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 שלטים למרכזי הנחיות

 

 4.3  גירסה
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 כללי רקע .2

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

 להסדיר המשרד פועל כך לשם. לנוסע השירות רמת ושיפור בישראל הציבורית התחבורה לקידום

. טכנולוגית רגולציה וכללי הנחיות מסמכי של סט באמצעות בישראל המתחלף השילוט תחום את

 מתמקד זה מסמך. הכוללת הארכיטקטורה במסגרת ספציפי ממשק או ברכיב מתמקד מסמך כל

 של לשרתים אותו ולהפיץ הראשי הנתונים ממרכז מידע לקבל שתפקידה למערכת תפעול בהנחיות

 השלטים מרכז של מיקומו את מתאר 1 תרשים. שלטים מרכז – מכונה זו מערכת. שלטים ספקי

 .הכללית בארכיטקטורה

 

 בארכיטקטורה השלטים מרכז מיקום – 1 תרשים
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 הגדרות .1

 בעיקר וכולל שעה בכל פעמים של רב מספר המתעדכן לציבור מידע - אמת בזמן מידע .2.1

 1.מסוימת לתחנה מסוימת נסיעה של עההג זמן חיזוי נתוני

. לציבור אמת בזמן מידע ומציג בתחנה המוצב מתקן –"( שלט)" בתחנה מתחלף שילוט .2.2

 ". מתחלף שילוט לתכנון הנחיות" במסמך כמוגדר שונים מרכיבים מורכב המתקן

 תקשורת התקני, ניהול שרת וכולל שלטים ספק באחריות המצוי מכלול  – שלטים ערכת .2.3

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

 ובכלל, זה במסמך האמורים התפקודים את המבצעת טכנולוגית מערכת -  שלטים מרכז .2.4

 שלטים לערכות התממשקות באמצעות אחריותה שבתחום בשלטים והתצוגה המידע ניהול זה

 .שונים םספקי ידי על המסופקות שונות

 עבור אמת זמן למידע הבלעדי המקור את המהווה טכנולוגית מערכת – נתונים מרכז .2.5

 .השלטים מרכז

 . נתון ברגע בשלט המסך תצוגת – דף .2.6

 או אחד דף לכלול ועשוי, בשלט להצגה המיועד תחבורתית משמעות בעל מסר – הודעה .2.7

 .הספציפי בשלט המסך בגודל כתלות, יותר

 אלכסוני בקו או מתחת או מעל מופיע לא תו שאף כך אחד במישור תווים רצף – שורה .2.8

 .למשנהו

 דקות X-כ מוגדר החיזוי טווח, בשלט נסיעות מוצגות עבורו הזמן פרק – החיזוי טווח .2.9

 בשדה התחבורה משרד של ICD-ה במסמך מוגדר X ערך כאשר, נתון מועד מכל קדימה

PreviewInterval. 

 במסגרתו( 3.3  בסעיף כהגדרתו) C2S פרוטוקול באמצעות הממומש ממשק - C2S ממשק .2.10

 .בפרוטוקול המוגדרות ויכולות פונקציות ממומשות

 שרת בין מתקיים אשר, תחנה ברמת אמת זמן מידע להפצת ממשק – SIRI SM ממשק .2.11

 .3.1  בסעיף כהגדרתם SM מסמכי בסיס על, השלטים מרכז לשרת הנתונים מרכז

 

 ישימים מסמכים .3

 .זה מקישור להורדה הניתנים  LA ומסמך ICD מסמך – SM מסמכי .3.1

, התחבורה משרד ידי על שלט לאישור בסיס דרישות המפרט מסמך – שילוט הנחיות .3.2

 .זה מקישור להורדה ניתן ואשר

 השלטים מרכז שרת בין לקשר התחבורה משרד ידי על מוגדר פרוטוקול – S2C פרוטוקול .3.3

 .זה מקישור להורדה ניתן ואשר, השלטים ספק לשרת
                                                           

1
 מסוימת לסככה – יעודית להנחיה ובכפוף 

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2243:pub-trn-memchakim&catid=167:pub-trn-dev-info&Itemid=304
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2241:pub-trn-shilut&catid=84:pub-trn-anhayot&Itemid=303
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:pub-trn-nrkaz-s&catid=84:pub-trn-anhayot&Itemid=303
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 מנהליים עקרונות .4

 הנתונים למרכז קשר .4.1

 . בלבד וממנו הנתונים ממרכז אמת זמן מידע יקבל השלטים מרכז .4.1.1

 .2SIRI SM ממשק באמצעות נאסף אמת זמן מידע .4.1.2

 שינויים לעבור בעתיד עשוי, השלטים למרכז המידע מקור את המהווה, הנתונים מרכז .4.1.3

 ..התחבורה משרד להחלטת בהתאם טכנולוגיים או ארגוניים

 השלטים מרכז אחריות .4.2

 . זה למסמך 5  בסעיף כמפורט בשלט המידע הצגת לוודא השלטים מרכז באחריות .4.2.1

 - לקצה מקצה המערכת של מידע ואבטחת איכות, זמינות על אחראי יהיה השלטים מרכז .4.2.2

 (. לשלטים ועד הנתונים ממרכז מהממשק)

 ספק שרת לבין בינו C2S ממשק באמצעות בשלטים הנעשה את וינהל ינטר השלטים מרכז .4.2.3

 .C2S למימוש פונקציונליות דרישות 9  בסעיף והמסומן המוגדר פ"וע השלטים

 שוטף ותפעול בדיקות אינטגרציה, תחזוקה, פיתוח, אפיון לבצע השלטים מרכז באחריות .4.2.4

