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 רקע כללי .1

משרד התחבורה מקדם התקנת שילוט מתחלף בתחנות תחבורה ציבורית, במסגרת מדיניותו לקידום 

ל באמצעות סט ש דרתה ויישומהלהס פועלוהוא  התחבורה הציבורית בישראל ושיפור רמת השירות לנוסע

כז השלטים לשרתים של ספקי נחיות וכללי רגולציה טכנולוגית. מסמך זה מתמקד בממשק בין שרת מרה

 .השלטים

 

 הגדרות .2

 C2S - Center To Supplier  )"ממשק בין שרת מרכז השלטים לשרתים של  -)או "פרוטוקול

 .ספקי השלטים

  מתעדכן מספר רב של פעמים בכל בעל היבטים תנועתיים אשר מידע לציבור  -מידע בזמן אמת

 נתוני חיזוי זמן הגעה של נסיעה מסוימת לתחנה מסוימת.שעה וכולל בעיקר 

  )"אמצעי המותקן בתחנה ומציג מידע בזמן  –שילוט מתחלף בתחנות )או "שלט מידע" או "שלט

 .אמת לציבור

  וכולל שרת ניהול, התקני תקשורת וקבוצת מכלול המצוי באחריות ספק שלטים   –ערכת שלטים

 לציבור כפי שמשודר ממרכז השלטים שלטים.  הערכה מציגה בפועל את מידע זמן האמת

 באמצעות הפרוטוקול.

  ניהול בערכת השלטים.שרת ה –שרת ספק שלטים 

   פועלת  שלטים, לשרתי ספקי כנולוגית אשר מפיצה מידע בזמן אמתמערכת ט -מרכז שלטים

תקנים ולהנחיות שהגדיר משרד התחבורה ומופעלת ע"י ארגון או רשות שהוסמכו לכך בהתאם ל

 על ידי משרד התחבורה.

בכל מונח המוזכר במסמך זה ואינו מוגדר בו במפורש, יש להתבסס על ההגדרה הקיימת במסמכי 

 משרד התחבורה המקבילים למסמך זה.

 

 עקרונות כלליים .3

  בינו לבין שרתי ספקי השלטים. פרוטוקולמרכז השלטים ינטר וינהל את השלטים באמצעות 

  התממשקות כפי  ןלעניי מערכות השלטיםאת כל הדרישות המוגדרות לספקי הפרוטוקול יכלול 

 .יטוי במסמך ההנחיות לשלטיםשבאות לב

  ך ההנחיות למרכזי במסמ השלטים כפי שמוגדרותהפרוטוקול יתמוך בדרישות המוגדרות למרכז

 שלטים.
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 וימומש באופן אחוד כלפי כל שרתי ספקי השלטים הפרוטוקול יוגדר. 

  במסגרת גבולות המבנה האחוד יאפשר הפרוטוקול גמישות והעברת נתונים באופן שונה מול כל

שרת ספק שלטים. השוני יבוא לידי ביטוי בשימוש שונה בשדות הרשות וכן בנתונים עצמם. 

פונט, מס' דפים בהודעה, מספר תווים בשורה וכדומה. עם זאת הפרוטוקול יחסוך  לדוגמה: גודל

 למרכז השלטים את הצורך להכיר את המבנה הפיזי של כל שלט.

  הפרוטוקול יבנה כך שניתן יהיה להוסיף לו יכולות נוספות ללא אילוצים מצד שרתי ספקים אשר

 אינם נזקקים ליכולות אלה.

 השלטים לבצע כל אחת מהדרישות האמורות במסמך דרישות זה מול  הפרוטוקול יאפשר למרכז

 שלט בודד, מול קבוצת שלטים או מול כל השלטים הכפופים למרכז השלטים.

  דרישות הפרוטוקול מחייבות גם יכולת פונקציונלית במערכות שבשני צידיו. מסמך זה מתבסס על

 רכות אלה.ההנחה שהיכולת נדרשה במפרטים ובהנחיות הרלבנטיים למע

  הפרוטוקול נדרש לתמוך בניהול והרצת מספר גרסאות תוך שמירת תאימות גרסאות לאחור

 ותמיכה במצב בו לא כל שרתי הספק יעבדו על אותה גרסת פרוטוקול.

 

 על אפיון .4

השרת . POST-ו HTTP GET, כאשר תחתיו תתבצע תקשורת מבוססת HTTP הפרוטוקול יתבסס על 

ולקת לשלשה מח התקשורת יהיה מרכז השלטים. והלקוח, משרתי ספקי השלטיםבתהליך יהיה כל אחד 

 תחומים כדלהלן:

 

 שרת ספק השלטיםממרכז השלטים כאשר  HTTP POSTעל ידי  PUSHיתבצע ב  – ניהול קונפיגורציה

בתוך  להמתנה. Time Outעל התקשורת יחול  מחזיר תשובה סינכרונית הכוללת את תוצאות הבקשה.

  התשובה יוחזרו שגיאות במידה והיה כשלון בביצוע על אחד או יותר מהשלטים.

 

שרת ממרכז השלטים כאשר  HTTP POSTעל ידי  PUSHיתבצע ב  – ניהול פונקציונאלי )הודעות וכו'(

השאיפה בפיתוח הפרוטוקול היא  מחזיר תשובה סינכרונית הכוללת את תוצאות הבקשה. ספק השלטים

להמתנה. בתוך התשובה  Time Outעל התקשורת יחול  לשלט להצגה.נשלח בדיוק תציג מה לתשובה ש

 יוחזרו שגיאות במידה והיה כשלון בביצוע על אחד או יותר מהשלטים.

 

 שרת ספק השלטיםממרכז השלטים כאשר  HTTP GETעל ידי  POLLב  שאילתות יבוצעו – ניטור טכני

ממרכז השלטים  POSTב  יבוצעו טכניותפעולות  .מחזיר תשובה סינכרונית הכוללת את תוצאות הבקשה

. על התקשורת יחול מחזיר תשובה סינכרונית הכוללת את תוצאות הבקשה כאשר שרת ספק השלטים

Time Out  להמתנה. בתוך התשובה יוחזרו שגיאות במידה והיה כשלון בביצוע על אחד או יותר

 של מפעיל.יזומה בקשת סטטוס לבצע + יכולת מיידית  POLLניתן יהיה לשלוט על קצב ה  טים.מהשל
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 דרישות .5

 (Offlineניהול תצורה ידני ) 5.1

 הנחת העבודה לפרוטוקול היא שבמרכז השלטים קיימים הנתונים הבאים לכל שלט:

 .שם יצרן השלט והמודל 

 .שם ספק השלטים 

  ולהודעותגודל זיכרון לגופנים. 

 ם( שהשלט יכול להקצות לתו כתיגודל הזיכרון )בב- Bitmap. 

 לטעינה בשלט ככלולים בהודעה אחת. ןי הניתרבמספר הדפים המ 

 י שהשלט יכול לקבל.רבי ונפח דף מרבמ נפח הודעה 

 מספר שורות אפשרי במסך השלט 

 

 (Onlineניהול תצורה בתקשורת מקוונת ) 5.5

אותם יאפשר הפרוטוקול לקבל משרת ספק השלטים, על נתונים  סעיף זה מגדיר כמה נתוני בסיס 5.5.5

 אלו להיות לקריאה בלבד.

 .יאפשר למרכז השלטים לתשאל מהו המזהה של כל שלט פרוטוקולה 5.5.5

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל מהם הגופנים הניתנים להצגה בשלט. 5.5.5

וגודל מסוים נכנסים בשורה  הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל כמה תווים בגופן מסוים 5.5.5

 בשלט.

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל כמה דפי תצוגה ניתן לממש בהודעה אחת. 5.5.5

 הפרוטוקול יכיל קוד מפתח אשר יזהה באופן חד ערכי את צידי התקשורת. 5.5.5

החומרה, הקושחה והתוכנה המותקנות  גרסאותהפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל מהן  5.5.5

 בשטח.

 

 ל הודעותניהו 5.5

 או רק לתת קבוצה שלהם. –הפרוטוקול יתמוך בהעברת הודעות לכל השלטים במקביל  5.5.5
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, תוכן ההודעה בחלוקה לדפי תצוגה, יייחודמזהה  כל הודעה תכיל בין היתר את הפרטים הבאים: 5.5.5

 כל דף תצוגה יכיל את מספר השורות אשר יהיו בתצוגה.וכן 

כלומר תעשה באופן בלתי תלוי בהודעה  STATELESSהעברת ההודעות בפרוטוקול תהיה  5.5.5

 הקודמת שהועברה. 

 ספציפיים. םלאירועיהפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים להפעיל בשלט הודעות שהוגדרו מראש  5.5.5

הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים להגדיר לשלט למחוק הודעות קיימות ולהציג הודעה ריקה  5.5.5

(Blank.) 

 -הגדרות תצוגת הודעות  5.5.5

 .זמן תצוגה לכל דףר למרכז השלטים להגדיר משך יאפש פרוטוקולה 5.5.5.5

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים למחוק הודעה משלט. 5.5.5.5

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לקבוע משך הצגת כל דף בהודעה. 5.5.5.5

ערכי של כל הודעה מועברת, לטובת זיהוי משותף בין מרכז  -חד-הפרוטוקול יתמוך בזיהוי חד 5.5.5.5

 והשלט.השלטים, שרת ספק השלטים 

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע שליפה של הודעות השמורות בשלט לפי מזהי הודעות. 5.5.5.5

הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לאבחן את כמות ההודעות השמורות וכמות המקום הפנוי  5.5.5.5

 להודעות בזיכרון השלט.

 שיוצג.של הטקסט  (Alignment)הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים להגדיר הגדרות יישור  5.5.5.5

בתצוגה, מתוך  הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע שליטה בסוג גופנים וגדלי וצבעי התווים 5.5.5.5

 ש.ספריה מוגדרת מרא

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע שליטה במרווחים בין התווים פר הודעה. 5.5.5.5

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע שליטה במרווחים בין השורות פר הודעה. 5.5.5.55

 ברירות מחדלניהול  5.4

מטרת סעיף זה לאפשר ביצוע תצוגה תקינה גם במצבים בהם הוראת הביצוע הנשלחת מהשרת  5.5.5

 אינה כוללת הגדרות מפורטות לגבי אופן התצוגה.

עיל, הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל מהו טווח ל 5.3 לכל אחת מהדרישות שבסעיף  5.5.5

 הערכים האפשרי ולהגדיר לשרת ספק השלטים ערך ברירת מחדל ברמת שלט.
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 תקשורת 5.5

 היכולת( משמעה Sessionlessעל הפרוטוקול לאפשר עבודה במצב לא רציף. אי רציפות ) 5.5.5

 לא תקשורת.להתאושש ממצבים בהם פקודות נקטעו באמצע או ממצבים של פרקי זמן ל

על כל הפקודות המוגדרות בפרוטוקול להיות סינכרוניות. פקודה סינכרונית הינה פקודה אשר  5.5.5

 מחכה לסיום ביצועה ומוחזר סטטוס המסמל את מצב סיום ביצוע הפקודה בפועל.

 שיהיה זמן מקסימלי לביצוע פקודה והחזרת תשובה. TIMEOUTגדר וי בממשק 5.5.5

 

 ושמע תצוגה 5.6

 עיצוב מסך התצוגה 5.6.1

 תווים, כולל תווי רווח. 48-ל 22הפרוטוקול יתמוך בשורת תצוגה של בין  5.5.5.5

 הפרוטוקול יתמוך במבנה שורת תצוגה בהתאם למתאר הבא: 5.5.5.5

סמליל 

 )אייקון(

 מספר קו

 )מספר(

)טקסט( יעד )מספר( או  זמן המתנה 

▼המחרוזת "עיכוב" או סמליל   

 השלטים.הפרוטוקול יתמוך בגופנים בכל גודל שיגדיר מרכז  5.5.5.5

 "BOLDהפרוטוקול יתמוך במצב גופן מודגש " 5.5.5.5

הפרוטוקול יתמוך במחרוזות טקסט בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית )למעט ספרות(, עם  5.5.5.5

 זאת אין דרישה לשלב שפות באותו דף.

הפרוטוקול יתמוך בהצגת מחרוזת טקסט לכל רוחב שורת התצוגה, כחלופה למבנה השורה  5.5.5.5

 עבור מצבים מוגדרים כגון סיום פעילות, העדר נסיעות, ועוד.האמור לעיל, וזאת 

 שמע 5.6.2

יתמוך ביכולת העברת מידע קולי בשלט, בצירופים שונים של מחרוזות טקסט  הפרוטוקול 5.5.5.5

 ומספרים.

 

 דרישות ניטור סטטוס 5.7

 ניטור הודעה מוצגת 5.7.1

א ישהמרחוק של התצוגה בשלט כפי  הצפיייאפשר למרכז השלטים לקיים יכולת  פרוטוקולה 5.5.5.5

 מוצגת בשלט עצמו.
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 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לנטר את הפרטים הבאים לגבי ההודעה המוצגת 5.5.5.5

 תוכן ההודעה 

 מזהה ההודעה 

 כמה זמן נותר להצגת ההודעה 

 מי הגורם )מחשב מקושר( שהפעיל את ההודעה 

 

 (Built In Testהפעלת בדיקה יזומה ) 5.7.2

יקה יזומה של רכיבים בתחום ספק השלטים. על הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים להורות על בד

 הפקודה להחזיר מידע טקסטואלי + הודעת שגיאה אם נמצאה, עבור הרכיבים הבאים:

 יחידת תצוגה, ברמת מטריצה או ברמת פיקסל. סטטוס 

 בדיקת סביבת העבודה ובכלל זה טמפרטורה.  

 תקשורת 

 התקנים מחוברים 

בדיקת תקינות של התקנים חיצוניים המחוברים לשלט  ובכלל הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע 

 זה מצבר, מודם סלולרי, בקר קולטנים סולאריים, ככל שקיימים.

 

 ניטור סטטוס תקלות 5.7.3

הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע בדיקת תקינות למצב הפרוטוקול ובכלל זה מצב  5.5.5.5

 ל שרתי ספקי השלטים.(  חי של פרוטוקול בצד שProcessהתקשורת ובדיקת תהליך )

 לתשובה משרת ספק השלטים. Timeoutהפרוטוקול יאפשר קיום התראה במקרה של  5.5.5.5

הפרוטוקול יאפשר קיום התראה במקרה ואחד הצדדים מבצע חריגה ממבני הנתונים המוגדרים  5.5.5.5

 בפרוטוקול.

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לקבל תמונת מצב תקלות המשפיעות על התפעול המבצעי של 5.5.5.5

 השלט. 

 הפרוטוקול יתמוך בהעברת נתוני תקלה מסוגים שונים ובכלל זה: 5.5.5.5



 

 

10 

 

ישראל מדינת  
 

 בין שרת ספק השלטים לשלט תקלת תקשורת 

 תקלת אספקת כוח 

 תקלה על התקנים מחוברים 

 תקלת מנורות ו/או פיקסלים 

 תקלת חיישן תאורה 

 תקלה בהצגת הודעה 

 תקלה בבקר השלט 

 טמפרטורה גבוהה בשלט ו/או בבקר 

 חה.ת דלת פתוהתרא 

 

 מידע אבטחתדרישות  5.8

  דרישות אבטחת המידע לממשק יוגדרו למרכז השלטים ולספק השלטים במסמכי הדרישות

 ובנספח אבטחת המידע. המתאימים

 דרישות נוספות 5.9

 סנכרון שעון השלט  5.9.1

הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לבצע סנכרון שעונים מול שרת ספק השלטים והשלטים  5.5.5.5

 עצמם.  

 הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים להסתנכרן מול שעון שרת ספק השלטים והשלטים עצמם.   5.5.5.5

 שליטה בשלט ממספר מקורות   5.9.2

הפרוטוקול יאפשר למרכז השלטים לתשאל את כמות וסוג מקורות השליטה המחוברים בו זמנית  5.5.5.5

או לשלט ואת המקור בעל הרשאות השליטה באותו רגע )מקורות שליטה: שרת ספק שלטים 

 מחשב תחזוקה(

 (Resetיכולת ביצוע אתחול מרוחק ) 5.9.3

 הפרוטוקול יכלול יכולת הנחיה לשרת ספק השלטים לבצע אתחול מרחוק לשלט. 5.5.5.5
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 תכן מפורט .6

 עקרונות הפתרון .6.1

השרת של ספק השלטים משמש כשרת בפרוטוקול, ומחשבי מרכז השלטים  כאמור בסעיפים הקודמים,

המספקים את המידע משמשים כלקוח. אחת לזמן קצוב, פונה הלקוח לשרת, מבקש לקבל סטטוס 

 מהשרת , מעדכן אותו, או שולח בקשה לביצוע בשרת. 

 

 ה זו הואבשיטת עבודהיתרון . POST-ו GETתתבצע תקשורת מבוססת  HTTPפרוטוקול  במסגרת

כמו גם  נדרש לטובת שליחת הנתונים,ההקטן יחסית ח העיבוד וכות היחסית של מימוש הפתרון וכן הפשט

, LOAD BALANCINGסט שלם של כלים טכנולוגיים המספק תשתית אמינה, בעלת יכולות של 

REDUNDANCY ו-FAILURE RECOVERY  כחלק אינטגרלי ללא צורך בפיתוח נוסף של יכולות

 אלו.

 

,  פרוטוקולים אלו מאפשרים הוספת JSONאו  XML-יעשה שימוש בפרוטוקולים הנושאים מידע כבנוסף 

אשר  סטנדרטיות PARSINGביכולות יכולות תוך שמירה על תאימות לגירסאות קודמות, תוך תמיכה 

 .אינן מצריכות פיתוח מיוחד לצורך עיבוד הפרוטוקול

 

 דרישות מהשרתים .6.2

 כללי .6.2.1

דרישות המחשוב משתנות מספק שלטים אחד למשנהו ומושפעות מכמה פרמטרים, כגון מערכת ההפעלה 

, כמות השלטים אותם מנהל השרת ועוד. על אף זאת יפורטו להלן של השרת המימושאופן שבשימוש, 

 דרישות בסיסיות המתחייבות מהשרתים על מנת לעמוד בדרישות הפרוטוקול.

ים, שכן אלו מאפשרים מגוון יכולות ללא צורך בפיתוח סטנדרטי WEB רתיההנחה כי השרתים יהיו ש

 נוסף: 

פרוסס אשר מנהל את השירות )או האתר( בשימוש.  יקיימוסטנדרטיים  WEBשרתי  –שחזור מתקלה  .א

השרת שירות חדש שימשיך את העבודה וזאת באופן  יריםבעת קריסת השירות מסיבה כזו או אחרת, 

 אוטומטי.

שימוש במספר שרתים אשר נותנים שירות במקביל  יאפשרוסטנדרטיים  WEBשרתי ה  –יתירות  .ב

 את העבודה באופן אוטומטי.  לבצע יוכלרשתי אשר  LOAD BALANCINGומווסתים ע"י שירות 

 , המאפשר ניטורSNMPניהול מרוחק מבוסס  יאפשרו WEBשרתי  – SNMPתמיכה בניהול  .ג

 וקונפיגורציה ע"י מערכת שליטה ובקרה מרכזית.

כל אלו ניתנים במסגרת  –כל שירותי התור, פיתוח שירותי מערכת הפעלה, ניהול, קונפיגורציית רשת  .ד

 .WEB-הפעלת השרת וממשק ניהול שרת השירותי מערכת 
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 חלק סטנדרטי מיכולות השרת. יהיוהצפנה, חתימות דיגיטליות ושאר אמצעי אבטחה  .ה
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 שרתי מרכז השלטים .6.2.2

 דרישות משרתי מרכז השלטים מפורטים במסגרת מסמך הנחיות מרכז השלטים.

 שרתי ספק השלטים .6.2.3

 דרישות משרתי ספקי השלטים מפורטים במסגרת מסמך הנחיות לספקי השלטים.

 

 מבנה הפקודות 3.6

המאגדים רשימות ( secanseman) בהמשך המסמך יוצגו הפקודות השונות בחלוקת לפי "שמות מתחם"

 . ת אשר להם בסיס לוגי משותף, לדוגמה קונפיגורציה, הודעות, ניטור וכדומהפונקציו

 כל פקודה תאפשר אחת או יותר מהפעולות הבאות:

-ב FORM, כאשר הפרמטרים השונים יועברו כערכי HTTP POST-בפעולות הקריאה יתבצעו  –קריאה 

POSTהמידע המוחזר, יהיה מובנה ב .-XML פ"י פירוט המבנה אשר יתואר בגוף הפקודה. דוגמא ע

 לקריאת נתונים: החזר לי את כל ההודעות השמורות ביחידת השילוט.

, כאשר הפרמטרים השונים יועברו כערכי HTTP POST-בפעולות העדכון יתבצעו בדרך כלל  –עדכון 

FORM ב-POST המידע המועבר בבקשה יועבר במבנה .XML ב-FORM DATAמובנה עפ"י  , ויהיה

 הפירוט במתואר בגוף הפקודה. דוגמא לעדכון: הוסף הודעה שמורה ליחידת שילוט.

, כאשר הפרמטרים השונים יועברו כערכי HTTP POST-ב בדרך כללפעולות המחיקה יתבצעו  –מחיקה 

FORM ב-POST.דוגמא למחיקה: מחק הודעה שמורה ביחידת שילוט . 

 באופן כללי המבנה הינו כך:

http://serveraddr/command/subcommand?accesskey=zzzzzz 

Post Data: param1=xxxx&param2=yyyy… 

 POST-דה בהמועבר כש XMLויכילו מבנה  POST-כאשר פקודות המעבירות מידע יבצעו את הפקודה ב

  .CommandDataבשם 

  AccessKeyאשר אמור להיות מזוהה ע"י שני צידי התקשורת. העדר  AccessKeyלכל פקודה יצורף 

 אזהרה. התראתמוכר, יביא לאי עיבוד הבקשה והוצאת 

 -יהיה  POSTלביצוע ה  Content-Typeה 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

 -יהיה  Responseל  Content-Typeה 

 

Content-type: text/xml 

 

 

 

http://serveraddr/command/subcommand?accesskey=zzzzzz&param1=xxxx&param2=yyyy
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 תשובה מעטפת 3.6.4

אשר יכיל בתוכו גם ענף אשר יכיל את המידע המוחזר ע"י הפקודה קבוע,  XMLכל פקודה תחזיר מבנה 

 בה הקבוע יכיל את הפרמטרים הבאים.הספציפית. מבנה התשו

 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט

 XMLכותרת 
 סטנדרטית

  1:1  <?xml 
version="1.0" 
encoding="utf-8"?> 

  Response> מבנה ראשי לתשובה   1:1 טאובייק Response ענף ראשי

 ReqURL מכיל את ה 0:1 מחרוזת-URL  של
הפקודה אשר זו היא 

 התשובה לה.

 ReqURL="">   

אובייקט סטטוס כללי  1:1 אובייקט Status סטטוס 
 לבקשה

  <Status  

 Code  נומרי 
 

קוד הסטטוס המוחזר עפ"י  1:1
הכל  -0טבלת הסטטוסים )

הפקודה בוצעה,  – 1, תקין
אך ישנן יחידות שילוט 

ספציפיות עם בעיות 
 (נקודתיות

 

  Code=""   

Desc  תיאור מילולי המתאר את  0:1 מחרוזת
 הסטטוס

  Desc=""> 

סטטוס יחידת 
 שילוט

 

 
DeviceStat

us 

 
 אובייקט

 

0:* 
 

 אובייקט יחידת שילוט
 

יופיעו רק יחידות אשר 
מחזירות ערך סטטוס 

 )תקין( 0-השונה מ
 

  <DeviceStatus      

 DeviceID   נומרי 
 

 מזהה יחידת השילוט 1:1
 

   DeviceID="" 

 Code  נומרי 
 

קוד הסטטוס המוחזר עפ"י  1:1
במידה טבלת הסטטוסים 

 וישנה תקלה
 

   Code="" 

 Desc  
 

 מחרוזת
 

תיאור מילולי המתאר את  1:1
 הסטטוס

   Desc="" 

 Severity 

  
 

 מחרוזת
 

חומרת הבעיה. כרגע שתי  1:1
 :אפשרויות קיימות

 

"Warning"  המציין
שגיאה שלא משפיעה על 

 -ביצוע הפקודה ו
"Error"  המציין שגיאה

המשפיעה על ביצוע 
 הפקודה.

   Severity="" />  

 <Status/>    1:1   סוגר סטטוס 
ענף ערכי 

 תשובה
RespValues 1:1 אובייקט    <RespValues> 
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 אובייקט
 נתונים 

 
מבנה נתונים 

זה משתנה 
בהתאם למידע 

 המוחזר

DataObject 
)מייצג 
אובייקט 
 תשובה(

אובייקט
י תשובה 
בהתאם 
 לפקודה

0:* 
 או
1:* 

 בהתאם

נתונים בהתאם  אובייקט
 לתשובה הנדרשת

     <DataObject> 

          </DataObject> 
        </RespValues> 
     </Response> 

 

 בקשה מעטפת 3.6.2

 
 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט

כותרת 
XML 

 סטנדרטית

  1:1  <?xml version="1.0" 
encoding="utf-8"?> 

מבנה ראשי  1:1 טאובייק Request ענף ראשי
 לבקשה  

<Request> 

 טאובייק
 נתונים 

 
מבנה נתונים 

זה משתנה 
בהתאם 
 לבקשה

DataObject 
)מייצג 

אובייקט 
 תשובה(

אובייקט
י תשובה 
בהתאם 
 לפקודה

0:* 
 או
1:* 

 בהתאם

נתונים  טאובייק
בהתאם לתשובה 

 הנדרשת

  <DataObject> 

        </DataObject> 
     </Request> 

 

 

 אתחול 3.1
 זו. מגרסהפרק זה הוסר ואיננו חלק מהפרוטוקול החל 
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 מערכתיות שגיאה הודעות 3.2
 בפרוטוקול. ת את אוסף הודעות השגיאה המוגדרותהטבלה הבאה מפרט

 
 תיאור הסבר ENUM קוד שגיאה

    
4 OK with device specific errors באופן בוצעה הפקודה 

 בעיות היו אך, תקין
 הנוגעות ספציפיות

 שילוט ליחידות
 .מסוימות

 מבנה כאשר יקרה זה מצב
 היו והפרמטרים הפקודה
 בוצעה והפקודה, תקינים
 באופן אחת יחידה בלפחות

 .תקין
1 OK  בהצלחה בוצעה הפקודה 
1- GENERAL ERROR  לא בעיה פירוט – כללית בעיה 

 ספציפית
2- REQUIRED PARAMETER IS 

MISSING 

 בטקסט לתאר יש
 הפרמטר את המוחזר

, לדוגמא. החסר
 פונט לקריאת בפקודה

 אזי, הפונט שם חסר
 יהיה ההודעה תאור

 גופן שם"
(FontName )חסר." 

 בשדה. חסר נדרש פרמטר
 את לציין" ההודעה פירוט"

 .החסר הפרמטר

3- ILLEGAL COMMAND לתאר יש, כזה במקרה 
 הלא הפעולה מהי

. שהתבצעה חוקית
 לכתוב נסיון, לדוגמא

 מערכת מאפייני כל
 לקריאה הינם אשר)

 כתיבת" תחזיר(, בלבד
 הינה מערכת מאפייני

 נתונים. חוקית לא
 לקריאה הינם אלה

 "בלבד

 מוחזר. חוקית לא פקודה
 לא אך, קיימת הפקודה כאשר

 בה בצורה אותה הפעיל ניתן
 .הופעלה

4- DEVICE NOT FOUND את בתיאור לציין יש 
 שלא השילוט יחידת

 .נמצאה

 נמצאה לא שילוט יחידת

5- ILLEGAL VALUE את בטקסט לתאר יש 
 נקבע לו אשר הפרמטר

 ותחום, חוקי לא ערך
 .לו החוקי הערכים

 מוחזר – חוקי לא ערך
 לא ערכים של במקרים
 כפרמטר המתקבלים חוקיים

 תיאור על. בפקודה שדה או
 את להכיל המוחזר הסטטוס

 את המכיל שדה/הפרמטר שם
 .חוקי הלא הערך

6- NO RESPONSE FROM 

DEVICE 

 יש) מגיבה אינה קצה יחידת 
 של מענה אין אך, תקשורת

 (תשובה
7- NO CONNECTION  הקצה ליחידת תקשורת אין 
8- REQUEST TIMED OUT  את עבר הפקודה ביצוע זמן 

 לה המוקצה הזמן
10- ILLEGAL RANGE את בטקסט לתאר יש 

 נקבע לו אשר הפרמטר
 ותחום, חוקי לא ערך

 .לו החוקי הערכים

 הערכים לטווח מחוץ ערך
 יכיל הסטטוס תיאור. המותר

 הערכים ואת השדה את
 .האפשריים

12- OUT OF MESSAGE MEMORY  נטענו כאשר המוחזר ערך 
 מהזיכרון הגדול בנפח הודעות

 השילוט ביחידת לכך המוקצה
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13- UNRECOGNIZED 

COMMAND 

 הסטטוס תיאור על
 הפקודה את להכיל

 .מוכרת הלא

 התקבלה כאשר המוחזר ערך
 או נתמכת שאינה בקשה
 מוכרת שאינה

14- MESSAGE NOT FOUND  כאשר מוחזר זה סטטוס 
 להודעה בנוגע בקשה מתקבלת

 ביחידת קיימת שאינה
 .השילוט

15- FONT NOT FOUND את בתיאור להחזיר יש 
 נמצא שלא הגופן שם

 כאשר מוחזר זה סטטוס
 לא בגופן שימוש התבקש

 השילוט ביחידת קיים
    

19- XML PARSING ERROR את בתיאור להחזיר יש 
 ביותר המפורט המידע

 מהות לגבי האפשרי
, לדוגמא. התקלה
 את אז תקין לא במבנה
 בו והתו השורה מספר

 .קרתה התקלה

 מבנה אם המוחזר סטטוס
XML נכשל בשרת שהתקבל 

 .PARSING בביצוע

20- INITIALIZATION_REQUIRED  שליחת) לשרת אתחול נדרש 
 ברירת ערכי כמו בסיסי מידע

 הודעות, לתצוגה מחדל
 '(וכו שמורות

21- FILE NOT FOUND את בתיאור להחזיר יש 
 נמצא שלא הקובץ שם

 קובץ כאשר המוחזר סטטוס
 נמצא לא

22- PIXEL ERROR  כאשר המוחזר סטטוס 
  תקולים פיקסלים

23- LIGHT ERROR  כאשר המוחזר סטטוס 
 תקולה המסך תאורת

24- LIGHT SENSOR ERROR  חיישן כאשר המוחזר סטטוס 
 תקול התאורה

25- ERROR IN MESSAGE 

DISPLAY 

 יש כאשר המוחזר סטטוס 
 הודעה בהצגת תקלה

26- HIGH TEMP  כאשר המוחזר סטטוס 
 השילוט ביחידת הטמפרטורה

 גבוהה
27- OPEN DOOR  דלת כאשר המוחזר סטטוס 

 פתוחה השילוט יחידת
28- CONNECTED DEVICE NOT 

RESPONDING 

 התקן כאשר המוחזר סטטוס 
 מגיב אינו מחובר

30- CONTROLLER ERROR  ישנה כאשר מוחזר סטטוס 
 היחידה בבקר תקלה

31- ATTACHED DEVICE ERROR  מחובר התקן תקלת סטטוס 
32- POWER SUPPLY ERROR  כוח באספקת תקלה סטטוס 
33- COMMUNICATION ERROR  תקשורת תקלת סטטוס – 

 אין; "מתקלה בשונה
 על מדובר כאן(, -7) תקשורת

 לניתוק גורמת לא אשר תקלה
 .מלא
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 (Namespaces) מתחם שמות .6.6

 הודעות ניהול 6.6.1
 

 במסגרת שם מתחם זה, מוצגות הפקודות הבאות:

  יחידת השילוטהוספה ומחיקת הודעות מזיכרון 

 )הצגת הודעות )בין אם מזיכרון היחידה ובין אם הודעות שהועברו אליה 

 מחיקת תצוגה 

 שליפת ההודעה המוצגת נכון לזמן השאילתא 

  פונט מסוים ןבהינתשליפת מבנה התצוגה האפשרי 

 מחדל ברירת ערכי 6.6.2

הפרוטוקול מאפשר קביעת ערכי ברירת מחדל לתצוגה, עפ"י המפורט בהמשך בפרק הקונפיגורציה. 

