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 0 כללי0

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

הציבורית בישראל ושיפור רמת השירות לנוסע. בכוונת המשרד להסדיר את תחום השילוט התחבורה 

המתחלף בישראל באמצעות קובץ הנחיות, דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני ומפורטים 

 במסמך זה.

, שהן תנאי סף לאישור השלט מבחינת המשרד, המאפשר למזמין מהערכהמסמך זה מפרט דרישות 

 דגם השלט שיאושר יפורסם באתר משרד התחבורה. להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות אלו.

 0 ניהול גרסאות4

מסמך זה מתעדכן מעת לעת בכפוף למדיניות משרד התחבורה. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט 

של המשרד. עם פרסום גרסה חדשה היא תהיה תקפה למכרזי השילוט שיבוצעו לאחר מועד הפרסום. 

ם (, במידה ונדרשי6.0, 5.0, 4.0עדכונים מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )

(. בכל גרסה שתפורסם 4.1,4.2עדכונים קטנים בלבד הגרסה מתפרסמת בשינוי הספרה שמימין לנקודה )

יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. הגרסה הקודמת למסמך זה הינה אוסף מסמכים שהופצו לספקי 

 השלטים בנפרד בהתאם לתוכן המקצועי. מסמך זה מאחד את המסמכים הללו לכדי גירסה אחודה.

 ערכה0 תיחום ה3

מתחלף מוגדרת כאוסף התקני חומרה, תוכנה ותקשורת, המסופק ומתוחזק על ידי ספק  שלטיםערכת 

ובכלל זה לפחות שרת ניהול והתקני תקשורת וממשקים להעברת מידע ממרכז שלטים אשר באחריות גורם 

 חיצוני אל קבוצת שלטים שמביא אותו הספק. 

 המתוארת בתרשים להלן. תשולב בארכיטקטורה הכוללתהערכה 
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. כאשר מצוינת הערכהניהול של "שרת" הכוונה היא לשרת ה-כאשר מצוינת דרישה מהבהרה: במסמך זה 

קיים את הדרישה )שרת או הוא מ שלו הרי שלשיקול הספק באיזה רכיב של הערכה" "ערכה-דרישה מ

 שלט(.
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 דרישות ניהול תצורה0 2

הבדלים ואחד מהם הוא בתדירות השימוש. משתני התצורה אינם  תצורה מובחנת מתפעול שוטף בכמה

 יצוע התקנות או עדכוני גרסה.אמורים להשתנות בתדירות גבוהה, אלא בדרך כלל בעת ב

חלק מתכונות השלטים יוזנו בשרת באופן ידני ולא נדרש לזהותם בתקשורת. לפיכך נחלקות דרישות ניהול 

 (.Online)הול בתקשורת מקוונת ( ולניOfflineהתצורה לניהול ידני )

 ניהול תצורה ידני 200

 את הנתונים הבאים:תכלול  ההערכ

 .השלטיםשם יצרן  4.1.1

 .שם ספק השלטים 4.1.2

 .שם דגם השלטים 4.1.3

 .ולהודעות לגופנים זיכרון גודל 4.1.4

 .כמות תווים כוללת 4.1.5

 .Bitmap-כ לתו להקצות יכול שהשלט)בבתים(  הזיכרון גודל 4.1.6

 בשלט הכלולים בהודעה אחת. מספר הדפים המרבי הניתן לטעינה 4.1.7

  נפח הודעה מרבי ונפח דף מרבי שהשלט יכול לקבל. 4.1.8

 .השלט במסך אפשרי שורות מספר 4.1.9

 

 ממוכן ניהול תצורה 204

 רכי על פי קביעת מרכז השלטים אליו השלט משויך.חד ע-יוגדר מזהה חדהכלול בערכה לכל שלט  4.2.1

 המותקנות בשלטים Firmware)(, החומרה והקושחה )Softwareגרסאות התוכנה )ישמרו  הבערכ 4.2.2

  לצורך עדכונים / חזרה לאחור / תאימות גרסאות.וזאת 

מהם הגופנים שיוצגו ומה   לשרת לקבועהשלט יאפשר  הרתמסגב יכולת ניהול גופנים,תהיה  הערכב 4.2.3

 גודלם.