 דרישות" 9  בסעיף והמסומן המוגדר פ"וע אליו המחובר שלטים ספק שרת לכל S2C ממשק של

 ".C2S ושלמימ פונקציונליות

 השלטים מרכז בין התקשורת של והאחזקה ההקמה בעלויות יישא השלטים מרכז .4.2.5

 המידע אבטחת בדרישות עומדים אשר באמצעים ידו על תמומש וזו, השלטים ספקי של לשרתים

 .זה במסמך

 אבטחת בהנחיות עומדת השלטים ספק של הריצה שסביבת לכך אחראי השלטים מרכז .4.2.6

 .השלטים של השוטפת התחזוקה ורמת ביצועים, השלטים עם התקשורת זמינות, המידע

 

 השלטים שרת ספק אחריות .4.3

 אסמכתא להמציא השלטים ספק נדרש התחבורה משרד י"ע שלטים ערכת אישור לצורך .4.3.1

 חילוקי של במקרה. השלטים מרכז ידי על לניהול ניתנת השלטים שערכת כך על השלטים ממרכז

 .זה לענין האחרון הפוסק הינו התחבורה משרד דעות

 השלטים מרכז מול היחסים במערכת השלטים ספק אחריות בדבר נוספים היבטים .4.3.2

 (.מתחלף שילוט לתכנון הנחיות) שלטים לספקי ההנחיות במסמך מפורטים

                                                           
2
 SIRI SM שאינו בממשק אמת זמן נתוני את מקבל היום הקיים השלטים מרכז 
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 תצוגה הנחיות .5

 התצוגה מסך עיצוב .5.1

, להם הדרוש המידע פריטי את ובמהירות בקלות לזהות יוכלו שהמשתמשים מנת על .5.1.1

 זאת לאור. בצג מיקומן מבחינת וקבועות מובחנות, ברורות לקטגוריות המידע את לסווג נדרש

 :הבא למתאר בהתאם יהיה התצוגה שורת מבנה כי נדרש

 המתנה זמן יעד קו מספר

 

 .וסמלים ספרות עבור מ"מ 34-ו, אותיות עבור מ"מ 25 יהיה מינימלי תו גובה .5.1.2

 (.בולד) מודגש בגופן יוצגו הקו ספרות. וקריא סטנדרטי בגופן יוצג הטקסט .5.1.3

  .לאחור בספירה, דקות של בערכים יוצג ההמתנה זמן .5.1.4

 מוצא בתחנת עיכוב של במצב תצוגה .5.2

" עיכוב" המילה הנסיעה עבור תוצג דקות 10 לאחר, מסוימת בנסיעה מוצא בתחנת עיכוב זיהוי עם

 ביחס 25%-בכ יותר קטן יהיה עיכוב המילה של הפונט גודל. המתנה/ההגעה זמן ערך  במקום

 תוצג הנסיעה. יתקבל זה שנתון ברגע חיזוי לזמן תעודכן עיכוב המילה. היעד בשדה הפונט לגודל

 .  הנתונים ממרכז הנסיעה נתוני העברת להפסקת עד בשלט

 רלבנטי אות קבלת עם  - השלט מוצב בה לתחנה אוטובוס התקרבות של במצב תצוגה .5.3

 .▼ הסימן, המתנה זמן בשדה, הרלבנטית הנסיעה בשורת יופיע( SM במסמכי כאמור)

 מרגע שניות 30 כעבור – השלט מוצג בה התחנה את אוטובוס עזיבת של במצב תצוגה .5.4

 תחנה עזיבת על הנתונים ממרכז הודעה קבלת עם או, הקודם בסעיף האמור המידע רישום

 .הרלבנטית הנסיעה שורת מהשלט תימחק( השניים מבין המוקדם הארוע)

 " .בקרוב נסיעות אין" הודעה תוצג – החיזוי בטווח מתוכננות נסיעות אין בו במצב תצוגה .5.5

 תצוגה במצב של ריבוי נסיעות בטווח החיזוי  .5.6

 החלפת תתבצע, בשלט השורות ממספר גדול החיזוי בטווח הנסיעות מספר בו במקרה .5.6.1

 .דף החלפת שניות 7 לכ – המחדל ברירת, לשינוי הניתן כפרמטר שיקבע בקצב דפים

באותה שורה  נסיעות עוקבות באותו קו בטווח החיזוי תוצג הנסיעה השניה 2במידה ויש  .5.6.2

של הנסיעה הראשונה, בדמות ערך נוסף של זמן הגעה, מופרד בפסיק מזמן הנסיעה הראשונה, 

 ולשמאלו.

 ריק סעיף .5.7

 בשלט מיוחדת הודעה העברת .5.8

 לכל, התחתונה בשורה בו ותוצג לשלט ההודעה תועבר הנתונים ממרכז הודעה קבלת עם .5.8.1

 .השורה רוחב

 . הבא בדף תוצג הנסיעה – נסיעה מוצגת להיות היתה אמורה זו ובשורה במידה .5.8.2

 .בהצגתה הצורך סיום על חיווי לקבלת עד תוצג ההודעה .5.8.3
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, בשלט תקינה תצוגה מאפשרת שאינה טכנית תקלה וזוהתה היה – תקלה על הודעה .5.9

 .ריקות השורות שאר כאשר, השלט של התחתונה בשורה" תקלה" ההודעה בשלט תופיע

 החלפת שפות .5.10

התצוגה בפועל  התצוגה תתאפשר מבחינה טכנולוגית בשפות עברית, ערבית ואנגלית. .5.10.1

עד להנחיה אחרת התצוגה תינתן  לפי הנחית מנהל אגף טכנולוגיות. במקומות שונים תיקבע

 . בעברית בלבד

 כל שפה תוצג בדף שונה. .5.10.2

 משך הזמן לכל דף יהיה אחיד. .5.10.3

הוא שיקבע את סבב הצגת הדפים  אגף טכנולוגיות, באמצעות הנחיה למרכז השלטים .5.10.4

ועברית עברית תוגדר כ"שפה עיקרית" ותוצג בכל שלט וערבית ותדירות הצגתו של כל דף. 

