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 לתכנון שילוט מתחלף ליות פונקציונהנחיות 

 תכנון והפעלה של ערכת שלטיםהנחיות לו

 טבלה מרכזת 

 

והנחיות לתכנון לתכנון שילוט המתחלף פונקציונאליות הנחיות לעמידה בהדרישות  להלן טבלאות המרכזות את

 והפעלה של ערכת שלטים.

 .ההנחיותהטבלאות כהצהרת הספק לעמידה במסמכי יש למלא את 

 :הבאים הטבלה יש להתייחס למסמכיםלצורך השלמת   הערה:

 8.0רסה יגהנחיות לתכנון שילוט מתחלף בתחנות תחבורה ציבורית מסמך  .1

 2.0מסמך הנחיות לתכנון והפעלה של ערכת שלטים גירסה  .2

 8.0רסה יטבלת הבדיקות ג .3

 ולהגשת המסמכים הרלבנטיים: , לטבלת הבדיקות)טבלה מרכזת( לטבלת ההיענותהספק  הנחיות למענהלהלן 

)הצהרות יצרן וספק, מהנדס וכד'(  שלב האישורב–כל המסמכים הנדרשים במסגרת טבלת הבדיקות  .א

 וירוכזו בטבלת סימוכין כדלהלן. )טבלה מרכזת( כחלק מטבלת ההיענותיסופקו 

 -לדוגמה) המסמך מתייחס הםאלי פיםעם קשר ישיר לתוכן המסמך ולסעי בעבריתשמות המסמכים יהיו  .ב

 .("3.7, 3.7, 3.7סעיפים  חשמלהצהרת מהנדס "

 או האם מקובל/לא מקובל בסעיפים רלוונטיים. האם נתמך/לא נתמך בכל סעיףהספק נדרש לציין  .ג

צוין בעמודת הסימוכין המסמך הרלבנטי עומד בדרישה, י -, קרי חיוביתבכל סעיף בו תשובת הספק הינה  .ד

 בשלב האישור. במידה ונדרש

 .בכל סעיף בו תשובת הספק הינה שלילית, קרי שאינו עומד בדרישה, יסופק הסבר מלא בהערות  .ה
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 __________________: ____שם הספק

 :   _______________________שם יצרן

 :_______________________שם הדגם

 

 ) למילוי ע"י הספק כחלק המענה לטבלה המרכזת(: טבלת הסימוכין

במסמך  סעיף רלבנטי נכתב ע"י שם מסמך /תאריךגרסה # מסמך

 ההנחיות

     

     

     

     

 

 פונקציונאליות לתכנון שילוט מתחלףלהנחיות מענה 

 מסמכים מחייביםאחריות ו – 4סעיף 

 מקובל תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    מסמכים מחייבים 4.1
    אחריות  4.2

 

 עקרונות יסוד – 5סעיף 

 מקובל תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    הספקה , התקנה ותחזוקה 5.1
     שלטיםערכת ניהול  5.2
    ממשק מול מרכז השלטים 5.3
    הנחיות מחייבות 5.4
    אישור יצרן 5.5
    עדכון מסמך ההנחיות 5.6
לתחזוקה  דרישות ותנאים נוספים 5.7

 וניהול
   

    שלטיםמיקום ערכות  5.8
 

 דרישות ממרכיב התצוגה )המסך( – 6סעיף 

 נתמך תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    דרישות טכניות כלליות  6.1
    זיהוי נתונים 6.1.1
    תופעת "הדבקות תמונה"  6.1.2
    קצב ריענון תצוגה  6.1.3
    קצב החלפת דפים  6.1.4
    שינוי רמות הבהיקות     6.1.5
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 נתמך תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    תצוגה בשלוש שפות 6.1.6
גודל אותיות,  –נתוני הצגת מידע  6.1.7

 מרווחים, שורות וכד'
   

    תמיכה במגוון גופנים    6.1.8
    סמלים 6.1.9

    מידע קולי  6.1.10
    כיווני-הצגת מידע בשלט דו  6.1.11

    LEDמסך בטכנולוגיה מסוג   6.2

    גודל פיקסל 6.2.1
    ( בין פיקסלים(pitchמרווח  6.2.2

    ניגודיות 6.2.3
     LED -צבע תאורת ה  6.2.4

    תמיכה בתקן הבהיקות 6.2.5
     LCDמסך בטכנולוגיה מסוג   6.3

    גודל פיקסל 6.3.1
    (אופקי ואנכי(pitchנתוני מרווח  6.3.2

    ניגודיות  6.3.3
    צבע תצוגת טקסט   6.3.4

 