 השימוש בערכים אלו נתון להיררכיה אשר הינה נגזרת של מבנה ההודעה. 

 בשלט הודעה מבנה 6.6.3

 .מבנה דף, אשר יכול להופיע פעם אחת או יותר בכל הודעה

( המשמעות 1ללא דף מספר  2נשלח דף מספר  -לדוגמא  במידה ולא נשלח דף )בוצע דילוג על מספר דף,

 היא הצגת דף ריק עבור הדף שלא נשלח.

 .מבנה שורה, אשר יופיע פעם אחת או יותר עבור כל דף

( 1ללא שורה מספר  2נשלחה שורה מספר  -במידה ולא נשלחה שורה )בוצע דילוג על מספר שורה, לדוגמא 

 שורה שלא נשלחה.המשמעות היא הצגת שורה ריקה עבור ה

 .מבנה טקסט, אשר יופיע פעם אחת או יותר עבור כל שורה

 .XMLעל פי סדר השדות ב  משמאל לימיןהצבת שדות הטקסט תמיד 

מבנה קולי, אשר יכול להופיע מספר פעמים לכל שורה )פר שפה(, ובעזרתו השלט ירכיב משפטים ווקאלים 

 לתיאור תוכן השורה.

פר שורת הודעה, כאשר על השלט "להקריא" את הודעת הקול במקביל להודעה מבנה הקול במערכת הינו 

( בהתאם לספרית טקסטים TOKENSהכתובה הנשלחת. יכולת "הקראת" הטקסט מבוססת מזהים )

 כלהלן:

TokenId ערך 
 קו 1
  גיעי 3
  בעוד 4
 דקות 5
 תקלה 6
 בקרוב אין נסיעות 7
 עיכוב 8
 "בשעה"  9

 אם תוחלט בעתיד( HH:MM)עבור תצוגת 
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  MM:HHו' החיבור עבור פורמט  10
 רלבנטי יותר בערבית(אם יוחלט בעתיד, )

 דקה אחת 2
 בקרבת התחנה 11

 

TokenId ערך 
21 Line 
23 Arriving  
24 In  
25 Minutes 
26 Failure 
27 No busses soon 
28 Delay 
29 "On " 

 אם תוחלט בעתיד( HH:MM)עבור תצוגת 
211 One minute 
212 Near the station 

 

TokenId ערך הסבר 
 خط    קו 31
 يصل    יגיע 33
 بعد   בעוד 34

 دقيقة واحدة דקה אחת 35

 دقيقتان שתי דקות 36

 دقائق משלוש דקות עד עשר 37

 دقيقة מאחד עשרה דקות ומעלה 38

 خلل   תקלה 39

 ال توجد سفريّات في القريب  בקרובאין נסיעות  311

 تأخير   עיכוב 312

    "בשעה" 313

אם  HH:MM )עבור תצוגת
 תוחלט בעתיד(

 "في الساعة"
 

ו' החיבור עבור  314
 MM:HH פורמט

)אם יוחלט בעתיד, רלבנטי 
 יותר בערבית(

 و
 

 بجانب المحطّة בקרבת התחנה 315
 

הקראת המספרים נעשית על ידי דיגיטציה או סינטיזציה של המספר המסופק להקראה. בין אם הוא 

 MM:HHמספר מוחלט או ערך 

 
מופעי סוג ערך קוד אובייקט

 ם
 XML תאור

 אובייקט
הודעת 
 שילוט

Message בהתא אובייקט
ם 

לפקוד
 ה

 <Message  

 ID יייחודמזהה הודעה  1:1 נומרי  ID="" 
אובייקט 
מאפייני 

 תצוגה

מאפייני  
 תצוגה

על פי שדות מאפייני תצוגה סעיף   
6.6.3.1 

 LineSpacing המרווח באחוזים  0:1 נומרי LineSpacing ="" 
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 מגובה השורה הנדרש
 MsgDuration משך הצגת ההודעה  0:1 נומרי

אין  -. ב"מ בשניות
הגבלת זמן להצגת 
ההודעה. ההודעה 

תתחלף רק בהודעה 
 מחיקה.חדשה או 

 MsgDuration="" 

 PageDuration משך הצגת כל דף  0:1 נומרי
 בהודעה בשניות

 PageDuration="" 

 TimeToEnd הזמן עד לסיום תצוגת  0:1 נומרי
בשניות. ערך  הודעה

מסמן כי  0של 
ההודעה המוצגת הינה 
 הודעה ללא זמן סיום.

הודעה ללא זמן  -ב"מ 
סיום. השדה יועבר על 

ידי ספק השלטים 
כתגובה לבקשת מצב 

 תצוגה.

 TimeToEnd=""> 

אובייקט 
 דף

Page דף בהודעה *:1 אובייקט  <Page  

מאפייני   
 תצוגה

על פי שדות מאפייני תצוגה סעיף   
6.6.3.1 

 Sequence מספר הדף בסדר  1:1 נומרי
 הצגה

  Sequence=""> 

אובייקט 
 שורה

Line המייצג  אובייקט *:1 אובייקט
שורה בדף. כל 

כזה יכיל  אובייקט
שורת טקסט מתוך 

 ההודעה

   <Line 

מאפייני   
 תצוגה

על פי שדות מאפייני תצוגה סעיף   
6.6.3.1 

 Sequence מספר השורה בדף  1:1 נומרי
 מלמעלה למטה

     Sequence=""> 

אובייקט 
 טקסט

Text טקסט.  אובייקט *:1 אובייקט
זה יכיל את  אובייקט

הטקסט בשורה. ניתן 
להשתמש במספר 

י טקסט אובייקט
לצורך שינוי אופציות 

 תצוגה או ריווח

      <Text  

מאפייני   
 תצוגה

על פי שדות מאפייני תצוגה סעיף   
6.6.3.1 

 Width רוחב הטקסט מתוך  1:1 נומרי
השורה. הערך יהיה 

תמיד באחוזים 
 השורה. מאורך

       Width=""> 

           </Text> 
אובייקט 

 קול
Audio ייצוג פורמט קול  0*:  טאובייק

 בשלט
     <Audio 

 Language  השפה
בה הקול 

 יושמע

השפה תיוצג עפ"י תקן  1:1
1-ISO 639 לייצוג דו-

 תווי לשפה

      Language=""> 

 AudioToken  סימון
להשמעת 

קול 
 מהמילון

0:*        <AudioToken 
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 TokenID  מזהה
 קול

קטע קוד מזהה של  1:1
 קול מוגדר מראש

       TokenID="" /> 

 AudioNumbe

r 

 AudioNumber>        *:0 מספר

 Number  המספר
 להקראה

המספר להקראה  1:1
 בשלט 

       Number="" /> 

 AudioTime 0 שעה:*        <AudioTime 
 Time  השעה

 להקראה
 </ "Time="hh:mm         זמן להקראה בשלט 1:1

   0:*      </Audio> 
   1:*     </Line> 
   1:*    </Page> 
     </Message> 
 

לכל אחד מהמבנים הנ"ל, קיימים מאפייני תצוגה שונים, אשר חלקם חופפים. לדוגמא, דף יכול לקבוע 

 לשכתב את הגודל, או לחלופין מבנה טקסט.גודל גופן מסוים, כאשר שורה יכולה 

כאשר ישנו מאפיין תצוגה אשר לא הועבר עם הבקשה, המערכת תשתמש בערכי המאפיין מהמבנה המכיל 

 המוגדרים המחדלהערך מערכי ברירת  חיילקאותה. אם מאפיין זה לא נמצא בכל אחד ממבני ההודעה, 

 יחידת השילוט.עבור 

לדוגמא, במבנה טקסט קיימת הודעה, אך לא צוין צבע. המערכת תפנה למבנה השורה ותבדוק האם 

משם. אם לא, המערכת תבדוק את מבנה הדף, אם קיים שם  חיילקקיימת שם הגדרת צבע. אם כן, הצבע 

המאפיין,  מאפיין הצבע. כך המערכת תמשיך עד למבנה ההודעה. באם בכל אחד ממבנים אלו לא נמצא

 מחדל.מערכי ברירת ה חיילקהוא 

 תצוגה מאפייני  5.5.5.5

 
מופעי סוג ערך קוד

 ם
 XML תאור 

FontName שם הגופן בו יעשה  0:1 מחרוזת
 שימוש בהודעה

FontName="" 

FontSize גודל הגופן 0:1 נומרי FontSize="" 

Color צבע הטקסט, עפ"י  0:1 מחרוזת
של  HTMLייצוג 

שלושה בתים בפורמט 
HEX :המייצגים 

RRGGBB 

Color="" 

TextAlign ENUM 
 )בחירה(

יישור הטקסט בעמוד.  0:1
 האפשרויות הן:

 
Left 

Right 

Center 

Justify 
 

TextAlign="" 

Bold האם הטקסט מודגש.  0:1 בוליאני
 trueערכים אפשריים: 

 falseאו 
 

Bold="" 

TextSpacing מרווח בין תווים  0:1 נומריTextSpacing=""  



 

 

22 

 

ישראל מדינת  
 

 תובאחוזים מגודל 

 פונקציות 6.6.4

 לגופן תצוגה נתוני שליפת 6.6.4.1

 כללי תאור
 

ניתנים רת הפקודה רצוי. במסגשורות פקודה זו מאפשרת שליפת נתוני תצוגה עפ"י שם גופן וריווח 

כפרמטרים שם הגופן, והרווח בין שורה לשורה באחוזים מגובה השורה, ובתשובה מוחזר מבנה המציין 

וכמות  (קשיחה של חלוקה לשדות , כמות התווים בכל שדה )אם יש מגבלהבכל שורהאת כמות התווים 

 השורות בתצוגה לכל אחד מגודלי הגופן הנתמכים.

פקודה זו מספקת מידע בסיסי לצורך קביעת תצוגת הנתונים ע"י מרכז השלטים ומאפשר הצגה אחידה של 

גה עפ"י התשובה המוחזרת מפקודה זו הנתונים עפ"י הוראות משרד התחבורה תוך חישוב מבנה התצו

 בהתאם ליכולות סוג השלט.

פעם אחת לאחר האתחול על מנת לקבל את הנתונים  זו תופעל ע"י מרכז השלטים בדרך כללפקודה 

יחליף גופן לתצוגה. קביעת גודל הגופן וכמות השורות תקבע  שוב, כמו גם בכל פעם שמרכז השלטיםלחי

כתוצאה מהתשובה לשאילתא זו, כמו גם החלוקה לעמודות והריווח ביניהם. ראה את מבנה תצוגת 

 ההודעה לפרטים נוספים.

, עבור כל פונט יוחזר מבנה גודל אחד ללא ציון גודל הגופן )זאת trueהינו  SingleSizeFonts באם הערך

 .חר ואין תמיכה בגדלים שונים/נוספים עבור אותו גופן(מא

 הבקשה מבנה
 

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/ 

 כן האם סינכרוני
 

. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הינם משתנים אשר מצורפים כערכים בהפרמטרים לבקשה 

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID טקסט 
 

מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם 
יותר ממזהה אחד נדרש. לישום הפקודה עבור כל יחידות 

 ".ALLלהיות ", על הערך המנוהלות ע"י השרתהשילוט 
FontName שם הגופן על פיו יתבצע החישוב טקסט 

LineSpacing המרווח באחוזים מגובה השורה הנדרש מספר 
 

 לדוגמא:

 בקשה לקבלת נתוני התצוגה עבור כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz 

Post Data:ID=ALL& FontName=Arial&LineSpacing=50  

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz
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 ע"י השרת: יםהמנוהל יםספציפי יםבקשה לקבלת נתוני התצוגה עבור שלט

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1,n2,n3&FontName=Arial&LineSpacing=50 
 

 התשובה מבנה
 

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 המבנה הבא מציין את מבנה התשובה ואת השדות בה:

מופעי סוג ערך קוד אובייקט
 ם

 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 תשובה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה   1:1 אובייקט 

 אובייקט
 נתוני תצוגה

DisplayMat

rix 

 אובייקט 1:1 אובייקט
נתונים בהתאם 

לתשובה 
 הנדרשת

<DisplayMatrix> 

 אובייקט
יחידת 

 שילוט. 

  Device>   *:0 אובייקט 

מזהה יחידת  1:1 נומרי  
 השילוט

   ID="">           

פר  אובייקט
 פונט

Font אובייקט 
 

 טאובייק 1:1
  בהתאם לפונט

   <Font  

 <""=FontName      1:1 מחרוזת  
 אובייקט
בהתאם 

 לגודל הפונט

FontSize טאובייק *:1 טאובייק 
 םהמכיל נתוני

פונט )שורות ל
ותווים פר 

שורה( לכל גודל 
גופן )במקרה 

של פונט הניתן 
 לשינוי גודל(

    <FontSize 

 Size 0:1 נומרי 
(1:1 

למקרה 
בו פונט 

ניתן 
לשינוי 

 גודל(

גודל הגופן אליו 
מתייחסים 

  הנתונים

     Size="" 

 LineSpacin

g 

המרווח  1:1 נומרי
המבוקש בין 

שורות 
באחוזים 

 מגובה השורה

     LineSpacing="" 

 Bold האם הגופן הינו  0:1 בוליאני
BOLD (true - 

Bold false 

     Bold="" 

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz
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 -ברירת מחדל )
false 

 MaxRows מקסימום  1:1 נומרי
שורות לנתוני 

 הגופן 

     MaxRows=""> 

 Field חלוקת השורה  *:1 נומרי
 לשדות 

     <Field 

 MinChars תווים  מינימום 0:1 נומרי
לגודל  לשדה

הגופן והריווח 
 הרצוי

)במקרים בהם 
גודל התווים 

והרווחים 
ביניהם אינו 

 קבוע(

       MinChars="" 

 MaxChars מקסימום  1:1 נומרי
 לשדהתווים 

לגודל הגופן 
 והריווח הרצוי

      MaxChars=""/> 

         </ Field> 
        </FontSize> 
       </Font> 
      </Device> 
     </DisplayMatrix> 
סגירת מעטפת  1:1 קטיאובי  

 תשובה
 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה 

 
 דוגמא לבקשה:

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz 

 

Post Data: ID=123&FontName=Arial&LineSpacing=150 
 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="0" Desc="ok"> 
   </Status> 

<RespValues> 
   < DisplayMatrix > 
           <Device ID="123"> 
  <Font FontName="Arial"> 

<FontSize> Size="10" LineSpacing="150" MaxRows="7">  
  < Field MaxChars ="20" /> 
  < Field MaxChars ="30" /> 
</FontSize>     
 
<FontSize Size="12" LineSpacing="150" MaxRows="6">  
        < Field MaxChars ="18" /> 
        < Field MaxChars ="26" /> 
</FontSize> 
<FontSize Size="14" LineSpacing="150" MaxRows="6">  
     < Field MaxChars ="16" /> 
       < Field MaxChars ="24" /> 

     </FontSize> 
</Font>   

http://serveraddr/message/calcdisplaymatrix/?accesskey=zzzzzz&
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       </Device> 
   </DisplayMatrix> 
</RespValues> 

</Response> 
 דוגמא לתשובה כאשר יחידת השילוט תומכת בגודל אחד לכל גופן:

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="0" Desc="ok"> 
   </Status> 

<RespValues> 
   < DisplayMatrix > 
       <Device ID="123"> 
  <Font FontName="Arial"> 

<FontSize LineSpacing="150" MaxRows="3">  
     < Field MaxChars ="16" MinChars ="10" /> 
       < Field MaxChars ="24" MinChars ="16"/> 

     </FontSize> 
  </Font>   

       </Device> 
   </DisplayMatrix> 
</RespValues> 

</Response> 

 
 

 מוצגת הודעה שליפת 6.6.4.2

 כללי תיאור
 

פקודה זאת מאפשרת קריאת ההודעה המוצגת ברגע ביצוע השאילתא מיחידת שילוט אחת, יותר מאחת 

 ID -או כלל יחידות השילוט המנוהלות ע"י השרת. בהינתן מזהה שלט, תוחזר ההודעה של השלט אשר ה

 שלו ניתן כפרמטר. 