 האוטומטית לאור.השלט יאפשר לשרת להגדיר את תצורת תגובת מנגנון הבהירות  4.2.4
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 ניהול הודעות0 5

 הודעות שהוגדרו מראש 500

להבדיל מהודעות לתצוגה באירועים מוגדרים )וזאת  הודעות שהוגדרו מראש תכלול גם ההערכ 5.1.1

 שיועברו על ידי מרכז השלטים(.

השלט יחזיק בזיכרון לפחות הודעה קבועה אחת שנצרבה בזמן הייצור או האתחול ואשר ניתנת  5.1.2

 לשימוש בזמן בדיקות או כל שימוש תחזוקתי או תפעולי אחר. 

 ההודעות יוגדרו ויוצגו לפחות עבור האירועים הבאים: 5.1.3

 אחרי התאוששות מאיבוד מקור כוח לזמן קצר או ארוך. 5.1.3.1

 ( של תוכנת השלט.Resetבעקבות ביצוע אתחול ) 5.1.3.2

 בעקבות איבוד תקשורת מעל פרק זמן מוגדר. 5.1.3.3

 

 תצוגת הודעות 504

  .הודעות לפי מזהי הודעות ה ושליפה שלתאפשר שמיר ההערכ 5.2.1

במידה ואין מגבלת משך תצוגה יגדיר השרת תאפשר הגדרת הגבלות משך תצוגה להודעה.  ההערכ 5.2.2

 או עד למחיקת ההודעה באופן יזום מהשרת. הודעה אחרת לתצוגה,לשלט כי ההודעה תוצג עד לקבלת 

 קביעה מרחוק של משך הצגת כל דף בהודעה. תאפשר ההערכ 5.2.3

השלט, שרת ספק חד ערכי שישמש לזיהוי משותף בין -כל הודעה הנשלחת לשלט תכיל מזהה חד 5.2.4

  ומרכז השלטים. השלטים

 של הטקסט שיוצג. (Alignment)להגדיר הגדרות יישור  תאפשר ההערכ 5.2.5

מתוך ספריה  של כל הודעה גופנים וגדלי התווים בתצוגההסוג  תהיה יכולת להגדיר את הלערכ 5.2.6

 מוגדרת מראש.

 לבצע שליטה במרווחים בין התווים לכל הודעה. תאפשר ההערכ 5.2.7

 הודעה. לבצע שליטה במרווחים בין השורות המופיעות ביחידת תצוגה לכל  תאפשר ההערכ 5.2.8

 (.Blankהודעה ריקה ) תאפשר מחיקת הודעות קיימות והצגת ההערכ 5.2.9

 

 ניהול ברירות מחדל לתצוגה 503

 יוגדר בערכה טווח ערכים אפשרי וערך ברירת מחדל, וזאת בכדי  לאפשר 5.2לכל אחת מהדרישות מסעיף 

ביצוע תצוגה תקינה גם במצבים בהם הוראת הביצוע הנשלחת מהשרת אינה כוללת הגדרות מפורטות לגבי 

  אופן התצוגה.