 מהשלט ומרכיביו דרישות פיסיות – 7סעיף 

 נתמך תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

עמידה בטווח טמפרטורה חיצונית  7.1
 וקרינת שמש

   

    אטימות למארזעמידה בתקן   7.2
    גובה עמוד 7.3
    חיבורי חשמל סמויים  7.4
    ציפוי אנטי גרפיטי  7.5
צירי הטיה של הלוח הפוטו וולטאי   7.6

 זווית התקנת המסך על העמודו
   

מכסים / דלתות והתראה במקרה  נעילת 7.7
 של פתיחה

   

 

 שלטההצבת  – 8סעיף 

 נתמך תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    ההצבהאופן  8.1
    בתחנות אוטובוס הצבהאופן ה 8.1.1

    אופן ההצבה 8.1.1.1
    הפרעות בקווי ראיה 8.1.1.2
     התקנה מדופן הסככה 8.1.1.3
    ללא בליטה  הבטוןיסוד  8.1.1.4

    אופן ההצבה ברציפי הרכבת הקלה 8.1.2
    אופן ההצבה 8.1.2.1
    הפרעות בקווי ראיה 8.1.2.2
    מיקום הצבת העמוד והשלט 8.1.2.3
    יסוד הבטון ללא בליטה 8.1.2.4
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 שלטההזנת  – 9סעיף 

נתמך  תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    כלליותדרישות  9.1
    יכולת הזנת חשמל לשלט בשתי שיטות 9.1.1
    קיום מצבר גיבוי 9.1.2
    מצבר אטום  9.1.3

    וולטאי-הזנה חשמלית ע"י לוח פוטו 9.2
    הוכחה חישובית למאזן אנרגיה 9.2.1

פריקה מרבית פעולת שלט באמצעות סוללה ו 9.2.2
 מותרת לסוללה

   

    וולטאי-שטח לוח פוטו  9.2.3
    לאחר פריקה מרביתחוזרת טעינה  9.2.4
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 תכנון והפעלה של ערכת שלטיםהנחיות מענה ל

מקובל  תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

    ת ניהול תצורהדרישו 4
    ניהול תצורה ידני 4.1

    שם יצרן  4.1.1
    שם ספק 4.1.2
    שם דגם 4.1.3
    גודל זיכרון להודעות ולגופנים 4.1.4
    כמות תווים 4.1.5
    לתו גודל זיכרון 4.1.6
    מספר דפים 4.1.7
    נפח הודעה 4.1.8
    מספר שורות 4.1.9

    ממוכןניהול תצורה  4.2
    הגדרה של מזהה חד חד ערכי בשרת 4.2.1
    שמירת גרסאות תוכנה וחומרה 4.2.2
    ניהול גופנים ע"י השרת 4.2.3
    הגדרת תגובת מנגנון בהירות 4.2.4

    ניהול הודעות  5
    מראש והודעות שהוגדר 5.1

    לתצוגה הודעות שהוגדרו מראש 5.1.1
    השלט יחזיק הודעה קבועה 5.1.2
    הודעות עבור אירועים כמוגדר 5.1.3

    תצוגת הודעות 5.2
    ושליפה של הודעותשמירה  5.2.1

    הגדרת הגבלות משך התצוגה 5.2.2

    קביעת משך הצגת כל דף 5.2.3
    זיהוי חד חד ערכי להודעה 5.2.4
    אפשור של הגדרות יישור 5.2.5
     םשליטה בסוג הגופן וגדלי 5.2.6
    שליטה במרווחים בין התווים 5.2.7
    שליטה במרווחים בין השורות 5.2.8
    מחיקת הודעות קיימות 5.2.9

    ניהול ברירת מחדל לתצוגה 5.3
    ניהול ברירות מחדל ותצוגה תקינה 5.3

    ניטור סטטוס 6
    ניטור הודעה מוצגת 6.1

השלט יאפשר לנטר את הפריטים: תוכן  6.1.1
 הודעה, מזהה, זמן נותר וגורם

   

    יכולת צפייה מרחוק 6.1.2

    בדיקה יזומה הפעלת 6.2
השלט יאפשר לשרת לבצע בדיקה יזומה  6.2

 לנתונים המוגדרים
   

    ניטור סטטוס תקלות 6.3
השלט יאפשר לשרת לקבל תמונת מצב תקלות  6.3

 המשפיעות על התפעול כמפורט במסמך
   

    דרישות תקשורת 7
    הצגת פתרון כולל לתקשורת 7.1
השלט יאפשר קיום תקשורת באמצעות כתובת  7.2