 הבקשה מבנה
 

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

 
  מבנה הבקשה

  
 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/message/display/current/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים לערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID  מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט
יותר ממזהה אחד נדרש. לישום הפקודה עבור כל יחידות 

 ".ALL, על הערך להיות "המנוהלות ע"י השרתהשילוט 
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 לדוגמא:

 תצוגה של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת: בקשה לקריאת

http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=ALL 

  
 בקשה לקריאת תצוגה של שלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n 
 בקשה לקריאת תצוגה של שלטים ספציפיים המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1,n2,n3… 

 

 התשובה מבנה
 

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

מופ סוג ערך קוד אובייקט
 עים

 XML תאור

מעטפת 
הודעה 
 תשובה

מעטפת הודעת בהתאם להגדרת   1:1  
 תשובה

ההודעה 
 המוצגת

DisplayedMessa

ge 

נתונים  טאובייק 1:1  טאובייק
בהתאם לתשובה 

 הנדרשת

<DisplayedMessage> 

 אובייקט
יחידת 
 שילוט 

Device 1 טאובייק:*    <Device           

 ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

   ID="n">           

אובייקט 
הודעה 

 בשלט

Message  מבנה
הודעה 
 בשלט 

 אובייקט הודעה 1:1
 בשלט

 בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט
 6.6.3סעיף 

       </Device> 
     </DisplayedMessage > 
סוגר מעטפת     

 תשובה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 תשובה
 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 החזר של יחידת בודדת:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

     <Status Code="0" Desc="ok"> 
     </Status> 

 <RespValues> 
    <DisplayedMessage> 

<Device ID="123"> 
<Message ID="123212312" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/message/display/current/?accesskey=zzzzzz
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    MsgDuration="30" PageDuration="5" TimeToEnd="5" > 
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="4">34</Text> 
                       <Text Width="18"> לציון ראשון </Text> 
                       <Text Width="4">7</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                     <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
               <AudioNumber Number="34"/> // "34" 
                        <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                        <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                        <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
                        <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>  
                   </Line> 
                   <Line Sequence="2" > 
                       <Text Width="4">4</Text> 
                       <Text Width="18">ירושלים</Text> 
                       <Text Width="4">9</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                        <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                        <AudioNumber Number="4"/> // "4" 
       <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                        <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                        <AudioNumber Number="9"/> // "9" 
                        <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
      </Line> 
                   <Line Sequence="3" > 
                       <Text Width="4">7</Text> 
                       <Text Width="18">נתניה</Text> 
                       <Text Width="4">12</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                        <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                        <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
       <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                        <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                        <AudioNumber Number="12"/> // "12" 
        <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

     </Audio>  
                   </Line> 
               </Page> 
          </Message> 
       </Device> 
    </DisplayedMessage> 
  </RespValues> 
</Response> 

 

 התצוגה כתמונת מוצגת הודעה שליפת 6.6.4.3

 כללי תיאור
, המייצג BITMAP-קריאת התצוגה הנוכחית על גבי יחידת השילוט ספציפית כ פקודה זאת מאפשרת

 במדויק את התצוגה על גבי יחידת השילוט. 

מתצוגת היחידה  אשר נקראהסטנדרטי, אשר מכיל את התצוגה  BMPהערך המוחזר יהיה קובץ בפורמט 

 וזאת על מנת שלמפעיל תהיה היכולת לראות איך נראה השלט בפועל.



 

 

28 

 

ישראל מדינת  
 

 .ויצירת התמונה שלט עצמוהמ שליפת המידעפקודה זו הינה פקודה סינכרונית, ועליה לחכות עד  :הערה

 הבקשה מבנה
 . BITMAP, אשר מחזירה את המידע המבוקש כקובץ HTTP GET -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: GETפקודת 
URL: http://serveraddr/message/display/current/bitmap/ 

 כן האם סינכרוני
 

הפרמטר לבקשה הינו מזהה השילוט אשר לו התמונה מבוקשת. פקודה זו תומכת בשליפת תמונה מיחידת 

. הטבלה הבאה, מייצגת את הפרמטרים הניתנים להעברה GET-שילוט אחת בלבד, אשר מועברים כ

 בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID )נדרשת תמונת התצוגה.מזהה יחידת השילוט לה  טקסט )מנדטורי 
 

 לדוגמא:

 בקשה לקריאת תצוגה של יחידת שילוט המנוהלת ע"י השרת:

http://serveraddr/message/display/current/bitmap/?accesskey=zzzzzz&ID=n 

 התשובה מבנה
 

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

מופ סוג ערך קוד אובייקט
 עים

 XML תאור

מעטפת 
הודעה 
 תשובה

הודעת בהתאם להגדרת מעטפת   1:1  
 תשובה

תמונת 
ההודעה 
 המוצגת

DisplayedMessa

geImage 

ההודעה תמונת  1:1  אובייקט
כ  המוצגת

BITMAP 

<DisplayedMessageImage> 

יחידת 
 שילוט 

Device 1:1 אובייקט    <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

   ID=""         

לינק 
לתמונת 

 השלט

ImageURL מחרוזת בפורמט  1:1  מחרוזת
URL   

  ImageURL="">           

       </Device> 
     </DisplayedMessageImage> 
סוגר מעטפת     

 הודעה תשובה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 תשובה
 
 



 

 

29 

 

ישראל מדינת  
 

הסטנדרטי כולל תקלות ברמת התשובה או ברמת יחידת  XML-באם ארעה תקלה, יוחזר מבנה ה

 השילוט.

 דוגמא להמחשת המבנה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

     <Status Code="0" Desc="ok"> 
     </Status> 

  <RespValues> 
    < DisplayedMessageImage > 

<Device ID="123" ImageURL="http://serveraddr/disp.bmp" /> 
    </ DisplayedMessageImage > 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 

  דוגמא להמחשת תשובה עם שגיאה ברמת התשובה:

 החזר של יחידת בודדת:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

 <Status Code=-1" Desc="problems">       
  <DeviceStatus Code="-231" Desc="Some sort of error" 
Severity="Error"/> 

   </Status > 
   <RespValues> 
   </RespValues> 
</Response>  

http://serveraddr/disp.jpg
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 תצוגה מחיקת 6.6.4.4

 כללי תיאור
 

או כלל  יחידות שילוט, מספר פקודה זאת מאפשרת את מחיקת התצוגה הנוכחית מיחידת שילוט אחת

שלו ניתן  ID-יחידות השילוט המנוהלות ע"י השרת. בהינתן מזהה שלט, תבוצע הפקודה על השלט אשר ה

 כפרמטר. 

 הבקשה מבנה
 

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב
 

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/message/display/clear/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID )מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט )מנדטורי
" יגרום לביצוע ALLיותר ממזהה אחד נדרש. הצבת הערך "

 הפקודה עבור כל היחידות המנוהלות ע"י השרת.
 

 לדוגמא:

 ע"י השרת: יםהמנוהל יםספציפי יםבקשה למחיקת תצוגה של שלט

http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz 
Post Data: ID=n1,n2,n3 

http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz 
Post Data: ID=ALL 

 התשובה מבנה
 

( ברמת OK) 200הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס לאחר ביצוע 

שגיאה  XMLומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה. באם הבקשה תכשל, יוחזר  HTTP-ה

 עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה.

 תשובה סטנדרטי.לפקודה אין שדות מיוחדים המוחזרים עם סיומה, והתשובה המוחזרת הינה סטטוס 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 מחיקת הודעה של יחידת שילוט בודדת:

http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=155 
 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

      <Status Code="0" Desc="ok"> 

http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/message/display/clear/?accesskey=zzzzzz
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 </Status> 
 <RespValues> 

 </RespValues> 
</Response> 

 
 

 מאוחסנות הודעות קריאה 6.6.4.5

 כללי תיאור
 

יחידת שילוט אחת, יותר מאחת או כלל יחידות  שלפקודה זאת מאפשרת קריאת ההודעות המאוחסנות 

 ID-אשר ה יםשל השלט הודעות המאוחסנות והשילוט המנוהלות ע"י השרת. בהינתן מזהה שלט, יוחזר

 .עבור כלל השלטים ALLאו  ניתן כפרמטר הםשל

 הבקשה מבנה
 

 .XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב
  

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/message/storage/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID )הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם מזהה יחידות השילוט  טקסט )מנדטורי
" יגרום לביצוע ALLיותר ממזהה אחד נדרש. הצבת הערך "

 הפקודה עבור כל היחידות המנוהלות ע"י השרת.
 

 לדוגמא:

 בקשה לקריאת הודעות מאוחסנות של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz  

Post Data: ID=ALL 
 בקשה לקריאת הודעות מאוחסנות של שלט ספציפי או שלטים המנוהל/ים ע"י השרת:

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz 
Post Data: ID=n1,n2,n3 

 התשובה מבנה
 

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 להלן המבנה המוחזר: 

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz


 

 

32 

 

ישראל מדינת  
 

 

מופעי סוג ערך קוד אובייקט
 ם

 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 תשובה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1 טאובייק 
 תשובה 

ההודעות 
 המאוחסנות

StoredMessag

es 

נתונים  טאובייק 1:1 טאובייק
בהתאם לתשובה 

 הנדרשת

<StoredMessages> 

יחידת 
 שילוט

Device 1 טאובייק:*    <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

    ID="">           

הודעה 
 בשלט

Message  מבנה
הודעה 

 בשלט

בהתאם להגדרת מבנה הודעה   *:0
 6.6.3בשלט סעיף 

       </Device> 
     </StoredMessages> 
סוגר מעטפת הודעת     

 תשובה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 תשובה 
 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 בקשה:

 

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=123 

 
 תשובה:

ניתן לראות כי המערכת מחזיקה הודעה המכילה עמוד אחד, שלוש שורות. כל שורה מחולקת  ובדוגמא ז

 אשר מכילות קו, תיאור הקו וזמן הגעה. שדותשלוש ל

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="0"  Desc="ok"> 
   </Status> 

<RespValues> 
   <StoredMessages> 
        <Device ID="123"> 

<Message ID="123212312" FontName="Arial" LineSpacing="150"  
    MsgDuration="30" PageDuration="5" TimeToEnd="5" > 

               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="4">34</Text> 
                       <Text Width="18"> לציון ראשון </Text> 
                       <Text Width="4">7</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
              <AudioNumber Number="34"/> // "34" 
                       <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                       <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                       <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>  

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz&ID=123
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                   </Line> 
<Line Sequence="2" > 
    <Text Width="4">4</Text> 
                       <Text Width="18">ירושלים</Text> 
                       <Text Width="4">9</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                       <AudioNumber Number="4"/> // "4" 
       <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                       <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                       <AudioNumber Number="9"/> // "9" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
   </Line> 
                <Line Sequence="3" > 
                       <Text Width="4">7</Text> 
                       <Text Width="18">נתניה</Text> 
                       <Text Width="4">12</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                       <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
      <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                       <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                       <AudioNumber Number="12"/> // "12"                        
       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>  
                 </Line> 
               </Page> 
          </Message> 
       </Device> 
   </StoredMessages> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 

 בשלט הודעה אחסון 6.6.4.6
 

 כללי תיאור

יחידת שילוט אחת, יותר מאחת או כלל יחידות השילוט  עבורפקודה זאת מאפשרת אחסון הודעה 

ההודעות ישמרו בשרת ספק השלטים עבור השלטים או בשלטים עצמם בהתאם  .המנוהלות ע"י השרת 

 לאופן המימוש של הספק.

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר שולחת את המידע המבוקש בפורמט HTTP Post -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/message/storage/ 

 כן האם סינכרוני
 

 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
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Cmd יכיל את הערך  מחרוזת כן"update" 
CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעות לעדכון 

 
 יבנה עפ"י הפורמט הבא: CommandData -המועבר בתוך שדה ה XML-ה

מופעי סוג ערך קוד אובייקט
 ם

 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה   1:1 טאובייק 

ההודעות 
המאוחסנו

 ת

StoredMes

sages 

 טאובייק 1:1 טאובייק
נתונים 

בהתאם 
לתשובה 
 הנדרשת

<StoredMessages> 

יחידת 
 שילוט

Device 1 טאובייק:*    <Device           

מזהה 
יחידת 
 השילוט

ID מזהה  1:1 נומרי
יחידת 

 השילוט

   ID="">           

הודעה 
 בשלט

Message  מבנה
הודעה 
 בשלט

 6.6.3בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט סעיף   *:1

       </Device>    
     </StoredMessages> 
סוגר     

מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה 

 
 לדוגמא:

 שלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:ב לאחסון הודעה בקשה 

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: Cmd=update&CommandData= 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Request> 

<StoredMessages> 
       <Device ID="123"> 

<Message ID="123212312" FontName="Arial" LineSpacing="150"  
    MsgDuration="30" PageDuration="5" > 

     <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="4">34</Text> 
                       <Text Width="18"> לציון ראשון </Text> 
                       <Text Width="4">7</Text> 
        <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
              <AudioNumber Number="34"/> // "34" 
                       <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                       <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                       <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

        </Audio>  
                   </Line> 
                   <Line Sequence="2" > 

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz&Cmd=update
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        <Text Width="4">4</Text> 
                       <Text Width="18">ירושלים</Text> 
                       <Text Width="4">9</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                        <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                        <AudioNumber Number="4"/> // "4" 
        <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                        <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                        <AudioNumber Number="9"/> // "9" 
                        <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
      </Line> 
                   <Line Sequence="3" > 
                       <Text Width="4">7</Text> 
                       <Text Width="18">נתניה</Text> 
                       <Text Width="4">12</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                        <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
                        <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
        <AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
                        <AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 
                        <AudioNumber Number="12"/> // "12"                        
        <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>  
                   </Line> 

               </Page> 
          </Message> 
       </Device> 
    </StoredMessages> 
</Request> 

 
עבור יחידות שילוט שונות ע"י הוספת  "StoredMessages" -קט היניתן להוסיף מספר מבנים תחת אובי

 עבור כל יחידה. MESSAGEקט יאובינוספים או לעדכן הודעות נוספות ע"י הוספת  DEVICE יקטיאוב

 

 התשובה מבנה

 

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
 
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 

 

 מאוחסנת הודעה מחיקת 6.6.4.7
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 כללי תיאור

 .או יותר  יחידת שילוט אחת שלפקודה זאת מאפשרת מחיקת הודעה מאוחסנת 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר שולחת את המידע המבוקש בפורמט HTTP Post -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/message/storage/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

Cmd יכיל את הערך  מחרוזת"delete" 
CommandData מבנה אשר מכיל את רשימת ההודעות למחיקה טקסט 

 
מופעי סוג ערך קוד אובייקט

 ם
 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה  1:1 טאובייק 

הודעות 
 שמורות

StoredMes

sages 

 טאובייק 1:1 טאובייק
הודעות 
שמורות 

 בשלט

<StoredMessages> 

יחידת 
 שילוט

Device 1 טאובייק:*    <Device           

 ID מזהה  1:1 נומרי
יחידת 
 השילוט

    ID=""           

 MsgID מזהה  1:1 נומרי
 הודעה
 שמורה

    MsgID="" />           

     </StoredMessages> 
סוגר     

מעטפת 
הודעת 
  בקשה

 להגדרת מעטפת הודעת בקשהבהתאם 

 
 לדוגמא:

 בקשה למחיקת הודעה ספציפית מיחידת ספציפית המנוהלת ע"י השרת:

http://serveraddr/message/storage/?accesskey=zzzzzz  

Post Data: Cmd=delete&CommandData= 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
 <Request> 

  <StoredMessages> 
       <Device ID="123" MsgID="1232423" /> 
   <Device ID="163" MsgID="12385423" /> 
  </StoredMessages> 
 <Request> 
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 התשובה מבנה

ומבנה תשובה סטנדרטי  HTTP-( ברמת הOK) 200לאחר ביצוע הבקשה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

 המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. 