 

 ניטור סטטוס 6

 ניטור הודעה מוצגת 600

 השלט יאפשר לשרת לנטר את הפרטים הבאים לגבי ההודעה המוצגת: 6.1.1

 תוכן ההודעה. 6.1.1.1

 מזהה ההודעה. 6.1.1.2

 כמה זמן נותר להצגת ההודעה. 6.1.1.3
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 אפשר יכולת צפייה מרחוק של התצוגה כפי שהיא מוצגת בשלט. ת ההערכ 6.1.2

 (Built In Testהפעלת בדיקה יזומה ) 604

השלט יאפשר לשרת להורות על בדיקה יזומה של מרכיבי התצוגה העיקריים של השלט כפי שיוגדרו 

 בהתקנת השלט ובכלל זה אך לא מוגבל לכך הבדיקות הבאות:

 תצוגה, ברמת מטריצה או ברמת פיקסל.סטטוס יחידת  6.2.1

 בדיקת סביבת העבודה ובכלל זה טמפרטורה.  6.2.2

תאפשר בדיקת תקינות של התקנים חיצוניים המחוברים לשלט ובכלל זה מצבר, מודם סלולרי,  ההערכ

 בקר קולטנים סולאריים ככל שקיימים.

 

 ניטור סטטוס תקלות 603

 השלט יאפשר לשרת לקבל תמונת מצב תקלות המשפיעות על התפעול המבצעי של השלט.  6.3.1

 סוגי התקלות שניתן יהיה לקבל מהשלט יכללו לכל הפחות: 6.3.2

 תקלת תקשורת. 6.3.2.1

  .תקלת אספקת כוח 6.3.2.2

 תקלה על התקנים מחוברים. 6.3.2.3

 תקלת מנורות ו/או פיקסלים. 6.3.2.4

 תקלת חיישן תאורה. 6.3.2.5

 תקלה בהצגת הודעה. 6.3.2.6

 תקלה בבקר השלט. 6.3.2.7

 טמפרטורה גבוהה בשלט ו/או בבקר. 6.3.2.8

 התראת דלת פתוחה. 6.3.2.9

 Dumpהשלט יאפשר לשרת לאבחן את המידע על התקלות השונות ברמת מינימום המאפשרת ביצוע  6.3.3

 של זיכרון השלט ומשיכתו לשרת.

 

 דרישות תקשורת0 7

באמצעות  באחריות ספק השלטים להציג פתרון כולל לתקשורת בין שרת הניהול לבין השלטים, 7.1

 תקשורת סלולרית או תווך תקשורת אחר שיאושר על ידי משרד התחבורה.

השלט  לפחות. IP V6ב ופרוטוקולים הנתמכים  IPהשלט יאפשר קיום תקשורת באמצעות כתובות  7.2

. אפשרי גם פרוטוקול TCP/IPו/או   UDPיתמוך בפרוטוקול התקשורת בינו לבין השרת אשר יהיה מבוסס

, SMNP ,HTTPברמה גבוהה יותר, המתבסס על הפרוטוקולים הנ"ל, ובכלל זה, אך לא מוגבל לכך  

SOAP. 
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 דרישות בטחון מידע0 8

  .הממשק בין השרת לשלטים יהיה מוצפן 8.1

 תכלול הרשאות שונות לכתיבה ולקריאה. ערכהה 8.2

  המשתמשים שהוגדרו וההרשאות שניתנו להם. ניהולתאפשר  ערכהה 8.3

בממשק ל כל הגדרות הגישה  לבצע מהשרת הגדרה מלאה ש  Administratorאפשר למשתמש ת ערכהה 8.4

 קצה לפחות משתמש אחד נוסף עם הרשאות מוגדרות אחרות.לשלט ות

 

 ממשק למרכז השלטים 9

 כללי 900

ש במסגרת זו ייוצגו דרישות ליישום ממשק בין הערכה למרכז השלטים.  9במסגרת סעיף  9.1.1

 המיועדות יישום בטווח הזמן הקרוב )"דרישות ליבה"(שהן  באפורלהתייחס לדרישות המסומנת 

 .C2Sממשק למרכז השלטים באמצעות פרוטוקול תת שלטים ערכת 9.1.2

 ומרכז שלטים. C2Sתתמוך בביצוע כל הפעולות המוגדרות במסמכי  שלטים ערכת 9.1.3

יתעדכנו בקצב שיקבע על ידי מרכז השלטים ובכל מקרה בתדירות  שלטים ערכתנתוני זמן האמת ב 9.1.4