<שפה - 1<שפה משנית -. השפות תתחלפנה בסדר המחזורי הבא: שפה עיקרית כ"שפות משניות"

. במצב זה, זמן ההמתנה המרבי לשפה עיקרית יהיה דף יחיד, וזמן 2<שפה משנית -עיקרית 

 ממחיש אפשרות זו. 2שניות( תרשים  30דפים )ב"מ  3ההמתנה המרבי לשפה משנית יהיה 

יישמר המבנה הכללי של ארגון המידע. כלומר: מספרי הקווים  במעבר משפה לשפה .5.10.5

יישארו בצד ימין של הצג, מועדי ההגעה יישארו בצד שמאל, ורק החלק המרכזי המילולי )המתאר 

 את היעד( יופיע בשפה שונה. 

 הספרות יוצגו באופן אחיד בכל השפות כולל ערבית. .5.10.6

 ורציפות עקביות על שמירה להשיג מטרתם כי יצויין הקודמים הסעיפים לשני בהתייחס .5.10.7

 הצגת של" סביר" במחיר וזאת, ההגעה וזמן הקו מספר דהיינו, בשלט העיקרי המידע של הקריאה

 .הערבי לכתיב החלפה ללא רגילות ספרות הצגת או, סטנדרטי שאינו באופן באנגלית המידע
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 תרשים 2 – החלפת דפים בשלט

. מתחלף שילוט לתכנון בהנחיות המתואר באופן לנוסע יועבר קולי מידע – שמע הנחיות 5.11

 אין"-ו" תקלה" ההודעות יושמעו החיזוי בטווח שירות העדר של או תקלה של במקרה 5.11.1

 .בהתאמה" בקרוב נסיעות

 ..תושמענה הנסיעות שתי, החיזוי בטווח קו באותו עוקבות נסיעות 2 ויש במידה 5.11.2

 

 המערכת מבנה .6

 מרכזי שרת 6.1

 מרכז באחריות כנמצאות זה במסמך שהוגדרו הפעולות לביצוע הנדרש העיבוד את יבצע 6.1.1

 .השלטים

 .המערכת לתפקוד הנדרשים הקבצים ומערכת הנתונים בסיסי את ינהל 6.1.2

 .המשתמשים  של הקצה תחנות את יתמוך 6.1.3
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 למשתמשים קצה תחנות 6.2

 .המערכת פונקציות תפעול יאפשרו 6.2.1

 .המערכת תחזוקת תפעול יאפשרו 6.2.2

 .SIRI SM ממשק, S2C ממשק – המערכת ממשקי 6.3

 .המערכת של והתוכנה החומרה רכיבי כלל של ותחזוקה ניטור - מ"בק 6.4

 נתוני זה ובכלל המערכת לתפעול הנדרשים נתונים לשמירת ישמשו - וקבצים נתונים בסיסי 6.5

 הנדרש השלטים נתוני ניהול, הנתונים מרכז עם הממשק ולוגיקות לפענוח הנדרשים צ"תח

 .ועוד השלטים ספקי עם הממשק לקיום

 ביעדי ועמידה התקינה לפעילות הנדרשים המערכת קבצי של ושחזור רציף גיבוי יכולת - גיבוי 6.6

 .המערכת של הזמינות

 המאפשרים( לוגים) המערכת ומיומני הנתונים מבסיסי מידע אחזור יכולת - ת"דוחו מחולל 6.7

 .ועוד אירועים תחקור, המידע ואיכות זמינות הערכת, המערכת ביצועי הערכת לבצע

 צורך ללא משאבים והוספת העומסים של חלוקה המאפשר סקלבילי באופן תתוכנן המערכת

 .סיסטם עדכוני או הפתרון ארכיטקטורת עדכון, התוכנה בעדכון
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  מערכת דרישות. 7

 מתוכנן עומס 7.1

 שדר של בקצב SIRI SM בממשק שדרים קבלת של מתוכנן לעומס נקבעו המערכת דרישות 7.1.1

 .מהמקרים 10%-ב שניה וכל, מהמקרים 90%-ב בתחנה נסיעה עבור שניות 15 כל אחד

 75% מ יותר בלא שימוש י"ע הבאות הפעולות את תאפשר השלטים מרכז מערכת 7.1.2

 :המערכת ממשאבי

 לכל( השורות כל) מלאה הודעה תצוגת עדכון שניות 15 כל - מידע שליחת. א

 .שניות 5 כל מהזמן 10% ב. ל"המרש מנהל אותם השלטים

 עדכוני בקשת( לפחות) שניות 15 ל כל - תקלות ועדכוני סטטוס קבלת. ב

. ל"המרש מנהל אותם השלטים כל לגבי הספק משרתי תשובות וקבלת סטטוסים

 .שניות 5 כל מהזמן 10% ב

 .שלטים 3000 של כולל בהיקף, שלטים ספקי מערכות 3 לשרת מראש תיבנה המערכת 7.1.3

 .השלטים וכמות השדרים בכמות בשנה 10% של גידול בחשבון לקחת יש המערכת בתכן 7.1.4

 .75% על והמעבדים הפנימי הזיכרון משאבי צריכת תעלה לא מהזמן 95% ב 7.1.5

( לא יעלו בעת  Router, Firewall, Load Balancerמשאבי רכיבי התקשורת במערכות )  7.1.6

 .מהעומס המקסימאלי המותר ע"י יצרן הרכיב 70%עומס על 

מהעומס המקסימאלי המותר ע"י  85%( לא יעלו בעת עומס על Serversמשאבי המחשוב ) 7.1.7

  יצרן הרכיב.