 תשובה:

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 
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 הודעה הצגת 6.6.4.8
 

 כללי תיאור

 

פקודה זאת מאפשרת הצגת הודעות חדשות על גבי יחידה אחת או יותר מיחידות השילוט המנוהלות ע"י 

 : שמירה של ההודעהבשרת ספק השלטים השרת. בעת בקשה להצגת הודעה חדשה, יתבצעו שתי פעולות

 .והצגתה בשלט

הודעה אחת או יותר על גבי יחידה אחת, כאשר ניתן להגדיר מספר הודעות ת גהצהבקשה מאפשרת 

 הפקודה. הלמספר יחידות באות

 

 הבקשה מבנה

 . XMLשולחת את המידע המבוקש בפורמט , אשר HTTP Post -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/message/show/ 

 כן האם סינכרוני
 

 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעות לעדכון 

 
 יבנה עפ"י הפורמט הבא: CommandData -המועבר בתוך שדה ה XML-ה

 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט
מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה  1:1 אובייקט 

ההודעה 
 להצגה

ShowMessa

ges 

 אובייקט 1:1 אובייקט
נתונים 
בהתאם 
לתשובה 
 הנדרשת

<ShowMessages> 

יחידת 
 שילוט

Device 1 אובייקט:*    <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

    ID="">           

הודעה 
 בשלט

Message  מבנה
הודעה 

 בשלט

בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט סעיף   *:1
6.6.3 

       </Device> 
     </ShowMessages> 
סוגר מעטפת     

 הודעת בקשה
 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה

 
 לדוגמא:
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 בקשה להצגת הודעה חדשה:

http://serveraddr/message/show/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: CommandData= 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Request> 

<ShowMessages> 
    <Device ID="123"> 
       <Message ID="123212312" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

    MsgDuration="30" PageDuration="5"> 
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="4">34</Text> 
                       <Text Width="18> לציון ראשון </Text> 
                       <Text Width="4">7</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
<AudioNumber Number="34"/> // "34" 
<AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
<AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 

                       <AudioNumber Number="7"/> // "7" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
                   </Line> 
                   <Line Sequence="2" > 
                       <Text Width="4">4</Text> 
                       <Text Width="18>ירושלים</Text> 
                       <Text Width="4">9</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
<AudioNumber Number="4"/> // "4" 
<AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
<AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 

                       <AudioNumber Number="9"/> // "9" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
                   </Line> 
                   <Line Sequence="3" > 
                       <Text Width="4">7</Text> 
                       <Text Width="18>נתניה</Text> 
                       <Text Width="4">12</Text> 
    <Audio Language="HE"> 

                       <AudioToken Token="1"/>    // "קו" 
<AudioNumber Number="7"/> // "7" 
<AudioToken Token="3"/>   // "מגיע" 
<AudioToken Token="4"/>   // " עודב " 

                       <AudioNumber Number="12"/> // "12" 
                       <AudioToken Token="5"/>   // "דקות" 

    </Audio>                     
                   </Line> 

    </Page> 
             </Message> 
        </Device>  
   </ShowMessages> 
</Request> 
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 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס לאחר ביצוע הבקשה, באם 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 
 

 שמורה הודעה הצגת 6.6.4.9
 

 כללי תיאור

יחידת שילוט אחת או כל יחידות השילוט המנוהלות ע"י  עבור שמורהפקודה זאת מאפשרת הצגת הודעה 

ההודעות יוצגו על פי סדר ההופעה ב  השרת. את ההודעה ניתן לבקש להציג ע"י מתן מזהה יחידת השילוט.

XML. 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר שולחת את המידע המבוקש בפורמט HTTP Post -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/message/showstored/ 

 כן האם סינכרוני
 

 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעות לעדכון 

 
 יבנה עפ"י הפורמט הבא: CommandData -המועבר בתוך שדה ה XML-ה

 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט
מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת בקשה  1:1 אובייקט 

ההודעות 
השמורות 

 השלט של

ShowStored

Messages 

 אובייקט 1:1 אובייקט
נתונים 
בהתאם 
לתשובה 
 הנדרשת

<ShowStoredMessages> 

יחידת 
 שילוט

Device יופיע עבור על  *:1 אובייקט
הודעה 

הנדרשת 
 להצגה

  <Device           

מזהה 
יחידת 

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

   ID=""           



 

 

41 

 

ישראל מדינת  
 

 השילוט
מזהה 
יחידת 

 השילוט

MsgID מזהה הודעה 1:1 נומרי    MsgID="" />           

       </Device> 
     </ShowStoredMessages> 
סוגר מעטפת     

 הודעת בקשה
 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה

 
 לדוגמא:

 בקשה להצגת הודעה מאוחסנת על שלטים ספציפיים המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/message/showstored/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: CommandData= 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Request> 

<ShowStoredMessages> 
    <Device ID="123" MsgID="31111" /> 
    <Device ID="123" MsgID="31112" /> 
    <Device ID="123" MsgID="31113" /> 
    <Device ID="111" MsgID="31132" /> 
    <Device ID="111" MsgID="31131" /> 
    <Device ID="111" MsgID="23421" /> 

    </ShowStoredMessages> 
</Request> 

 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

 תשובה:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 
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 הודעה תצוגת להדמיית בקשה 6.6.4.16
 

 כללי תיאור

המדמה איך תוצג הודעה נתונה על גבי השלט. הודעה זו  BITMAPפקודה זאת מאפשרת קבלת קובץ 

 אפשרית רק ליחידת שילוט אחת בכל הפעלה.

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר שולחת את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/message/simulatedisplay/ 
 כן האם סינכרוני

 
 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
    

CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעה 
 
 יבנה עפ"י הפורמט הבא: CommandData -המועבר בתוך שדה ה XML-ה

 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט
מעטפת 
הודעת 
 בקשה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת הבקשה  1:1 טאובייק 

ההודעה 
 לסימולציה

SimulateDi

splay 

 אובייקט 1:1 אובייקט
נדרש הודעה 
  לסמלץ

 כתמונה

<SimulateDisplay> 

יחידת 
 שילוט

Device 1:1 אובייקט    <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

    ID="n">           

הודעה 
 בשלט

Message  מבנה
הודעה 

 בשלט

בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט סעיף   1:1
6.6.3 

       </Device> 
     </SimulateDisplay> 
סוגר מעטפת     

 הודעת בקשה
 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת הבקשה

 
 לדוגמא:

 הצגת הודעה על שלט ספציפי המנוהל ע"י השרת: תלסימולצייבקשה 

   
 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 
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 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

מופ סוג ערך קוד אובייקט
 עים

 XML תאור

מעטפת 
הודעה 
 תשובה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1  
 תשובה

ההודעה 
המסומלצ

 ת

SimulatedDispla

y 

נתונים  אובייקט 1:1  אובייקט
בהתאם לתשובה 

 הנדרשת

<SimulatedDisplay> 

יחידת 
 שילוט 

Device 1:1 אובייקט    <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 השילוט

   ID=""         

לינק 
לתמונת 

 השלט

מחרוזת בפורמט  1:1  מחרוזת 
URL 

   ImageURL="">           

       </Device> 
     </ SimulatedDisplay > 
סוגר מעטפת     

 הודעה תשובה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 תשובה
 
 

הסטנדרטי כולל תקלות ברמת התשובה או ברמת יחידת  XML-באם ארעה תקלה, יוחזר מבנה ה
 השילוט.

  דוגמא להמחשת המבנה:
http://serveraddr/message/simulatedisplay/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: CommandData= 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Request 
 <SimulateDisplay> 

     <Device ID="123"> 
         <Message ID="123212312" FontName="Arial" LineSpacing="150" 
MsgDuration="30" PageDuration="5">               
    <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF" 
     <Line Sequence="1" > 
      <Text Width="4">34</Text> 
                         <Text Width="18> לציון ראשון </Text> 
                         <Text Width="4">7</Text> 
     </Line> 

     </Page> 
   </Message> 
         </Device>  
    </SimulateDisplay> 
</Request> 

 תשובה:

ית ההצגה של ההודעה על גבי יעם סימולצ BMPבאם הפקודה התבצעה בהצלחה, יוחזר קובץ בפורמט 

שגיאה עפ"י פורמט הסטטוס תשובה  XML. באם הבקשה תכשל, יוחזר XML -כלינק בהשלט הנבחר 

 הסטנדרטי לפי הדוגמא הבאה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
      

http://serveraddr/message/simulatedisplay/?accesskey=zzzzzz
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 <Status Code="0" Desc="ok"> 
      </Status> 
      <RespValues> 
        <SimulateDisplay> 
           <Device ID="123" ImageURL="http://serveraddr/disp.bmp" /> 
  </SimulateDisplay> 
     </RespValues> 
</Response> 

  

http://serveraddr/disp.jpg
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 קונפיגורציה 6.6.5

 (בלבד לקריאה) כללית קונפיגורציה 6.6.5.1
 

של השלט, וכוללים בתוכה רשימת פרמטרים  הקיימיםפקודה זאת מאפשרת קריאת נתוני הקונפיגורציה 

מאפיינים לגבי החומרה, תוכנה וקושחת המערכת. נתונים אלו הינם לקריאה בלבד, ולא תתאפשר כתיבת 

 נתונים אלו.

 

 כללי תיאור

 

שילוט של שלט אחד או יותר  תקונפיגורצייפקודת קריאת הקונפיגורציה מאפשרת למרכז השלטים לקרוא 

לשרת אשר קיבל את הפקודה. במסגרת זו, מוחזרים רשימת פרמטרים שונים אשר הינם  המשויכים

לקריאה בלבד המאפיינים את יחידת השילוט המחזירה פרטים אלו. פקודה זו מחזירה את הנתונים 

 הבאים:

 שם יצרן יחידת השילוט 

 מודל יחידת השילוט 

 שם ספק  

 גירסת החומרה 

 תאריך יצור היחידה 

 גירסת החומרה 

 גירסת התוכנה 

 גירסת הקושחה 

 רשימת הפונטים המנוהלים בשלט 

  רשימת התווים הניתנים להצגה באמצעות הפונט -עבור כל פונט 

  עבור כל פונט-  

o  האם הואSingleSizeFonts 

   מה התכונות של הפונט )גודל והדגשה( -במידה וכן 

   מהם הגדלים הנתמכים  -במידה ולא 

 שלו ניתן כפרמטר.  ID-מזהה שלט, תוחזר הקונפיגורציה של השלט אשר ה ןבהינת

 

 הבקשה מבנה

 

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

http://serveraddr/config/
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 תאור סוג מנדטורי? שדה

    
ID  הנדרשות. בין מזהה יחידות השילוט  טקסט כן

המזהים יופיע "," באם יותר ממזהה אחד 
נדרש. לביצוע הפקודה עבור כל יחידות 

 ".ALLהשילוט, יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 בקשה לקריאת קונפיגורציית כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=ALL 

  
 בקשה לקריאת קונפיגורציית שלט ספציפיים המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=n1,n2,n3 
 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200ר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס לאח

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

אם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת או יותר )ב

 נמצא השלט המבוקש.

 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט
מעטפת 
הודעת 
 תשובה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה  1:1 אובייקט 

 אובייקט
נתוני 

 קונפיגורציה

Config אובייקט 1:1 אובייקט 
נתוני 

 הקונפיגורציה

<Config> 

 אובייקט
יחידת 
 שילוט.

Device קונפיגורציית  *:0 אובייקט
יחידת 

 השילוט

  <Device           

מזהה 
יחידת 

 השילוט

ID 1:1 נומרי     ID=""> 

יצרן יחידת 
 השילוט

Manufacturer שם יצרן  0:1 טקסט
 השלט

   <Manufacturer> 
   </Manufacturer> 

ספק יחידת 
 השילוט

Supplier שם ספק  0:1 טקסט
יחידת 

 השילוט

   <Supplier> 
   </Supplier> 

מודל יחידת 
 השילוט

Model מודל השלט  0:1 מחרוזת- 
יכלול שילוב 
של תווים 

 וספרות

   <Model> 
   </Model>                             

תאריך 
 ייצור

ProductionDa

te 

 -בפורמט  0:1 תאריך
DD-MM-

YYYY 

   <ProductionDate> 
   </ProductionDate> 

 <HardwareVersion>     1:1 עשרוניHardwareVerגרסת 

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz
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 <sion    </HardwareVersion חומרה
SoftwareVers גרסת תוכנה

ion 

 <SoftwareVersion>     1:1 עשרוני
   </SoftwareVersion> 

גרסת 
 קושחה

FirmwareVer

sion 

 <FirmwareVersion>     1:1 עשרוני
   </FirmwareVersion> 

 אובייקט
 פונט

Font 1 אובייקט:*     <Font> 

 <FontName>       1:1 טקסט FontName שם הפונט
     </FontName> 

האם 
TrueType 

SingleSizeFo

nts 

בוליאני 
(true  או

false) 

1:1       <SingleSizeFonts> 
     </SingleSizeFonts> 

רשימת 
גדלים 

 נתמכים

Sizes במידה ו  1:1 אובייקט
SingleSizeF

onts  הוא
false  אזי

רשימה. 
במידה והוא 

true  יופיע
גודל אחד 

 ברשימה

     <Sizes> 

 <Size>         *:1 נומרי Size גודל נתמך
       </Size> 

סוגר רשימת     
גדלים 

 נתמכים

>         /Sizes> 

האם התו 
 מודגש

Bold יכול לקבל  0:1 בוליאני
או   trueערך 
false ב"מ .- 
false 

    <Bold> 
    </Bold> 

רשימת 
תווים 

 נתמכים

CharsSupport

ed 

 <CharsSupported>      1:1 אובייקט

התווים  *:1 מחרוזת Char תו
 הנתמכים

       <Char> 
       </Char> 

         </CharsSupported> 
        </Font> 

שדות 
גנריים 
 נוספים

 שם של השדה
)לא ידוע 

 מראש(

יכולת להוסיף  *:0 
נתוני 

קונפיגורציה 
 נוספים

   <e.g - Any Field 

 Integer or 1:1 מחרוזת Text סוג השדה

String or 

DateTime 

or Boolean 

or Float 

     DataType=""  