IP 
   

    דרישות בטחון מידע 8
    ממשק מוצפן 8.1
    ניהול הרשאות 8.2
    המשתמשים ניהול 8.3
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מקובל  תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

לבצע מהשרת  יכול administratorמשתמש  8.4
 הגדרה מלאה של כל ההגדרות

   

    ממשק למרכז השלטים 9
    כללי 9.1

    ממשק דרישות ליישום 9.1.1
    c2sממשק באמצעות פרוטוקול  9.1.2

    ומרכז שלטים c2sביצוע ע"פ  9.1.3

    זמן אמתנתוני עדכון  9.1.4
    זמינות הממשק  9.1.5

    c2sמטרות פרוטוקול  9.2

    ניהול שלטים 9.2.1
    דרישות תצוגה 9.2.2
    תמונת מצב מלאה 9.2.3
    אחידות וגמישות 9.2.4

    ניהול קונפיגורציה 9.3
    offlineניהול קונפיגורציה  9.3.1

    ית השלטיםיקריאת קונפיגורצ 9.3.2
    עדכון ברירות מחדל 9.3.3
    קריאה של ברירות מחדל 9.3.4
    שליפת יכולות תצוגה של שלטים 9.3.5
    הדמיית תצוגה 9.3.6
    הגדרת הודעות מוגדרות מראש בשלט 9.3.7
    קריאת הודעות מוגדרות מראש בשלט 9.3.8
    סעיף ריק 9.3.9

    הדמיית תצוגת הודעות בשלטים 9.3.10
    הודעות לשלטים 9.4

    הצגת הודעה 9.4.1
    העברת הודעה 9.4.2
    במקרה של תקלה תוחזר הודעת שגיאה 9.4.3
    מחיקת הודעה מהשלט 9.4.4
    לכל דףזמני תצוגה  9.4.5
    השמעת תמליל השמע 9.4.6
    הצגה ושמירת הודעת 9.4.7
    הצגת הודעה שאוחסנה 9.4.8
    העברת הודעה למרש"ל 9.4.9

    מחיקת הודעה מהשלט 9.4.10
    אחסון הודעות לשלטים 9.4.11
    קריאת הודעה מאוחסנות 9.4.12
    מחיקת הודעות מאוחסנות 9.4.13

    סנכרון שעונים 9.5
    בדיקת ועדכון שעונים 9.5.1

    ניטור )היבט מרש"ל( 9.6
    מרש"לשל הניטור  בדרישות תמיכת  9.6
    ניהול תקלות בממשק 9.7

    תמיכה ברשימת תקלות  9.7.1
    הגדרת פרמטרים בממשק 9.8

    הגדרת פרמטרים 9.8.1
    תדירות הפעלה 9.8.2
    המתנהזמן  9.8.3
    עדכון אקראי או מחזורי 9.8.4
    מחזור קבוע  9.8.5

    שמירת נתונים 9.9
    שמירת נתונים לצורך עמידה בזמינות ובאיכות 9.9.1
    יומן אירועים 9.10

    רישום הודעות 9.10.1
    רישום של אירועים ותקלות 9.10.2

    דרישות נוספות 10



                                                         מדינת ישראל                              
                                                                                     

מקובל  תיאור הדרישה #
 כן/לא

 הערות סימוכין

הבהיקות : השלט יאפשר לשרת שליטה ברמת  10.1
 להעביר את מצבי הבהיקות.

   

    סנכרון שעון השלט 10.2
    סנכרון שעון פנימי בשלט 10.2.1
    ניטור הזמן בשעון השלט 10.2.2

    שליטה בשלט ממספר מקורות 10.3
    חיבור של מקור שליטה אחד או יותר 10.3.1

    מקורות שליטה אפשריים 10.3.2
    מניעת הפרעה של מקורות השליטה 10.3.3
    תשאול כמות וסוג מקורות השליטה 10.3.4

    יכולות ביצוע אתחול מרוחק 10.4
השלט יאפשר לשרת להורות לשלט על ביצוע  10.4

 אתחול מרחוק
   

    תכולות נדרשות להצגה במסגרת הליכי בדיקה 11
    הצגת מבנה הערכה 11.1
    מענה לדרישותאופן  11.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