תבוצע חלוקת עומסים  70%במידה ומשאבי המחשוב או רכיבי התקשורת מגיעים ל  7.1.8

בהתאם, למשל ע"י הוספת שרתים או תגבור רכיבי תקשורת וכל זאת באופן שאינו 

 פעילות השוטפת של הממשק.מצריך עדכון פיתוח או פגיעה ב

 

 ביצועים 7.2

 ספק שרת אל בגינו הודעה לשליחת ועד SIRI SM ממשק שדר קבלת מסיום הזמן משך 7.2.1

 .המקרים ביתרת שניות 5-ו מהמקרים 90%-ב שניות 2 על יעלה לא השלטים

 של פנימי נתונים למבנה ותרגום פענוח הכולל) SIRI SM ממשק שדר לעיבוד הזמן משך 7.2.2

 . שניה 1 על יעלה לא( המערכת

 יעלה לא הנתונים בבסיס או לוג בקובץ המפוענח SIRI SM שדר נתוני לשמירת הזמן משך 7.2.3

 .שניה 1 על

 המידע וכתיבת למשתמש המידע הצגת הכולל) סטטוס ניטור שדר לעיבוד הזמן משך 7.2.4

 .שניות 5 על יעלה לא( ללוג
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 זמינות 7.3

 וממשק SIRI SM ממשק כולל המערכת מרכיבי אחד לכל מתייחסות זה סעיף דרישות 7.3.1

S2C. 

 .99.5% - והממשקים התקשורת רכיבי כולל המערכת זמינות 7.3.2

 התקנת גרסאות חדשות, עדכוני גרסא קיימת ותיקונים במערכת, לא יפגעו בזמינות. 7.3.3

 .חודש בכל שעות 5 על יעלה לא הממשקים של הכוללDown Time  ה משך 7.3.4

 באופן אוטומטי.נפילה של תהליך ממשק תגרום להקמה מחודשת  7.3.5

 יתבצע  מחדש הממשק עלית בעת. בשרת אחר רכיב לנפילת תגרום לא ממשק של נפילה 7.3.6

 .השרת רכיבי שאר עם אוטומטי קישור

 

 יתירות 7.4

יש לוודא שאין רכיבים שמהווים נקודת כשל בודדת, במידה ונמצאו כאלה יש לספק  7.4.1

 או( Active/Passiveאו  Active/Active)למשל  Failover עבורם פתרון של  

Switchover. 

 פתרונות) יחידה כשל נקודת למנוע כדי יתיר באופן יבוצע במערכת הנתונים אחסון 7.4.2

 כתיבה על המתבססים, אחרים Big Data פתרונות או  RAIDב שימוש הם אפשריים

 (.זמנית בו אחסון רכיבי למספר

 שמגיעים רכיבים של מונעת ותחזוקה תקולים רכיבים של מהירה להחלפה יכולת נדרשת 7.4.3

 .תקלה שמתרחשת לפני עוד – שלהם  MTBF ה לזמן

 י"ע  לדוגמא) המערכת את משביתה שאינה בצורה תתבצע מדיה שהחלפת לדאוג יש 7.4.4

 (Hot-Swap  מבוססי פתרונות

 

 אחסון 7.5

 למסמך 5.1 בסעיף כאמור הנוסף והמידע השלטים נתוני את יאחסן השלטים מרכז 7.5.1

 .S2C פרוטוקול

 והפקת תחקור לצרכי SIRI בממשק המתקבלים השדרים נתוני את ישמור השלטים מרכז 7.5.2

 .ת"דוחו

 המתקבלים הניטור נתוני ואת הנשלחים השדרים נתוני את ישמור השלטים מרכז 7.5.3

 . המערכת של הנתונים בבסיס השלטים מספקי  C2S בפרוטוקול

 .שנה של לתקופה הנתונים לאגירת יכולת נדרשת 7.5.4

 

 ודוחות לוגים 7.6

 (PDF או XLS בפורמט לייצוא ניתנים יהיו זה בסעיף הדוחות כל)
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 תקלות ח"דו 7.6.1

 :הכולל זמן בחתכי דוח התחבורה משרד ידי על שידרש עת בכל יפיק המרכז

 (פתוחות שעדיין תקלות, שנסגרו תקלות, הזמן בפרק תקלות כ"סה) סיכומי מידע. 

 תאריך, תקול רכיב: לרבות המוגדר הזמן בפרק התקלות כל רשימת של מפורט מידע 

 .התקלה סגירת ושעת ותאריך התקלה פתיחת ושעת

 תפעוליים  חות"דו 7.6.2

 :הכולל זמן בחתכי דוח התחבורה משרד ידי על שידרש עת בכל יפיק המרכז

 שלטים לספק או שילוט למערכת שיוך פ"ע שלטים רשימת . 

  השלט מיקום, הקיט מזהה, השלט מזהה: הבאים הפרטים יוצגו שלט לכל ,

 .'וכד, בשלט מוצג מה( תקול/  תקין) השלט סטטוס

  : תחקוריים דוחות 7.6.3

 מזהה,  שלטים ספק,  גאוגרפי אזור,  (טווח) שעה/  תאריך פ"ע תשאול יכולת הכולל ח"דו

 . הללו מהשלטים והתקבלו שנשלחו והסטאטוסים השדרים של והצגה' ,  וכד שלט

 