תאור של 
 השדה הגנרי

Text תאור השדה 1:1 מחרוזת       Desc="" > 

הערך של 
 השדה

בהתאם לסוג 
 השדה

    

        </Any Field> 
      </Device> 
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     </Config>  
סוגר מעטפת     

הודעת 
 תשובה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה

 
 נדרש כל עוד הוא עומד בתנאים הבאים:נוסף ניתן להוסיף למבנה הנתונים כל שדה  :הערה

 השדה הינו יחיד ולא מערך .5

 השדה הינו אחד מהסוגים הבאים: נומרי, בוליאני, מחרוזת, מספר עשרוני או תאריך. .5

 הבאים: Attributes-לכל עלה נוסף של שדה שכזה, יופיעו ה .5
 

DataType –  :אשר יכיל את אחד מהבאיםInteger, String, DateTime, Boolean, Float 

Desc – יין את השימוש בשדה זה.תיאור טקסטואלי המצ 

 דוגמא להמחשת המבנה:

 החזר של יחידת בודדת, עם שדה נוסף:

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=123 
 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok" > 
  <Status/> 
  <RespValues> 
    <Config> 
      <Device ID="123"> 
        <Manufacturer>XYZ Company Inc.</Manufacturer> 
        <Model>SIGN-A122</Model> 
   <ProductionDate>2012-04-30</ProductionDate> 
        <HardwareVersion>3.12a</HardwareVersion> 
        <SoftwareVersion>2.1</SoftwareVersion> 
        <FirmwareVersion>2.11</FirmwareVersion> 
        <Font> 
  <FontName>Kuku</FontName> 

<SingleSizeFonts>false</SingleSizeFonts> 
             <Sizes> 
                <Size>10</Size> 
                <Size>12</Size> 
                <Size>14</Size> 
                  . 
                  . 
                <Size>66</Size> 
             </Sizes> 
  <Bold>false</Bold> 
            <CharsSupported> 
                <Char>A</Char> 
                <Char>B</Char> 
                <Char>C</Char> 
                <Char>D</Char> 
                  . 
                  . 
                  . 
                <Char>ת</Char> 
            </CharsSupported> 

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz&ID=123


 

 

49 

 

ישראל מדינת  
 

         
   </Font> 
        <NewField DataType="Integer" Desc="Test Attribute">120</NewField> 
      </Device> 
    </Config> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 החזר של מספר יחידות:

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=123,342,124 
 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Response> 
  <Status Code="1" Desc="OK WITH DEVICE SPECIFIC ERRORS" > 
     <DeviceStatus DeviceID="854" Code="-6" Desc=" NO RESPONSE FROM DEVICE" 
      Severity="ERROR"/> 
  </Status> 
  <RespValues> 
    <Config> 
      <Device ID="1223"> 
        <Manufacturer>XYZ Company Inc.</Manufacturer> 
        <Model>SIGN-A122</Model> 
        <ProductionDate>2012-04-30</ProductionDate> 
        <HardwareVersion>3.12a</HardwareVersion> 
        <SoftwareVersion>2.1</SoftwareVersion> 
        <FirmwareVersion>2.11</FirmwareVersion> 
        <Font> 
  <FontName>Kuku</FontName> 

<SingleSizeFonts>false</SingleSizeFonts> 
             <Sizes> 
                <Size>10</Size> 
                <Size>12</Size> 
                <Size>14</Size> 
                  . 
                  . 
                <Size>66</Size> 
             </Sizes> 
  <Bold>false</Bold> 
            <CharsSupported> 
                <Char>A</Char> 
                <Char>B</Char> 
                <Char>C</Char> 
                <Char>D</Char> 
                  . 
                  . 
                  . 
                <Char>ת</Char> 
            </CharsSupported> 
        </Font> 
        <NewField DataType="Integer" Desc="Test Attribute">120</NewField> 
      </Device> 
      <Device ID="1236"> 
        <Manufacturer>XYZ Company Inc.</Manufacturer> 
        <Model>SIGN-A122</Model>   
   <ProductionDate>2012-04-30</ProductionDate> 
        <HardwareVersion>3.12a</HardwareVersion> 

http://serveraddr/config/?accesskey=zzzzzz
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        <SoftwareVersion>2.1</SoftwareVersion> 
        <FirmwareVersion>2.11</FirmwareVersion> 
        <Font> 
  <FontName>Kuku</FontName> 

<SingleSizeFonts>false</SingleSizeFonts> 
             <Sizes> 
                <Size>10</Size> 
                <Size>12</Size> 
                <Size>14</Size> 
                  . 
                  . 
                <Size>66</Size> 
             </Sizes> 
  <Bold>false</Bold> 
            <CharsSupported> 
                <Char>A</Char> 
                <Char>B</Char> 
                <Char>C</Char> 
                <Char>D</Char> 
                  . 
                  . 
                  . 
                <Char>ת</Char> 
            </CharsSupported> 
        </Font> 
        <NewField DataType="Integer" Desc="Test Attribute">120</NewField> 
      </Device> 
    </Config> 
  </RespValues> 
</Response> 
 
 

 מראש מוגדרות הודעות יתקונפיגורציקריאת  6.6.5.2
 

במקרים בהם השלט נדרש להציג באופן עצמאי הודעה )לדוגמא: ביצוע  ותמוצג מראש ותהודעות מוגדר

 ת לאחר הפסקה באספקת החשמל(. כאתחול ליחידה, העדר תקשורת, טעינת המער

 

 כללי תיאור

פקודת זו מאפשרת קריאת כל ההודעות המוגדרות מראש )למקרים בהם אין שליטה על יחידת השילוט( 

 לשרת אשר קיבל את הפקודה. המשתייכיםבשלט אחד או יותר 

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/predefmsgs/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

http://serveraddr/config/
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 תאור סוג שדה
   

ID  הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  מזהה יחידות השילוט טקסט
יותר ממזהה אחד נדרש. לביצוע הפקודה עבור כל השלטים 

 "ALLהמנוהלים ע"י השרת, יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 בקשה לקריאת כל ההודעות השמורות מכל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/config/predefmsgs/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=ALL 

  
 בקשה לקריאת כל ההודעות השמורות משלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/config/predefmsgs/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=n1,n2,n3 

 
 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

תשובה יכיל יחידת שילוט אחת או יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא מבנה ה

 נמצא השלט המבוקש.

יחודי המזהה מצב לו ישנה הודעה. ניתן  IDהתשובה תכיל שלוש סוגי הודעות )או יותר(, כאשר לכל הודעה 

 הינם: ID-ן. שלושת סוגי הלהרחיב את סוגי ההודעות ע"י שימוש בהודעות נוספות עם מזהה יחודי לה

PowerLossRecovery – ID  זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט במקרה של התאוששות מהפסקה

 באספקת מתח ליחידה.

Reset – ID .זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט במקרה של ביצוע אתחול ליחידה 

ConnectionLost – ID .זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט של העדר תקשורת לשלט 

 

 לכל מזהה הודעה יוגדר ערך נומרי בערכת השלטים.

 

 עפ"י המבנה הבא: XML-הודעות אלו יופיעו ב

סוג  קוד אובייקט
 ערך

 XML תאור מופעים

מעטפת הודעת 
 התשובה

אובייק 
 ט

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1
 התשובה

 אובייקט
 ההודעה

Predefmsg

s 

אובייק
 ט

1:1  <Predefmsgs> 

יחידת  אובייקט
 שילוט

Device אובייק
 ט

יחידת  טאובייק *:1
 השילוט

  <Device> 

יחידת מזהה  1:1   
 השילוט

   ID=""> 

מבנה  Message הודעה בשלט
הודעה 
 בשלט

של  IDבשדה  *:1
ההודעה יופיעו 
 -לפחות המזהים 

בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט 
 6.6.3סעיף 

http://serveraddr/config/predefmsgs/?accesskey=zzzzzz
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"PowerLossReco

very"  

Reset"" 
"ConnectionLost" 

 
למזהים יוגדרו 
 ערכים נומריים

       </Device> 
     </Predefmsgs> 
סוגר מעטפת הודעת     

 התשובה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 התשובה
 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 החזר של מספר יחידות:

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="1" Desc="OK WITH DEVICE SPECIFIC ERRORS" > 
       <DeviceStatus DeviceID="124" Code="-24" Desc="DOOR OPEN" 
Severity="Warning" /> 
   </Status> 
     <RespValues> 
             <Predefmsgs> 

                    <Device ID="123">      
<Message ID="1000" FontName="Arial" LineSpacing="150" 

MsgDuration="30" PageDuration="5"> 
    <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
   <Line Sequence="1" > 
    <Text Width="100">PowerLossRecovery Message</Text> 
                </Line> 

  </Page> 
      </Message> 
      <Message ID="1001" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

    MsgDuration="30" PageDuration="5">    
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="100">Reset Message</Text> 
                   </Line> 

     </Page> 
      </Message> 
      <Message ID="1002" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

    MsgDuration="30" PageDuration="5"> 
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="100">ConnectionLost Message</Text> 
                   </Line> 

           </Page> 
       </Message> 
       </Device>           

            </Predefmsgs> 
    </RespValues> 
</Response> 
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 הודעות מוגדרות מראש עדכון 6.6.5.3
 

 כללי תיאור

 המשתייכיםפקודת זו מאפשרת עדכון של הודעה שמורה אחת או יותר הקיימות בשלט אחד או יותר 

 לשרת אשר קיבל את הפקודה. 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מעדכנת את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/predefmsgs/ 
 כן האם סינכרוני

 
 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
    

Cmd תמיד יכיל  –פקודה  טקסט כן"update" 

CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעות לעדכון 
    
 

 -הבקשה  XMLמבנה 
 

מופעי סוג ערך קוד אובייקט
 ם

 XML תאור

מעטפת הודעת 
 הבקשה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1 אובייקט 
 הבקשה

 אובייקט
 ההודעה

Predefmsg

s 

 <Predefmsgs>  1:1 אובייקט

יחידת  אובייקט
 שילוט

Device יחידת  טאובייק *:1 אובייקט
 השילוט

  <Device> 

מזהה יחידת  1:1   
 השילוט

   ID=""> 

מבנה  Message הודעה בשלט
הודעה 

 בשלט

של  IDבשדה  *:1
ההודעה יופיעו 
 -לפחות המזהים 

"PowerLossReco

very"  

Reset"" 
"ConnectionLost" 

 
למזהים יוגדרו 
 ערכים נומריים

בהתאם להגדרת מבנה הודעה בשלט 
 6.6.3סעיף 

       </Device> 
     </Predefmsgs> 
סוגר מעטפת הודעת     

 הבקשה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 הבקשה
 

http://serveraddr/config/
http://serveraddr/config/
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חובה. שלושת סוגי  ניתן לעדכן את כל סוגי ההודעות )חלקן או כולן(, כאשר לפחות הודעה אחת הינה

של הודעה מציין את סוג ההודעה( הינם אלו אשר נתמכים בשלב זה של הפרוטוקול, כאשר  IDההודעות )

 ניתן להוסיף סוגים שונים במבנה המפורט:

PowerLossRecovery – ID  זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט במקרה של התאוששות מהפסקה

 באספקת מתח ליחידה.

Reset – ID .זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט במקרה של ביצוע אתחול ליחידה 

NoConnection – ID .זה מתאר את ההודעה שתופיע על השלט של העדר תקשורת לשלט 

 
 לכל מזהה הודעה יוגדר ערך נומרי בערכת השלטים.

 
 לדוגמא:

 בקשה לעדכון ההודעות השמורות בשלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/config/predefmsgs/?accesskey=zzzzzz  

Post Data: Cmd=update&CommandData= 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Request> 

             <Predefmsgs> 

                    <Device ID="123">      
<Message ID="1000" FontName="Arial" LineSpacing="150" 

MsgDuration="30" PageDuration="5"> 
    <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
   <Line Sequence="1" > 
    <Text Width="100">PowerLossRecovery Message</Text> 
                </Line> 

  </Page> 
      </Message> 
      <Message ID="1001" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

    MsgDuration="30" PageDuration="5">    
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="100">Reset Message</Text> 
                   </Line> 

     </Page> 
      </Message> 
      <Message ID="1002" FontName="Arial" LineSpacing="150"  

    MsgDuration="30" PageDuration="5"> 
               <Page Sequence="1" FontSize="15" Color="FFFFFF"> 
                   <Line Sequence="1" > 
                       <Text Width="100">ConnectionLost Message</Text> 
                   </Line> 

           </Page> 
       </Message> 
       </Device>           

            </Predefmsgs> 
</Request> 

 

 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

 ויוחזר אישור )עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה(, אשר מאשר את עדכון ההודעה. HTTP-ה

http://serveraddr/config/predefmsgs/?accesskey=zzzzzz&Cmd=update
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 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLבאם הבקשה תכשל, יוחזר 

מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 השלט המבוקש.

 דוגמא לתשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 

 שעון קריאת 6.6.5.4
 

לשרת אשר  המשתייכיםפקודה זו מאפשרת את קריאת זמן השעון ועדכון  זמן השעון בשלט אחד או יותר 

 קיבל את הפקודה. 

 

 כללי תיאור

לשרת אשר קיבל את הפקודה.   המשתייכיםפקודה זאת מאפשרת קריאת זמן השעון משלט אחד או יותר 

 שלו ניתן כפרמטר.  ID-אשר ה נתן מזהה שלט, יוחזר זמן השעון של השלטיבה

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/config/datetime/ 

 כן האם סינכרוני
 

. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ל הפרמטרים

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים  טקסט
 לביצועיופיע "," באם יותר ממזהה אחד נדרש. 

הפקודה עבור כל היחידות המנוהלות ע"י השרת, 
 ".ALLיש להעביר את הערך "

 
 לדוגמא:

 בקשה לקריאת זמן שעון של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=ALL 
 בקשה לקריאת זמן שעון של שלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz 

http://serveraddr/config/
http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz
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Post Data: ID=n1,n2,n3 
 

 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל, ומבנה תש HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 השלט המבוקש.

 שובה לבקשה:לי כת-XML-להלן מבנה  הנתונים בייצוג ה
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 XML תאור מופעים סוג ערך קוד אובייקט

מעטפת הודעת 
 הבקשה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1 אובייקט 
 הבקשה

נתוני  אובייקט
 קונפיגורציה

Config י תשובה אובייקט
 בהתאם לפקודה

נתונים  אובייקט 1:1
בהתאם לתשובה 

 הנדרשת

<Config> 

יחידת  אובייקט
 שילוט

Device יחידת  טאובייק *:1 אובייקט
 השילוט

  <Device> 

 <""=ID    מזהה יחידת השילוט 1:1   
 DateTime תאריך/שעה 

 ISOעפ"י תקן 
המתואר בטבלת 
הקישורים סעיף 

7 [7] 

מכיל את זמן השעון של  1:1
 השלט 

 

    <DateTime> 
    </DateTime> 

       </Device> 
     </Config>  
מעטפת הודעת סוגר     

 הבקשה
בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 הבקשה
 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 החזר של יחידת בודדת:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

     <Status Code="0" Desc="ok" > 
     </Status> 

    <RespValues> 
      <Config> 
          <Device ID="123"> 

   <DateTime>2013-01-12T12:11:52+02:00</DateTime> 
</Device> 

</Config> 
    </RespValues> 
</Response> 

 שעון עדכון 6.6.5.5
 

 כללי תיאור

לשרת אשר קיבל את  המשתייכיםפקודת זו מאפשרת עדכון של זמן השעון הקיים בשלט אחד או יותר 

 הפקודה. 