 שניות. 30-שלא תפחת מ

יכולת בחישוב שנתי.  על הספק להציג   99.5%תתמוך בזמינות הממשק בשיעור של  שלטים ערכת 9.1.5

 לענין זה. ניטור ובקרה 

 

 C2Sמטרות פרוטוקול  904

 לאפשר למרכז השלטים לנהל שלטים מסוגים שונים ומספקים שונים באופן אחוד. 9.2.1

 לאפשר למרכז השלטים לקיים את דרישות התצוגה בכל דגם שלט מאושר שיתממשק אליו. 9.2.2

לאפשר למרכז השלטים לקבל תמונת מצב מלאה )טכנית ותפעולית( על כל השלטים שבאחריותו,  9.2.3

 בזמן אמת והן בשאילתות על מידע שמור. הן

לאפשר לצד האחידות גם מידה מסוימת של גמישות ובתוך כך לחסוך למרכז השלטים את הצורך  9.2.4

 להכיר את המבנה הפיזי של כל שלט.
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 ניהול קונפיגורציה 903

מימוש יכולת לקרוא, להזין ולעדכן נתוני  -של השלטים   offlineהגדרת קונפיגורציית  9.3.1

רציה של שלטים ככל שנדרש למרכז השלטים על מנת לאפשר את פעולת הממשק ובכלל זה קונפיגו

 . C2Sבמסמך  5.1את המוגדר בסעיף 

במסמך  5.2ובסעיף  6.6.5.1מימוש היכולת המוגדרת בסעיף  –קריאת קונפיגורציית השלטים  9.3.2

C2S.מרש"ל יוכל להפעיל את הפקודה באופן מחזורי או באופן ידני . 

מימוש היכולת בהתאם לכל סוג שלטים כמוגדר בסעיף  -רת מחדל לתצוגת הודעות עדכון ברי 9.3.3

. המימוש יאפשר הגדרת ברירות מחדל לתצוגת הודעות לשלט בודד, לקבוצת C2Sבמסמך  6.6.5.7

שלטים או לסוג שלטים ובכלל זה בחירה מסוגי הפונטים המוגדרים לשלטים ויכולת הגדרת שאר 

ספק השלטים יעדכן את בסיס הנתונים ו/או את השלטים המתאימים הפרמטרים הנדרשים. שרת 

(. עם סיום מוצלח של הפעלת הפונקציה יוכל מרש"ל להעביר שלטים)בהתאם לאופן מימוש ערכת 

הודעות לשלטים ללא הגדרות תצוגה. באחריות שרת השלטים להשתמש בהגדרות ברירת המחדל 

 כפי שנשמרו עם סיום הפעולה.  

מימוש פונקציית קריאת נתוני ברירת מחדל לתצוגה  -קריאה של ברירות מחדל לתצוגת הודעות   9.3.4

. השרת יבצע שליפה של נתוני ברירת C2Sבמסמך  6.6.5.6עבור השלטים הנדרשים כמוגדר בסעיף 

המחדל שהוגדרו לשלטים המבוקשים בשאילתא ויעביר את הנתונים כתשובה למרש"ל. במידה 

 נים לשלט תועבר הודעת שגיאה בהתאם. ולא נמצאו נתו

מימוש תשובה לשאילתא ממרש"ל, עבור כל שלט, מגבלות  -שליפת יכולות תצוגה של שלטים   9.3.5

. השרת ישמור את הנתונים C2Sבמסמך  6.6.4.1התצוגה תוך מענה לפניה לפונקציה בסעיף  

ופן שיאפשר מענה הנדרשים למענה לכל השילובים האפשריים בין גדלי פונטים למרווחים בא

בביצועים הנדרשים. במקרה של אי יכולת של שלט להציג הודעות על פי ההגדרות התצוגה 

 שהועברו כפרמטרים בפונקציה יוחזרו ערכים מאופסים בתשובה.