 תקלות ניהול 7.7

 השלטים ספקי למערכות הקשור בכל תקלות ניהול יכולת תהיה השלטים למרכז 7.7.1

 .עצמה השלטים מרכז ולמערכת עצמם ולשלטים

 התקלות זיהוי יכולת בסיס ועל יעודי כלי באמצעות תתבצע התקלות ניהול יכולת 7.7.2

 .C2S באמצעות המתבצעת השלטים תקינות ניטור ויכולת, 7.8  בסעיף המתוארת

: הבאים הפרטים תיעוד בסיס על טיפול תהליך תקלה כל עבור יבצע השלטים מרכז 7.7.3

, אחראי לגורם התקלה שיוך, ספציפיים שלטים או לשלט התקלה שיוך, תקלה פתיחת

 .אגרגטיבי ותחקור התקלה סגירת, סטטוס מעקב

 פתיחת באמצעות בתקלות הטיפול בתהליך השלטים ספקי שיתוף תאפשר המערכת 7.7.4

, תקלות פתיחת הרשאות בעל יהיה הספק. הספק באתר המערכת של קצה אפליקציית

 .נוספים ונתונים סטטוס עדכון

 .התקלות של סגירה הרשאת בעל היחיד יהיה השלטים מרכז 7.7.5

 .הנדרשות מידע אבטחת של ההגנות כל כולל ית Web תהיה המערכת 7.7.6

 .7.6.1  בסעיף כמתואר דוח הפקת תתאפשר 7.7.7

 

  מערכת בקרת 7.8

 כללי 7.8.1

 כולל, השלטים מרכז מערכת בתחום תקלות וזיהוי לניטור מתייחסת המערכת בקרת 7.8.1.1

 .7.7  סעיף ראה עצמם השלטים לתקינות הקשור בכל. אחרות למערכות הממשקים
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 :רבדים בכמה אמת בזמן המערכת תפקוד לניטור מיועדת הבקרה יכולת 7.8.1.2

 מוגדרים ביצוע מדדי בסיס על הפונקציונאלי ברובד המערכת תפקוד אחר מעקב. 

 והחומרה ההפעלה מערכת, האפליקציה לרכיבי בהתייחס המערכת סטטוס של גראפית הצגה. 

 כדוחות נתונים ייצוא . 

 לתפעול ופשוט מרוכז באופן המערכת לרכיבי שונות תחזוקה פעולות לביצוע ממשק. 

 .המערכת ביצועי שאר על ישפיעו לא שלו הזמינות רמת או/ו הבקרה כלי פעולת 7.8.1.3

 

 מנוטרים רכיבים 7.8.2

 המערכת רכיבי על מרוחקות פעולות וביצוע תקינות בדיקת, ניטור יתאפשר הניהול כלי במסגרת

 :הבאים

 מצופה נתונים מהיקף חריגה, הנדרשים הכוללים מהביצועים ירידה: האפליקציה ברמת 

 .(דקות מספר במשך נתונים התקבלו לא לדוגמה)

 היקפי ציוד, זכרונות, דיסקים, מעבדים: החומרה ברמת. 

 ב תקשורת קוי: התקשורת ברמת LAN וב WAN ,ועוד נתבים, רכזות כגון תקשורת רכיבי. 

 שגיאות, אאוטים טיים) הממשקים חיות/  תקינות .הנתונים מבנה תקינות: הממשקים ברמת 

 .('וכו הפענוח ברמת,  http ברמת

 שנפלו פרוססים, חריגים עומסים ,לוג קבצי, ההפעלה מערכת של ספריות: הסיסטם ברמת ,

 '.וכו נפלו/  עלו שלא רותיםיש

 

 תצוגה 7.8.3

 :להלן כמפורט תצוגה רכיבי באמצעות גם יתאפשר הניטור

 תקלות תצוגת 7.8.3.1

 כרגע הפתוחות התקלות כל רשימת. 

 התקלה תחילת מועד לפי למיין יכולת. 

 בהתאם מיון ויכולת, יעודיים בצבעים התקלה חומרת הצגת. 

 התקלה שורת על בלחיצה נתונים הרחבת. 

 בכלי תקלה פתיחת רשהמאפ 7.7  בסעיף כאמור תקלות ניהול לכלי קישור. 

 ברמה: לדוגמא) היררכי באופן המערכת רכיבי סטטוס הצגת - היררכית מפה תצוגת 7.8.3.2

 הבאה ברמה, ביניהם והתקשורת הממשקים, המערכת שרתי סטטוס יוצג בהיררכיה העליונה

 וכך הרכיבים תתי יוצגו רכיב כל תחת, ואפליקציה סיסטם, חומרה: השרתים של הרכיבים יוצגו

 (.הלאה
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 כדוחות נתונים ייצוא 7.8.4

 7.6.1  סעיף ראה

 תחזוקה תפעול 7.8.5

 והעלאה( Stop) הורדה של פעולה במערכת ותהליך רכיב לכל לבצע יאפשר מ"הבק כלי 7.8.5.1

(start). 

 .שיוגדרו תקלות של זיהוי עם לביצוע אוטומטיות פעולות של סט הגדרת יאפשר הכלי 7.8.5.2

 SMS/  מייל באמצעות וניהול תחזוקה לגורמי אוטומטית התראות שליחת יאפשר הכלי 7.8.5.3

 .משתמש להגדרת הניתנים

 

 ושחזור גיבוי 7.9

 טכניים מאפיינים 7.9.1

 הנדרשים הנתונים ובסיסי המערכת סביבות כלל של עיתי גיבוי יבצע השלטים מרכז 7.9.1.1

 .הצורך במידת מלא שחזור לטובת

 לשם תושבת לא המערכת(. חם גיבוי) המערכת לריצת במקביל יתבצע הגיבוי תהליך 7.9.1.2

 .גיבוי ביצוע

 מידע לפיכך.  בשבוע פעם סנכרון נקודות עם, אינקרמנטלי באופן יבוצע הגיבוי תהליך 7.9.1.3