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מעדכנת את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/datetime/ 
 כן האם סינכרוני

 

 הטבלה הבאה, מייצגת את הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

http://serveraddr/config/
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 תאור סוג מנדטורי שדה
    

Cmd תמיד יכיל  –פקודה  טקסט כן"update" 

ID מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים  טקסט כן
יופיע "," באם יותר ממזהה אחד נדרש. אם 

הפקודה מופעלת עבור כל יחידות השילוט 
המנוהלות ע"י השרת, יש להעביר את הערך 

"ALL." 
DateTime תאריך/שעה כן yyyy-mm-ddThh:mm:ss 

2013-01-12T12:11:52+02:00 

 

המתואר בטבלת  ISOוזאת עפ"י תקן 
 [4] 4.6הקישורים סעיף 

 לדוגמא:

 בקשה לעדכון זמן השעון בכל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: Cmd=update&ID=ALL&DateTime=2013-01-12T12:11:52+02:00 

 
 בקשה לעדכון זמן השעון בשלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: Cmd=update &ID=123&DateTime=2013-01-12T12:11:52+02:00 
 

 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

 ויוחזר אישור )עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה(, אשר מאשר את עדכון ההודעה. HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLבאם הבקשה תכשל, יוחזר 

מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 השלט המבוקש.

 דוגמא לתשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 

 

 תצוגה פרמטרי של מחדל ברירת תקונפיגורציי קריאת 6.6.5.6
 

לשרת אשר  המשתייכיםפקודה זאת מאפשרת קריאת ברירות המחדל של התצוגה משלט אחד או יותר 

 הםשל ID-אשר ה יםנתן מזהה שלט, יוחזרו הגדרות ברירות המחדל של השלטיקיבל את הפקודה.  בה

 ניתן כפרמטר. 

 הפרמטרים אשר מהווים את ברירת המחדל לתצוגת הודעה ביחידה האמורה. להלן רשימת הפרמטרים:

 משך תצוגה כולל להודעה 

 משך תצוגה לדף בהודעה 

http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/config/DateTime/?accesskey=zzzzzz
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  גופן 

  גודל גופן 

 ( ישורAlignment ) 

 צבע גופן 

  האםBold 

 מרווח בין שורות 

 
 הבקשה מבנה

 . XMLשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט , אHTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/display/defaults/ 
 כן האם סינכרוני

 
הטבלה הבאה, מייצגת את . POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID  מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט
יותר ממזהה אחד נדרש. לביצוע הפקודה עבור כל היחידות 

 ".ALLהמנוהלות יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 לתצוגה של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:בקשה לקריאת ערכי ברירת מחדל 

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz   

Post Data: ID=ALL 
 לים ע"י השרת:בקשה לקריאת ערכי ברירת מחדל לתצוגה של שלטים ספציפיים המנוה

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1, n2, n3 
 

 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200תוחזר תשובה הכוללת סטטוס לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

נמצא מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא 

 השלט המבוקש.

 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

 
מופע סוג ערך קוד אובייקט

 ים
 XML תאור

מעטפת 
הודעת 

 התשובה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1 אובייקט 
 התשובה

 <DisplayDefaults> אובייקט 1:1 אובייקט DisplayDefaults אובייקט

http://serveraddr/config/display/defaults/
http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz%20
http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzzPost%20Data:%20ID=n1
http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzzPost%20Data:%20ID=n1
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נתוני 
קונפיגורצ
יה ברירת 

 מחדל

תשובה 
בהתאם 
 לפקודה

נתונים 
בהתאם 
לתשובה 
 הנדרשת

 אובייקט
יחידת 
 שילוט

Device טאובייק *:1 אובייקט 
יחידת 

 השילוט

 <Device> 

מזהה יחידת  1:1   
 השילוט

  ID=""> 

 DefaultPageDuration ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לזמן 

תצוגת דף 
בהודעה 

 בשניות

   <DefaultPageDuration> 
   </DefaultPageDuration> 

 DefaultMessageDura

tion 

ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לזמן 

תצוגת הודעה 
 בשניות

  <DefaultMessageDuration> 
 </DefaultMessageDuration> 

 DefaultFontName ערך ברירת  1:1 מחרוזת
מחדל לגופן 

 נבחר

   <DefaultFontName> 
   </DefaultFontName> 

 DefaultFontColor ערך ברירת  1:1 מחרוזת
מחדל לצבע 
נבחר. הצבע 

 24BITהינו 
ומורכב 
 HEXמערכי 

של 
RRGGBB 

)ראה 
HTML) 

  <DefaultFontColor> 
  </DefaultFontColor> 

 DefaultFontSize ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לגודל 

 גופן

  <DefaultFontSize> 
  </DefaultFontSize> 

 DefaultTextAlign ENUM 
 )בחירה(

ערך ברירת  1:1
 רליישומחדל 

טקסט. 
הערכים 

האפשריים 
 הינם:

 
Left 

Right 

Center 

Justify 

  <DefaultTextAlign> 
  </DefaultTextAlign> 

 DefaultLineSpacing ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל עבור 

ריווח שורות. 
 הערך הינו
באחוזים 

מגובה 
 השורה.

  <DefaultLineSpacing> 
  </DefaultLineSpacing> 

 Bold  ערך ברירת  1:1 בוליאני
המחדל 

להדגשת 
 הפונט. 

  <Bold></Bold>  
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Bold = true 

Normal = 

false 
שדות 

גנריים 
 נוספים

 שם של השדה
 )לא ידוע מראש(

יכולת להוסיף  *:0 
נתוני 

קונפיגורציה 
 נוספים

   <e.g - Any Field 

 Integer or 1:1 מחרוזת Text סוג השדה

String or 

DateTime 

or Boolean 

or Float 

     DataType=""  

תאור של 
השדה 

 הגנרי

Text תאור השדה 1:1 מחרוזת       Desc="" > 

הערך של 
 השדה

     בהתאם לסוג השדה

        </Any Field> 
      </Device> 
     </DisplayDefaults> 
סוגר מעטפת     

הודעת 
 התשובה

בהתאם להגדרת מעטפת הודעת 
 התשובה

 
" כל שדה נדרש כל עוד הוא עומד בתנאים DisplayDefaults"-ניתן להוסיף למבנה הנתונים של ה :הערה

 הבאים:

 השדה הינו יחיד ולא מערך .5

 מספר עשרוני או תאריך.השדה הינו אחד מהסוגים הבאים: נומרי, בוליאני, מחרוזת,  .5

 הבאים: Attributes-לכל עלה נוסף של שדה שכזה, יופיעו ה .5
 

DataType –  :אשר יכיל את אחד מהבאיםInteger, String, DateTime, Bool, Float 

Desc – .תיאור טקסטואלי המציין את השימוש בשדה זה 

 
  דוגמא להמחשת המבנה:

 החזר של יחידת בודדת:

 
http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz 

PostData: ID=n 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 

     <Status Code="0" Desc="ok" > 
     </Status> 

  <RespValues> 
    <DisplayDefaults> 
      <Device ID="123"> 

<DefaultPageDuration>15</DefaultPageDuration> 
<DefaultMessageDuration>60</DefaultMessageDuration> 
<DefaultFontName>Ariel</DefaultFontName> 
<DefaultFontColor>FFFFFF</DefaultFontColor> 

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz
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<DefaultFontSize>12</DefaultFontSize> 
<DefaultTextAlign>Right</DefaultTextAlign> 
<DefaultLineSpacing>50</DefaultLineSpacing> 
<Bold>false</Bold> 

      </Device> 
    </DisplayDefaults> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 החזר של מספר יחידות בשרת:

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz  

PostData: ID=ALL 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
 
 <Status Code="1" Desc="OK WITH DEVICE SPECIFIC ERRORS" > 

         <DeviceStatus DeviceID="456" Code="-4" Desc="NO CONNETION" 
          Severity="ERROR"/> 
      </Status> 

  <RespValues> 
    <DisplayDefaults> 
      <Device ID="324"> 

<DefaultPageDuration>15</DefaultPageDuration> 
<DefaultMessageDuration>60</DefaultMessageDuration> 
<DefaultFontName>Ariel</DefaultFontName> 
<DefaultFontColor>FFFFFF</DefaultFontColor> 
<DefaultFontSize>12</DefaultFontSize> 
<DefaultTextAlign>Right</DefaultTextAlign> 
<DefaultLineSpacing>50</DefaultLineSpacing> 
<Bold>false</ Bold> 

      </Device> 
      <Device ID="453"> 

<DefaultPageDuration>15</DefaultPageDuration> 
<DefaultMessageDuration>60</DefaultMessageDuration> 
<DefaultFontName>Ariel</DefaultFontName> 
<DefaultFontColor>FFFFFF</DefaultFontColor> 
<DefaultFontSize>12</DefaultFontSize> 
<DefaultTextAlign>Right</DefaultTextAlign> 
<DefaultLineSpacing>55</DefaultLineSpacing> 
<Bold>true</Bold> 

      </Device> 
    </DisplayDefaults> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 

 תצוגה פרמטרי של מחדל ברירת קונפיגורצית עדכון 6.6.5.7
 

 כללי תיאור

פקודה זאת מאפשרת את עדכון קונפיגורציית ערכי ברירת המחדל עבור תצוגת ההודעות. פקודה זו 

 מאפשרת את עדכון ברירת המחדל עבור הפרמטרים הבאים:

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz%20
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 משך תצוגה כולל להודעה 

 משך תצוגה לדף בהודעה 

  גופן 

  גודל גופן 

 ( ישורAlignment ) 

 צבע גופן 

  האםBold 

  שורותמרווח בין 

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/config/display/defaults/ 
 כן האם סינכרוני

 :POST-של פקודת ה  FORM-הנתונים הבאים מועברים ליחידה במסגרת נתוני ה

 תאור סוג מנדטורי שדה
    

Cmd יכיל את הערך  מחרוזת כן"update" 

CommandData מבנה  טקסט כןXML המתאר את ההודעות לעדכון 
 

 להיות עפ"י הפורמט הבא: CommandDataאשר יוכל בתוך הפרמטר  XML-על ה

 
מופע סוג ערך קוד אובייקט

 ים
 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 הבקשה

 הבקשהבהתאם להגדרת מעטפת הודעת   1:1 אובייקט 

 אובייקט
נתוני 

קונפיגורצ
יה ברירת 

 מחדל

DisplayDefaults אובייקט 
תשובה 

בהתאם 
 לפקודה

 אובייקט 1:1
נתונים 

בהתאם 
לתשובה 
 הנדרשת

<DisplayDefaults> 

 אובייקט
יחידת 
 שילוט

Device טאובייק *:1 אובייקט 
יחידת 

 השילוט

 <Device> 

מזהה יחידת  1:1   
 השילוט

  ID=""> 

 DefaultPageDuration ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לזמן 

תצוגת דף 
בהודעה 

 בשניות

   <DefaultPageDuration> 
   </DefaultPageDuration> 

 DefaultMessageDura

tion 

ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לזמן 

  <DefaultMessageDuration> 
 </DefaultMessageDuration> 

http://serveraddr/config/display/defaults/


 

 

64 

 

ישראל מדינת  
 

תצוגת הודעה 
 בשניות

 DefaultFontName ערך ברירת  1:1 מחרוזת
מחדל לגופן 

 נבחר

   <DefaultFontName> 
   </DefaultFontName> 

 DefaultFontColor ערך ברירת  1:1 מחרוזת
מחדל לצבע 
נבחר. הצבע 

 24BITהינו 
ומורכב 
 HEXמערכי 

של 
RRGGBB 

)ראה 
HTML) 

  <DefaultFontColor> 
  </DefaultFontColor> 

 DefaultFontSize ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל לגודל 

 גופן

  <DefaultFontSize> 
  </DefaultFontSize> 

 DefaultTextAlign ENUM 
 )בחירה(

ערך ברירת  1:1
 רליישומחדל 

טקסט. 
הערכים 

האפשריים 
 הינם:

 
Left 

Right 

Center 

Justify 

  <DefaultTextAlign> 
  </DefaultTextAlign> 

 DefaultLineSpacing ערך ברירת  1:1 נומרי
מחדל עבור 

ריווח שורות. 
 הערך הינו
באחוזים 

מגובה 
 השורה.

  <DefaultLineSpacing> 
  </DefaultLineSpacing> 

 Bold  ערך ברירת  1:1 בוליאני
המחדל 

להדגשת 
 הפונט. 

Bold = true 

Normal = 

false 

  <Bold></Bold>  

      </Device> 
     </DisplayDefaults> 
סוגר מעטפת     

הודעת 
 הבקשה

 הבקשהבהתאם להגדרת מעטפת הודעת 

 
 לדוגמא:

 תצוגה:  בקשה לעדכון קונפיגורציית

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz  

Post Data: Cmd=update 
 התשובה מבנה

http://serveraddr/config/display/defaults
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( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

 ויוחזר אישור )עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה(, אשר מאשר את עדכון ההודעה. HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLבאם הבקשה תכשל, יוחזר 

מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 השלט המבוקש.

 דוגמא לבקשה:

http://serveraddr/config/display/defaults/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: Cmd=update&CommandData= 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Request> 
  <DisplayDefaults> 
    <Device ID="123"> 

          <DefaultPageDuration>15</DefaultPageDuration> 
          <DefaultMessageDuration>60</DefaultMessageDuration> 

<DefaultFontName>Ariel</DefaultFontName> 
<DefaultFontColor>#000</DefaultFontColor> 
<DefaultFontHeight>12</DefaultFontHeight> 
<DefaultFontWidth>10</DefaultFontWidth> 
<DefaultTextAlign>Right</DefaultTextAlign> 
<DefaultLineSpace>60</DefaultLineSpace> 
<Bold>false</Bold> 

    </Device> 
  </DisplayDefaults> 
</Request> 

 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 
  </RespValues> 
</Response> 

 
 

 ניטור 6.6.6

 
שם מתחם ניטור מרכז את מבנה הפרוטוקול אשר מטפל בנושא ניטור המערכות. במסגרת זו, מאפשר 

 הפרוטוקול ניטור ברמת השרת ויחידות הקצה השונות.

 ניטור קריאת 6.6.6.1
 

 כללי תיאור

 פקודה זאת מאפשרת את קריאת הסטטוס של השרת וכל יחידות הקצה המנוהלות על ידו, וזאת ע"י

 החזרת סטטוס ניטור עבור על רכיב בנפרד.

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב



 

 

66 

 

ישראל מדינת  
 

  מבנה הבקשה
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/status/ 

 כן האם סינכרוני
 

. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-כערכים ב הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID  מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט
יותר ממזהה אחד נדרש. לביצוע הפקודה עבור כל יחידות 

 ".ALLהשילוט, יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:בקשה לקריאת סטטוס עבור 

http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=ALL 
 ים המנוהל ע"י השרת:יבקשה לקריאת סטטוס עבור שלטים ספציפ

http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1,n2,n3 
 

 התשובה מבנה

ומבנה תשובה סטנדרטי  HTTP-( ברמת הOK) 200לאחר ביצוע הבקשה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

המכיל את סטטוס התשובה כאשר בניגוד למצב הרגיל בו מוחזר סטטוס רק עבור יחידות תקולות, מוחזר 

 כאן סטטוס עבור כל יחידות הקצה שהוגדרו בבקשה. 