מרש"ל , תועבר  בהנחיות  9.3.9בהפעלת פונקציית הדמיית תצוגת הודעות בשלטים כמפורט בסעיף  9.3.6

 .יית תצוגה תואמת לתשובה שהועברההדמ

טיפול בעדכון הודעות מוגדרות מראש בשלטים תוך  -הגדרת הודעות מוגדרות מראש בשלט  9.3.7

ות שהוגדרו על ידי מרש"ל . השרת יוודא כי ההודעC2Sבמסמך  6.6.5.3שימוש בפונקציה בסעיף 

 יוצגו בשלטים באירועים המתאימים.

טיפול בקריאת ההודעות המוגדרות מראש לשלט /  -קריאת הודעות מוגדרות מראש בשלט  9.3.8

. במידה ולא קיימות הודעות C2Sבמסמך  6.6.5.2שלטים תוך שימוש בפונקציה כמוגדר בסעיף 

או  MESSAGE NOT FOUNDשגיאת  ים המנדטוריים תוחזר IDהמוגדרות מראש לאחד מה 

 מחרוזת ריקה בשדה הטקסט של ההודעה.

 סעיף ריק במתכוון 9.3.9

במסמך   6.6.4.10יצירת תמונה כתגובה להפעלת פונקציה   -הדמיית תצוגת הודעות בשלטים  9.3.10

C2S במסמך זה.  53.9.. התמונה תהיה תואמת למגבלות התצוגה אשר יחושבו בהתאם לסעיף
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של מיקום התמונה.  urlהתמונה תשמר בשרת באופן הניתן למשיכה באמצעות העברת כתובת 

 תועבר בתשובה לפונקציה. urlכתובת ה 

 

 הודעות לשלטים 902

הצגת הודעה ספציפית בשלט ספציפי או בקבוצת שלטים  -הצגת הודעה בשלט או קבוצת שלטים  9.4.1

 . C2Sבמסמך  6.6.4.8כתגובה להפעלת הפונקציה בסעיף 

 העברת ההודעה לשלט תבוצע מיידית במהלך הטיפול בפונקציה.  9.4.2

במקרה בו אין תקשורת לשלט או כל תקלה אחרת אשר לא מאפשרת את הצגת ההודעה בשלט  9.4.3

תוחזר הודעת שגיאה מתאימה. השרת לא יבצע ניסיונות נוספים להציג את ההודעה. באחריות 

 מרש"ל לשלוח את ההודעה שוב על פי הצורך.

תפעל באופן עצמאי למחיקת ההודעה מהשלט השלטים הוגדר זמן תצוגה להודעה, מערכת במידה ו 9.4.4

 בסיום זמן התצוגה.

תפעל באופן עצמאי להחלפת הדפים ערכת השלטים במידה והוגדרו זמני תצוגה לכל דף בהודעה,  9.4.5

 בהודעה עד לסיום זמן תצוגת ההודעה או עד להצגת הודעה חדשה.  

עה נדרש לעדכן את השלט באופן השמעת תמליל השמע בשלט כחלק מהטיפול בהצגת ההוד 9.4.6

למקרה של לחיצה בכפתור השמע בשלט. השרת יחזיק את קבצי הקול המוגדרים על ידי משרד 

במסמך הפרוטוקול. במידת הצורך ועל פי אופן המימוש של  6.6.3התחבורה על פי הטבלה בסעיף 

 מע.  , יעדכן השרת את השלט במבנה הודעת השערכת שלטים

מהווה גם פקודה לשמירת הודעה  C2Sבמסמך   6.6.4.8הצגת הודעה תוך שימוש בפונקציה בסעיף  9.4.7

לשלט על מנת שניתן לבצע את כל הפעולות הנוגעות להודעות השמורות לשלט בהתייחס להודעה 

 הנ"ל.  