 .סנכרון נקודות שתי בין פעמים ישמר לא יומית ברמה השתנה שלא

 . הנתונים שחזור תחילת מרגע שעות 24 על יעלה לא יום נתוני של שחזור זמן 7.9.1.4

 גיבוי) הגיבוי מערכת את ישבית ולא, המבצעיות המערכת את ישבית לא נתונים שחזור 7.9.1.5

 (.עבר נתוני שחזור בעת גם ימשיך הנוכחי ביום

 לגיבוי הנתונים 7.9.2

 .השדרים ופענוח SIRI SM בממשק לתשאול הדרוש כל – צ"תח נתוני 7.9.2.1

 מידע, טכניים נתונים, מיקום, תצוגה הגדרות, ביצועים הגדרות, תצורה - השלטים נתוני 7.9.2.2

 .השלטים ספקי עם בממשק התומך נוסף

 .ועוד מ"במ אירועי, תקלות, בממשקים שדרים - תפעול נתוני 7.9.2.3

 .ועוד מערכת לוג קבצי, חיוניות תוכנות, פרמטרים, הגדרות קבצי - מערכת הגדרות 7.9.2.4

 

  מידע אבטחת 7.10

 :מידע אבטחת לענין יסוד הנחות מספר להלן

 ( המערכת תוגן על ידי חומת אשFirewallליצירת אזור שאליו לא ניתן לה )כנס מבחוץ.י 
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  המערכת תוגן על ידיDMZ שהוא אזור חיץ בין העולם החיצוני ,WAN  ואינטרנט לבין

. באיזור זה ישבו השרתים אשר מתקשרים עם LAN –הרשת הפנימית של הארגון 

 הרכיבים החיצוניים.

 ה-Firewall  פניה אל כל אחד מספקי השילוט בפרוטוקולHTTPS  בלבד. לא תתאפשר

 פניה יזומה בכיוון הנגדי.

 כל אמצעי המחשוב ברשת ימופו, ותתאפשר גישה רק מכתובות ה-IP  הרשומות השייכות

 למרכזי השילוט וספקי השלטים.

  התקשורת תהיה מבוססת נל"ן אוVPN. 

 תקשורת ה-HTTPS  תהיה מאובטחתSSL .והמידע המועבר יהיה מוצפן 

 תקשורת ה-HTTPS  תאפשר גישה לשרתי ספקי השלטים אך ורק לאחר זיהוי ע"י שם

 משתמש וסיסמא.

  כל נתוני הקונפיגורציה, חלוקת השלטים בין שרתי הספקים, כתובות, הרשאות וכדומה- 

ר שינוי לא ינוהלו דרך הפרוטוקול, אלא יוגדרו במרכז השלטים באופן ידני. לא יתאפש

 נתונים אלה דרך הרשת.

  הפרוטוקול יצרףAccessKey  .יחודי לכל גורם בתקשורת בין הרכיבים השונים

AccessKey .לא מוכר, לא יקבל מענה והבקשה לא תעובד  
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 משתמש ממשק 7.11

 טכניים מאפיינים 7.11.1

 . אנוש ובהנדסת GUI ב, בתכן WEB טכנולוגיית על יתבסס המשתמש ממשק  7.11.1.1

 .העדכנית בגרסתם השכיחים מהדפדפנים יותר או באחד ירוצו התוכנה רכיבי כל  7.11.1.2

 כך, ודומיהם Plugins או ACTIVEX רכבי כדוגמת לדפדפנים מיוחדים רכיבים יכתבו לא  7.11.1.3

 .מיוחדת בהתקנה צורך ללא, דפדפן כל דרך המערכת מסכי לכל לגשת יהיה שניתן

 קינפוג פעולות מינימום ויידרש המערכת של הקצה בתחנות התקנה כל תידרש לא 7.11.1.4

 . תחנות בהחלפת

 דרך יבוצעו המערכת של והפונקציונאלי הטכני לתפעול הנדרשות התפעול יכולות כל  7.11.1.5

, אחת קצה מתחנת המערכת יכולות כל את לתפעל יהיה ניתן. אחודה תצוגה באמצעות, הדפדפן

 מערכת, מ"הבק מערכת זה ובכלל המערכת תפעול לטובת קצה תחנות בין מעבר יידרש לא

 .השוטף והתפעול הנתונים הזנות, ת"הדוחו מערכת, התקלות

 תחנת מכל במערכת מכונה לכל Remote Login לבצע יהיה ניתן, מתאימה הרשאה פי על  7.11.1.6

 .קצה

 מרוחק באופן המערכת את להפעיל יהיה ניתן, התקשורת אבטחת פי ועל הצורך במידת  7.11.1.7

 .HTTPS מעל רצוי, והתקשורת המידע לאבטחת מעבר בהתקנות צורך כל ללא ההפעלה מאתר

 

 המשתמש פעולות 7.11.2

 במסמך 5 בסעיף המתוארות והניטור השליטה פעולות את לבצע יוכל המשתמש  .6.1.1

 "C2S למימוש פונקציונליות דרישות" 9 בסעיף והמסומן המוגדר פ"וע S2C פרוטוקול

 (פרויקטליות) הקמה דרישות. 8

 סביבות 8.1

אינטגרציה, בנוסף לסביבה המבצעית, הכוללת את מרכז השלטים יקים ויתחזק סביבת 

 הממשקים למערכות החיצוניות.

 סביבת האינטגרציה תכלול יכולות סימולציה בהתאם לכל ממשק.
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 S1C למימוש פונקציונאליות דרישות 9

 כללי 9.1

 C2S הדרישות הפונקציונאליות מגדירות את אופן השימוש שיעשה הממשק בפרוטוקול  9.1.1

   ואת תמיכת המערכת בממשק.