במסגרת זו, יכולה הפקודה להחזיר מספר תקלות עבור יחידת שילוט בודדת. לדוגמא, יחידת יכולה 

 טמפרטורה גבוהה, דלת פתוחה ובעיה באספקת הכוח )ראה דוגמא(. להחזיר תקלה של

  דוגמא להמחשת המבנה:

 פקודה:

http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=120,121,122,123 
 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="1" Desc="OK WITH DEVICE SPECIFIC ERRORS"> 
     <DeviceStatus DeviceID="120" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="121" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="122" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="123" Code="-31" Desc="COMMUNICATION ERROR"  

Severity="Warning"/> 
     <DeviceStatus DeviceID="123" Code="-30" Desc="POWER SUPPLY ERROR" 
Severity="Error"/> 
     <DeviceStatus DeviceID="123" Code="-28" Desc="HIGH TEMP ERROR" 
Severity="Error"/> 
 
    </Status> 

     <RespValues> 
     </RespValues> 

http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz&ID=n1,n2,n3
http://serveraddr/status/?accesskey=zzzzzz
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</Response> 
 

 טכנית תמיכה 6.6.7
שם מתחם זה מאפשר ביצוע בדיקה עצמית של יחידת שילוט אחת או יותר, כמו כן ביצוע אתחול של 

 יחידת שילוט אחת או יותר

 (BIT) עצמית בדיקה 6.6.7.1
 

 כללי תיאור

לשרת אשר קיבל את  המשתייכיםפקודה זאת מאפשרת ביצוע בדיקה עצמית בשלט אחד או יותר 

שלו ניתן כפרמטר.  ID-נתן מזהה שלט, תוחזר רשימת תקלות )אם יש( מהשלט אשר היהפקודה.  בה

 .בתשובה תוחזר תוצאת הבדיקה שבוצעה בשלט

 פקודה זו הינה פקודה סינכרונית, ועליה לחכות עד לסיום הבדיקה בשלט עצמו. :הערה

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

 
  מבנה הבקשה

  
 HTTP: POSTפקודת 

URL: http://serveraddr/tech/BIT/ 
 כן האם סינכרוני

 
. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID  מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט
ע הפקודה עבור כל יחידות ולביציותר ממזהה אחד נדרש. 

 ".ALLהשלוט המנוהלות ע"י השרת, יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 בקשה לביצוע בדיקה עצמית של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/tech/BIT/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=ALL  
 בקשה לביצוע בדיקה עצמית של שלט ספציפי המנוהל ע"י השרת:

http://serveraddr/tech/BIT/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1,n2,n3 
 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200תשובה הכוללת סטטוס לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

http://serveraddr/tech/BIT/
http://serveraddr/tech/BIT/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/config/display/Fonts/
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מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 לט המבוקש.הש

 

 לי כתשובה לבקשה:-XML-להלן מבנה הנתונים ביצוג ה

מופ סוג ערך קוד אובייקט
 עים

 XML תאור

מעטפת 
הודעת 
 תשובה

 בהתאם להגדרת מעטפת הודעת תשובה   1:1 אובייקט 

סטטוס 
יחידת 
 שילוט 

DeviceStat

us 

אובייקט  1:1 אובייקט
סטטוס 
יחידת 

 השילוט

<DeviceStatus 

 

 ID מזהה יחידת  1:1 נומרי
 שילוט

ID=""> 

 אובייקט
סטטוס 

נורות/פיקס
 לים שרופים

BadScreen

Pixels 

רשימת  0:1 אובייקט
פיקסלים 

תקולים. אם 
אין תקלות 

לא יופיע 
 אובייקטה

  <BadScreenPixels> 

 Pixel סטטוס  *:0 נקודה
נורות/פיקסלי

 .ם שרופים 
מזהה נקודה, 

אשר מכילה 
את מיקום 

עפ"י הפיקסל 
מיקום רוחב 

(X ומיקום )
(. Yגובה )

נקודת 
ההתחלה 
ממוקמת 

בפינה 
שמאלית 

 עליונה.

    <Pixel>x,y</Pixel> 

       </BadScreenPixels> 
 אובייקט
סטטוס 

התקנים 
 חיצוניים

AuxilleryD

evices 

 0:1    <AuxilleryDevices> 

 Battery סטטוס  1:1 טקסט
 – OKסוללה. 

תקין, 
ERROR – 
 לא תקין

    <Battery></Battery> 

 Modem סטטוס  1:1 טקסט
 – OKמודם. 
תקין, 

ERROR – 
 לא תקין

    <Modem></Modem> 

 SolarContrסטטוס בקר  1:1 טקסט    <SolarController> 
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oller  קולטנים
 OKסולרים. 

תקין,  –
ERROR – 
 לא תקין

    </SolarController> 

        </AuxilleryDevices> 
 Temp טמפרטורת  1:1 נומרי

היחידה 
במעלות 
 צלסיוס.

   <Temp></Temp> 

   1:1    </DeviceStatus> 
 מעטפתסוגר  1:1   

 תשובה
</Response> 

 
 

  דוגמא להמחשת המבנה:

 פקודה:

http://serveraddr/tech/BIT/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=123 

 
 תשובה:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   <Status Code="1" Desc="OK WITH DEVICE SPECIFIC ERRORS"> 
     <DeviceStatus DeviceID="120" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="121" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="122" Code="0" Desc="OK" /> 
     <DeviceStatus DeviceID="123" Code="-30" Desc="POWER SUPPLY ERROR" 
Severity="Error"/> 
     <DeviceStatus DeviceID="123" Code="-28" Desc="HIGH TEMP ERROR" 
Severity="Error"/> 
   </Status> 

      <RespValues> 
     <DeviceStatus DeviceID="123> 
      <BadScreenPixels> 
          <Pixel>12,43</Pixel> 
          <Pixel>12,44</Pixel> 
          <Pixel>12,45</Pixel> 
            <Pixel>12,46</Pixel>       
      </BadScreenPixels>      
      <Temp>36</Temp> 
      <AuxilleryDevices> 
    <Battery>ERROR</Battery> 
    <Modem>ERROR</Modem> 
    <SolarController>OK</SolarController> 
      </AuxilleryDevices> 
   </DeviceStatus> 
     <DeviceStatus DeviceID="234> 
      <BadScreenPixels> 
      <Temp>38</Temp> 
      <AuxilleryDevices> 
    <Battery>OK</Battery> 
   
    <Modem>ERROR</Modem> 
    <SolarController>OK</SolarController> 
      </AuxilleryDevices> 

http://serveraddr/tech/BIT/?accesskey=zzzzzz
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   </DeviceStatus> 
      </RespValues> 

</Response> 
 

  שילוט יחידת אתחול 6.6.7.2
 

 כללי תיאור

לשרת אשר קיבל את הפקודה.   המשתייכיםפקודה זאת מאפשרת ביצוע אתחול של שלט אחד או יותר 

 .  שלו ניתן כפרמטר ID-נתן מזהה שלט, יוחזר סטטוס ביצוע מהשלט אשר היבה

 

 הבקשה מבנה

 . XML, אשר מחזירה את המידע המבוקש בפורמט HTTP POST -הבקשה המועברת הינה ב

  הבקשהמבנה 
  

 HTTP: POSTפקודת 
URL: http://serveraddr/tech/reset/ 

 כן האם סינכרוני
 

. הטבלה הבאה, מייצגת את POST-הפרמטרים לבקשה הינם משתנים אשר מצורפים כערכים ב

 הפרמטרים הניתנים להעברה בבקשה:

 תאור סוג שדה
   

ID  מזהה יחידות השילוט הנדרשות. בין המזהים יופיע "," באם  טקסט
יותר ממזהה אחד נדרש. לביצוע הפקודה עבור כל יחידות 

 ".ALLהשילוט המנוהלות ע"י השרת, יש להעביר את הערך "
 

 לדוגמא:

 בקשה לביצוע אתחול של כל השלטים המנוהלים ע"י השרת:

http://serveraddr/tech/reset/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=ALL  
 בקשה לביצוע אתחול של שלט/שלטים ספציפי/ים המנוהל/ים ע"י השרת:

http://serveraddr/tech/reset/?accesskey=zzzzzz 

Post Data: ID=n1,n2,n3 
 התשובה מבנה

( ברמת OK) 200לאחר ביצוע הבקשה, באם הפקודה התבצעה בהצלחה, תוחזר תשובה הכוללת סטטוס 

ומבנה תשובה סטנדרטי המכיל את סטטוס התשובה וערכיה )אם קיימים(. באם הבקשה תכשל,  HTTP-ה

 שגיאה עפ"י המפורט בפרק הודעות השגיאה. XMLיוחזר 

מבנה התשובה יכיל יחידת שילוט אחת יותר )באם התשובה תקינה(, או הודעת שגיאה במידה ולא נמצא 

 השלט המבוקש.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response> 
   
  <Status Code="0" Desc="ok"> 
  </Status> 
  <RespValues> 

http://serveraddr/tech/reset/
http://serveraddr/tech/reset/
http://serveraddr/tech/reset/?accesskey=zzzzzz
http://serveraddr/tech/reset/
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  </RespValues> 
</Response> 
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 רשימת מקורות לתקנים 7

 
 מס' תאור מיקום

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIO

0.pdf-T/07823612_6 
 [1] 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html HTTP  RFC [2] 

xml-http://www.w3.org/TR/REC XML  RFC [3] 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt JSON  
RFC 

[4] 

http://tools.ietf.org/html/rfc6101 SSL  RFC [5] 

://tools.ietf.org/html/rfc4026http VPN  RFC [6] 

datetime-http://www.w3.org/TR/NOTE  ISO 8601  [7] 

 
  

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/07823612_6-0.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/07823612_6-0.pdf
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
http://www.w3.org/TR/REC-xml
http://www.w3.org/TR/REC-xml
http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc6101
http://tools.ietf.org/html/rfc6101
http://tools.ietf.org/html/rfc4026
http://tools.ietf.org/html/rfc4026
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
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 מידע אבטחת נספח

 

 מבוא 1
 

 המסמך. S2Cהמיישמים את פרוטוקול  חשובהמלצות אבטחת מידע למרכזי המ מרכזמסמך זה 

 אבטחת המידע לשלוש רמות: תחוםמחלק את  

 תוכנההרמת תשתית  -

 רמת האפליקציה -

 רמת הרשת -

המוצגות במסמך זה הינן עבור שני צדי הפרוטוקול, דהיינו מרכז השילוט וספקי השילוט, אלא  ההנחיות
 ן אחרת.צוי אם כן

 תשתית תוכנה -אבטחת מידע  2

 תשתיות תוכנה  -הגדרה  2.4
פרוטוקול. תשתיות תוכנה התשתיות תוכנה הינן מערכות התוכנה עליהם רצה האפליקציה המממשת את 

 כוללות )אך לא מוגבלות( לרכיבים הבאים:

 מערכת הפעלה - 

 שרת ווב - 

 - FRAMEWORK ( כאלו או אחרים.NET )לדוגמא 

 DBשרת  - 

 תוכנות אחרות הרצות על השרתים - 

 איומים פוטנציאליים 2.5
 .ש בפרצות תוכנה של רכיבי תשתית תוכנה ו/או שירותים קיימים בשרת לצורך חדירה למחשבשימו -

 .גישה לשרתים ע"י שימוש בבעיות אבטחה ידועות -

 .מניעת גישה ללא מורשים גם מתוך סביבת העבודה הארגונית -

 דרישות אבטחה )אל מול האיומים שצוינו( 2.6

 .יומי בסיס על יתעדכנו אשר, SPYWARE ואנטי וירוס אנטי יותקן שרת כל על 5.5.5

יש לוודא כי כל תשתיות התוכנה יתעדכנו באופן שוטף בעדכוני התוכנה האחרונים, וזאת על מנת  5.5.5
 למנוע שימוש ב"חורי אבטחה".

 :תאבטחה אשר כולל מדיניותלכל רכיב הדורש זיהוי )שם משתמש וסיסמא(, יש להגדיר  5.5.5
 סיסמא חובה

 ומספריםתווים, הכוללים אותיות  8מינימום  -
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 חובה לשנות סיסמא אחת לשלושה חודשים -

 לשם שונה מזה הסטנדרטי Admin -בכל רכיב המאפשר זיהוי, יש לשנות את שם ה 5.5.5

 GUEST-בכל רכיב המאפשר זיהוי, יש לבטל את משתמש ה 5.5.5

יש לבטל את כל שירותי המערכת אשר אינם בשימוש, בייחוד שירותים המאפשרים תקשורת עם  5.5.5

 , וכו'(FTP ,BLUETOOTHהמחשב )כגון 

 אפליקציה -אבטחת מידע  3

 איומים פוטנציאליים 3.4.1

 .דרך הודעות שגיאה( DBאיסוף מידע לצורך זיהוי נקודות תורפה )ע"י איסוף פרטי מודולים ומבנה  -

 .שליפה, שינוי והפרעה לתקינות המידע -

 .מציאת "פרצות" תוכנה דרכם ניתן לחדור ולגרום נזק למערכת -

 דרישות אבטחה 3.4.2

להגדיר הרשאות גישה של האפליקציה )או של החשבון המריץ את האפקליציה( רק למשאבים יש  5.5.5.5
 להם היא נדרשת.

 SQLעל התוכנה לבצע בדיקות תקינות עבור כל קלט המגיע אליה ולא לאפשר נסיונות  5.5.5.5

INJECTION  אוSCRIPT INJECTION :לדוגמא, על שדות קלט לא לאפשר את התווים הבאים .

לאפליקציה, יש לבצע בדיקות תקינות קלט הן הצד   UIמשולשים. במידה וקיים גרש וסוגריים 
 במשתמש והן בצד השרת.

בלבד. אין לשלוח הודעות  EVENT MANAGER-על הודעות שגיאה להרשם לקובץ לוג או ל 5.5.5.5

 וכו'. DB-, מבנה ושמות טבלאות בSTACKTRACEשגיאה הכוללות שמות של מודולים, 

 קשורתתשתית ת -אבטחת מידע  4

 על דרישות 4.4

 .מניעת גישה ללא מורשים לשרתים באופן מוחלט 5.5.5

 .מניעת התחזות לאחד הצדדים )לדוגמת מרכז השלטים(, והזרקת הודעות לשלטים 5.5.5

 .מניעת גישה לצורך פריצה לשרתים 5.5.5

 .DDOS (Distributed Denial of Service)להפלת השירות ע"י  ניסיונותמניעת  5.5.5

 .)הנקודה הפחות מאובטחת השירות( אל שרתי מרכז השילוטי השלטים קמניעה גישה דרך ספ 5.5.5

 .התקשורת יירוטהצפנת המידע לצורך הגנה מפני קריאה ו/או שינוי ע"י  5.5.5
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 מפורטותדרישות  4.5
 

 

על כל רכיבי המערכת )שרת מרכז השילוט, ושרתי ספקי השלטים(, להיות בעלי  - IPכתובות  5.5.5

 קבועה. IPכתובת 

5.5.5 FIREWALLS  

, אשר תפקידו יהיה לחסום כל גישה יזומה FIREWALL-השילוט לעשות שימוש בעל מרכז  5.5.5.5
 למרכז השלטים מספקי השילוט, ולאפשר רק מענה לבקשה אשר הגיעה ממרכז השילוט.

בין שרת השלטים לבין מרכז השילוט, אשר עליו  FIREWALL-על ספקי השילוט לעשות שימוש ב 5.5.5.5
לוט )ומתן מענה כמובן(. כל שימוש בפורטים אחרים לאפשר רק בקשות נכנסות מכיוון מרכז השי

 יחסם.

 של ספקי השילוט בלבד IP-במרכז השילוט לאפשר גישה לכתובות ה FIREWALL-ה 5.5.5.5

 של שרת מרכז השילוט. IPאצל ספקי השלטים לאפשר גישה אך ורק לכתובת  FIREWALL-על ה 5.5.5.5

5.5.5.5 VPN -  יש להקים קוויVPN  )ספקי השירותבין מרכז השלטים לבין )או נל"ן. 
 