במסמך   6.6.4.9עבור השלט בעת הפעלת הפונקציה בסעיף  בערכת שלטיםהצגת הודעה שאוחסנה  9.4.8

C2S תוחזר תקלת  בערכת שלטים.  במידה וההודעה לא נמצאהMESSAGE NOT FOUND 

 כתשובה.  

  - העברת הודעה המוצגת בשלט למרש"ל 9.4.9

 בשני האופנים:מימוש יכולת לקבל תמונה של תצוגת שלט בזמן אמת. תצוגת השלט תתאפשר 

עבור   C2Sבמסמך  6.6.4.2ונים של הודעה  תשובה להפעלת הפונקציה בסעיף העברת מבנה נת 9.4.9.1

 .שלט או קבוצת שלטים

העברת תמונה המציגה את המוצג בשלט נכון לרגע הפעלת  -העברת תמונה של ההודעה  9.4.9.2
הפקודה היא סנכרונית ומחייבת תקשורת ישירה עם . C2Sבמסמך  6.6.4.3הפונקציה בסעיף 

 השלט כחלק מהתהליך.
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מימוש מחיקת הודעה משלט או קבוצת שלטים בהתאם לאופן הפעלת  - מחיקת הודעה בשלט 9.4.10

 . C2Sבמסמך  6.6.4.4הפונקציה בסעיף 

אחסון הודעות במערכת השלטים עבור השלטים שעבורם הופעלה  - אחסון הודעות לשלטים 9.4.11

.  השרת יוודא כי אינו חורג ממגבלת כמות המקסימלית C2Sבמסמך  6.6.4.6הפונקציה בסעיף 

 OUT OF MESSAGEשניתן לשמור עבור השלטים הנדרשים. במידה וכן, תוחזר שגיאת 

MEMORY  .ויופסק ניסיון שמירת ההודעות 

החזרת מבנה ההודעות המאוחסנות בשלטים או בשרת  - קריאת הודעות מאוחסנות בשלטים 9.4.12

 .C2Sבמסמך  6.6.4.5לקריאה לפונקציה בסעיף  השלטים עבור השלטים כמענה

מחיקת ההודעות המאוחסנות במערכת השלטים כמענה  -בשלטים מחיקת הודעות מאוחסנות  9.4.13

. במקרה בו אין תקשורת לשלט או כל תקלה C2Sבמסמך  6.6.4.7לקריאה לפונקציה בסעיף 

מה. השרת לא אחרת אשר לא מאפשרת את מחיקת ההודעה בשלט תוחזר הודעת שגיאה מתאי

יבצע ניסיונות נוספים למחוק את ההודעה. באחריות מרש"ל לשלוח את בקשת המחיקה שוב על 

 פי הצורך.

 סנכרון שעונים 905

וביצוע  C2Sבמסמך  6.6.5.4מימוש בדיקה של שעוני השלטים כמענה להפעלת הפונקציה בסעיף  9.5.1

עם הפרמטר של הזמן  C2S במסמך 6.6.5.5עדכון השעון בשלטים כמעה להפעלת הפונקציה בסעיף 

 .העדכני

 )בהיבט מרש"ל( ניטור 906

המערכת תשקף את המצב העדכני של השלטים בהיבטים של תצוגה ותקינות. רק חלק מהתקלות  9.6.1

את השלטים באופן רציף ולבצע את  נדרשת לנטר ערכת השלטיםעוברות למרש"ל בממשק. 

התחזוקה הנדרשת על מנת לעמוד בדרישות הזמינות והאיכות של פעולת השלטים כפי שיוגדרו 

 לספק.

הספציפית למרש"ל.  ערכת שלטיםעבור כל סוג שלט יוגדרו קודי התקלות, המשותפים בין  9.6.2

בנוסף לקודי התקלות  ,לערכת שלטיםהקודים ייצגו תקלות אשר יכולות להתרחש בשלט הספציפי 

. עם קבלת אינדיקציה על תקלה באחד 33עד  22תקלות  6.5סעיף   C2Sהמוגדרים במסמך 

השלטים ישמרו נתוני התקלה בלוג ובבסיס הנתונים על מנת לספק למרש"ל את סטטוס השלטים 

 העדכני ביותר לרגע ביצוע שאילתת הניטור.