 הן: C2Sמטרות פרוטוקול  9.1.2

 לאפשר למרכז השלטים לנהל שלטים מסוגים שונים ומספקים שונים באופן אחוד. 9.1.2.1

לאפשר למרכז השלטים לקיים את דרישות התצוגה בכל דגם שלט מאושר שיתממשק  9.1.2.2

 אליו.

שלטים לאפשר למרכז השלטים לקבל תמונת מצב מלאה )טכנית ותפעולית( על כל ה 9.1.2.3

 שבאחריותו, הן בזמן אמת והן בשאילתות על מידע שמור.

לאפשר לצד האחידות גם מידה מסוימת של גמישות ובתוך כך לחסוך למרכז השלטים  9.1.2.4

 את הצורך להכיר את המבנה הפיזי של כל שלט.

 

 ניהול קונפיגורציה 9.2

מימוש יכולת לקרוא, להזין ולעדכן נתוני  - של השלטים  offlineהגדרת קונפיגורציית  9.2.1

קונפיגורציה של שלטים ככל שנדרש למרכז השלטים על מנת לאפשר את פעולת הממשק 

 . C2Sבמסמך  5.1ובכלל זה את המוגדר בסעיף 

  –קריאת קונפיגורציית השלטים  9.2.2

סמך במ  6.6.5.1מימוש פונקצית קריאת נתוני הקונפיגורציה של השלטים כמוגדר בסעיף  9.2.2.1

C2S  במסמך  5.2ובהתאם לדרישות בסעיףC2S ניתן יהיה להפעיל את הפקודה באופן .

 יזום על ידי המשתמש .

תוצאת הפעולה תהיה שמירת הנתונים בבסיס הנתונים עבור כל שלט, עם יכולת הצגה  9.2.2.2

לבסיס הנתונים. בנוסף, הנתונים ישמשו לתמיכה  הלמשתמש לאחר ביצוע שאילת

 ור סוגי השלטים השונים.  בהגדרות התצוגה עב

מימוש פונקציית עדכון קונפיגורציית ברירת מחדל  - עדכון ברירת מחדל לתצוגת הודעות 9.2.3

. C2Sבמסמך  6.6.5.7של תצוגת ההודעות בהתאם לכל סוג שלטים כמוגדר בסעיף 

המימוש יאפשר למשתמש להגדיר ברירות מחדל לתצוגת הודעות לשלט בודד, לקבוצת 

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

 הגדרת שאר הפרמטרים הנדרשים. 

מימוש פונקציית קריאת נתוני ברירת מחדל  - קריאה של ברירות מחדל לתצוגת הודעות  9.2.4

. תוצאות C2Sבמסמך  6.6.5.6לתצוגה עבור השלט / השלטים הנדרשים כמוגדר בסעיף 

 .הקריאה יוצגו למשתמש
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 שליפת יכולות תצוגה של שלט / שלטים  9.2.5

מימוש היכולת להציג למשתמש עבור כל שלט את מגבלות התצוגה תוך שימוש בפונקציה  9.2.5.1

 . C2Sבמסמך  6.6.4.1בסעיף  

המימוש יתמוך בהצגת מגבלות השלט עבור נתוני פונט ומרווח בין שורות ויאפשר  9.2.5.2

 למשתמש לבחור באופציה הנדרשת לתצוגה. 

של שלט להציג הודעות על פי ההגדרות התצוגה תודגש למשתמש המערכת  אי יכולת 9.2.5.3

 ותשמר בבסיס הנתונים אינדיקציה מתאימה אל מול אותו סט הגדרות.

על בסיס ההגדרות שהוגדרו בהפעלת הפונקציה ועל בסיס מגבלות השלט, ניתן יהיה   9.2.5.4

להלן על  9.2.9 להפעיל את פונקציית הדמיית תצוגת הודעות בשלטים כמפורט בסעיף 

 מנת לקבל הדמיה של תצוגה התואמת את ההגדרות.  

מימוש עדכון הודעות מוגדרות מראש בשלט /  - הגדרת הודעות מוגדרות מראש בשלט 9.2.6

. עדכון הודעות מוגדרות מראש C2Sבמסמך  6.6.5.3שלטים תוך שימוש בפונקציה בסעיף 

יאפשר למשתמש המערכת באופן יזום בשלבי הגדרת סוגי שלטים חדשים למערכת או 

 כחלק משדר אתחול.  

ת ההודעות המוגדרות מראש מימוש יכולת קריא - קריאת הודעות מוגדרות מראש בשלט 9.2.7

. תוצאת C2Sבמסמך  6.6.5.2לשלט / שלטים תוך שימוש בפונקציה כמוגדר בסעיף 

הפעולה תוצג למשתמש המערכת. תבוצע השוואה בין הנתון השמור בבסיס לבין הנתון 

 שהתקבל ובמידה ולא מתקיימת תאימות תוצג אינדיקציה למשתמש.  

 סעיף ריק 9.2.8

הצגת סימולציית התצוגה למשתמש כתמונה בתגובה  -לטים הדמיית תצוגת הודעות בש 9.2.9

. המימוש יאפשר למשתמש להזין את נתוני C2Sבמסמך   6.6.4.10להפעלת פונקציה  

התצוגה, להפעיל את הפונקציה ולהציג את התגובה משרת ספק השלטים. התמונה תשמר 

האחרונה בבסיס הנתונים עבור כל סט הגדרות תצוגה שנשמרו בהפעלת הפונקציה 

 שבוצעה. 
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 הודעות לשלטים 9.3

  -הצגת הודעה בשלט או קבוצת שלטים  9.3.1

מימוש יכולת להגדיר לספק השלטים להציג הודעה ספציפית בשלט ספציפי או בקבוצת  9.3.1.1

 . C2Sבמסמך  6.6.4.8שלטים באמצעות הפעלת פונקציה בסעיף 

 -הפונקציה תופעל בשתי אפשרויות 

  הפונקציה כתוצאה מלוגיקה פנימית בשרת. הפונקציה  הפעלת -הפעלה אוטומטית

 תופעל בכל מצב בו נדרש לעדכן הודעה בשלט מסוים או בקבוצת שלטים.