. תדירות C2Sבמסמך  6.6.6פי המוגדר בסעיף  מרש"ל יכול לבצע ניטור מחזורי של השלטים על 9.6.3

הניטור המקסימלית תסוכם במסגרת הגדרות הממשק עם מרש"ל. מרכז השלטים יחליט על אופן 

בקשת סטטוס על כלל השלטים המקושרים לשרת או בקשת סטטוס  -הניטור מול כל ספק שלטים 

 על שלט בודד / קבוצות שלטים.  

. C2Sבמסמך  6.6.7.1של שלט בהתאם לסעיף  BITמימוש בדיקת   - BITביצוע בדיקה עצמית  9.6.4

, BITביצוע הבדיקה והאתחול יבוצעו בהפעלת הפונקציות המתאימות. עם הפעלת פונקצית ה 

תפעיל תהליך בדיקה עצמית בשלט והתשובה לקריאה לפונקציה תועבר רק עם סיום  ערכת שלטים
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( יוגדר לממשק בין מרש"ל time-outהתשובה ) ביצוע הבדיקה. משך הזמן המקסימלי להעברת

 למערכת השלטים. 

 . C2Sבמסמך  6.6.7.2מימוש ביצוע אתחול לשלט עם הפעלת הפונקציה בסעיף  -אתחול  9.6.5

 ניהול תקלות בממשק 907

הפרוטוקול.   C2Sבמסמך  6.5מימוש טיפול המערכת בתמיכה ברשימת התקלות המוגדרת בסעיף  9.7.1

 המאפשרים שליפת הנתונים מהלוג.  כל תקלה תרשם בלוג עם ערכים

 הגדרת פרמטרים בממשק 908

במסגרת הגדרות הממשק עם מרש"ל יוגדרו פרמטרים המגדירים באופן מתואם את פעולת  9.8.1

 הממשק. רשימת הפרמטרים להלן בהמשך סעיף זה.

 תדירות הפעלת פונקצית הניטור על ידי מרש"ל. 9.8.2

 ( לתגובה עבור כל פונקציה.Time outזמן המתנה ) 9.8.3

 אם מבצעים עדכון שלטים באופן אקראי או במחזורים קבועים. ה 9.8.4

 מה זמן המחזור ? כמה שלטים בכל מחזור. -במידה ובמחזורים קבועים  9.8.5

 

 שמירת נתונים  909

ולעמידה בזמינות  C2Sתשמור את הנתונים הנדרשים לתמיכה מלאה בממשק  ערכת שלטים 9.9.1

 (.SLAובאיכות הנדרשת מספק השלטים בהתאם לחוזה ההפעלה )

 

 יומן אירועים  .900

רישום של כל הודעה שיצאה או התקבלה בממשק. הרישום יכלול את הזמן, נתוני המערכות  9.10.1

  בממשק ואת מבנה השדרים. 

 יבוצע רישום מלא של אירועים ותקלות בממשק.   9.10.2

 

 

 דרישות נוספות  .0

 שליטה ברמת הבהיקות 0.00

 בשלט.השלט יאפשר לשרת להעביר את השלט בין מצבי הבהיקות המוגדרים 

 סנכרון שעון השלט 0.04

 השלט יאפשר לשרת לסנכרן את השעון הפנימי בשלט על פי השעון בשרת.  10.2.1
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 את הזמן בשעון השלט.  השלט יאפשר לשרת לתשאל 10.2.2

 שליטה בשלט ממספר מקורות  0.03

 השלט יאפשר חיבור של מקור שליטה אחד או יותר במקביל לחיבור של השרת לשלט.      10.3.1

 הנוספים הם מחשב תחזוקה ייעודי של השלט בחיבור מרוחק אומקורות השליטה האפשריים   10.3.2

 מחשב / ציוד בדיקה  ייעודי של השלט בחיבור ישיר.

 באמצעות מתן ,מנע ממקורות השליטה להפריע אחד לשני בניסיון לשלוט בשלטת ערכהה  10.3.3

 הרשאות שליטה רק לאחד מהמקורות בכל רגע נתון.

לתשאל את כמות וסוג מקורות השליטה המחוברים בו זמנית לשלט  יכולתבעלת תהיה  ערכהה  10.3.4

 המקור בעל הרשאות השליטה באותו רגע. ואת

 

 (Resetיכולת ביצוע אתחול מרוחק ) 0.02

 השלט יאפשר לשרת להורות לשלט על ביצוע אתחול מרחוק של תוכנת בקר השלט.

 

 תכולות נדרשות להצגה במסגרת הליכי הבדיקה0 00

 הבדיקה יעמיד הספק לרשות צוות המשרד את התכולות הבאות.במסגרת הליך 

 הצגת מבנה הערכה 0000

 ועד לשלט. C2Sתרשים רכיבי חומרה ותקשורת מרכיב ממשק ה  11.1.1

 Googleיוגדר מיהו ספק השירות והאם נעשה שימוש במנועים ספציפיים ) –במידה והמימוש בענן  11.1.2

engine, Azzure.)... 

 Web ,Clientת פיתוח, אלגוריתמים ושיטות עיקריות, תפיסה )טכנולוגיה ושפ -עקרונות התוכנה  11.1.3

Server.)... 

מודול  -תרשים מבנה התוכנה של המערכת ברמת מודולים ובתוכם רכיבים עיקריים )לדוגמא  11.1.4

המפוצל לרכיב פענוח ויצירת שדרים, רכיב לוגיקות הממשק... , מודול ניהול השלטים,  c2sממשק 

לכל מודול ורכיב יוצג תפקיד, עקרונות למימוש, גורמים איתם הרכיב מודול ממשק לשלטים וכו'( 

 מתקשר, מגבלות, טכנולוגיה מסוימת ככל שהוגדרה.

 

 אופן מענה לדרישות 0004

 ן המענה. הסבר כללי על אופנתן יין הספק האם היא נענית אם לאו. יילכל דרישות יצ 11.2.1
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נדרש לספק חומר טכני רשמי של ת צד שלישי כלי מדף או תוכנבאמצעות  דרישה נעניתבמידה וה 11.2.2

 אותו מוצר והאופן בו ישולב במערכת.

דרישות ביצועים יש להציג את ניתוח עמידת המערכת בביצועים ואת אופן הפתרון המבטיח  עבור 11.2.3

 עמידה בביצועים.

  נתן פירוט כדלקמן:יי לשלטים, הערכה תהליך בין שרתדרישה המציינת כל ל 11.2.4

 אור תהליך הטיפול בדרישה.ית 11.2.4.1

 מה התפקיד של כל רכיב בתהליך. 11.2.4.2

 האם הנתונים הנדרשים נשמרים בשלט / בשרת )עבור השלט( או בשניהם )מה נשמר איפה(. 11.2.4.3

 איך מטופלים כשלים ? 11.2.4.4

 במידה והשלט נדרש להיות זמין בתהליך, מה קורה בנתק תקשורת. 11.2.4.5

 מרכז השלטיםעבור ממשק ל 11.2.5

עבור כל פונקציה בממשק נדרש להגדיר את תהליך הטיפול במקרה של הפעלת הפונקציה על ידי  11.2.5.1
 מרכז השלטים. 

 האם השלט מהווה חלק מהטרנזקציה של הטיפול בפונקציה ?  11.2.5.2

 איך מטופלים כשלים ? 11.2.5.3

 במידה והשלט נדרש להיות זמין בתהליך, מה קורה בנתק תקשורת. 11.2.5.4

 