  מימוש יכולת של הזנת הודעה באופן ידני תוך אפשרות  -הפעלה יזומה של משתמש

להגדרת אופני תצוגת ההודעה. המשתמש יוכל לשלוף הגדרות תצוגה מוכנות מראש 

 ל סוג שלט כולל הצגת תמונת הסימולציה עבור אותן סט הגדרות.עבור כ

הממשק יבצע שמירה של ההודעה שנשלחה לשלט ביומן האירועים )לוג( ובבסיס  9.3.1.2

הנתונים. כאשר הוגדר זמן תצוגה להודעה בשלט הנתון יישמר ומרכז השלטים יבצע 

עדכן את מעקב אחר זמן התצוגה הנותר, יאפשר תצוגה עדכנית למשתמש ותדאג ל

 השלטים בהתאם לסיום תצוגת ההודעות.

המערכת תציג הודעה עדכנית בהתאם לתדירות עדכניות הנתונים ממרכז הנתונים  9.3.1.3

 והתדירות תהיה ניתנת לעדכון כפרמטר.

מהווה גם פקודה  C2Sבמסמך   6.6.4.8הצגת הודעה תוך שימוש בפונקציה בסעיף  9.3.1.4

לשמירת הודעה לשלט. ניתן לבצע את כל הפעולות הנוגעות להודעות השמורות לשלט 

 בהתייחס להודעה הנ"ל.  

הצגת הודעה שאוחסנה בשלט או בשרת השלטים עבור השלט תוך שימוש בפונקציה  9.3.1.5

 MESSAGE NOT FOUND.  במידה והתקבלה תקלת C2Sבמסמך   6.6.4.9בסעיף 

חודשת של ההודעה אותה נדרש להציג ולאחר מכן הפעלת פונקצית תבוצע שליחה מ

 התצוגה מחדש.  

  - הצגת הודעה המוצגת בשלט למשתמש מרכז השלטים 9.3.2

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

   ך במסמ 6.6.4.2שימוש בפונקציה בסעיף  -קבלת מבנה נתונים של הודעהC2S 

באופן יזום על ידי המשתמש אשר יבחר שלט או קבוצת שלטים מתוך תצוגת 

המערכת והצגת התוצאה שהתקבלה מספק השלטים למשתמש. בנוסף תתאפשר 

יכולת של השוואה בין התוצאה שהתקבלה להודעה שנשלחה לשלט והתראה במקרה 

 של חוסר התאמה. כל חוסר התאמה יירשם ללוג כתקלה 

  במסמך  6.6.4.3שימוש בפונקציה בסעיף  -של ההודעה קבלת תמונהC2S  באופן יזום

על ידי המשתמש אשר יבחר שלט מתוך תצוגת המערכת והצגת התוצאה כתמונה 

למשתמש. היות והפקודה היא סנכרונית ומחייבת תקשורת ישירה לשלט כחלק 
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מידה מהתהליך, במהלך ביצוע הפקודה עד לסיומה יוצג למשתמש שעון התהליך. ב

 ועבר משך הזמן להמתנה תוצג למשתמש הודעה בהתאם.  

מימוש יכולת מחיקת הודעה לשלט או קבוצת שלטים בהתאם  - מחיקת הודעה בשלט 9.3.3

. כל שלט שההודעה עבורו נמחקה יוצג בצורה C2Sבמסמך  6.6.4.4לפונקציה בסעיף 

 מודגשת וברורה למשתמש. אירוע המחיקה יירשם בלוג ובבסיס הנתונים. 

מימוש יכולת לאחסן הודעות בשלטים )או בשרת השלטים עבור  - אחסון הודעות לשלטים 9.3.4

.  מרכז השלטים יוודא לפני C2Sבמסמך  6.6.4.6השלטים( תוך שימוש בפונקציה בסעיף 

השימוש בפונקציה כי אינו חורג ממגבלת כמות המקסימלית שניתן לשמור עבור השלטים 

משרת  OUT OF MESSAGE MEMORYהנדרשים. במידה והתקבלה שגיאת 

השלטים יופסק נסיון טעינת ההודעה לשלט. המימוש יאפשר את ביצוע האחסון באופן 

יזום על ידי המשתמש או באופן אוטומטי. מרכז השלטים ישמור בבסיס הנתונים את 

 נתוני ההודעות שאוחסנו עבור השלטים. 

את ההודעות המאוחסנות  מימוש יכולת לקרוא - קריאת הודעות מאוחסנות בשלטים 9.3.5

במסמך  6.6.4.5בשלטים או בשרת השלטים עבור השלטים תוך שימוש בפונקציה בסעיף 

C2S במידה והפעולה בוצעה על ידי המשתמש תוצג התוצאה. במידה והופעלה .

 אוטומטית תרשם התוצאה ללוג בלבד .  

וחסנות מימוש יכולת למחוק ההודעות המא - מחיקת הודעות מאוחסנות בשלטים 9.3.6

במסמך  6.6.4.7בשלטים או בשרת השלטים עבור השלטים תוך שימוש בפונקציה בסעיף 

C2S .בסיום מוצלח של המחיקה יעודכן בסיס הנתונים בהודעות השמורות בשלטים . 

   

 סנכרון שעונים 9.4

במסמך  6.6.5.4מימוש בדיקה מחזורית של שעוני השלטים באמצעות פונקציה בסעיף  9.4.1

C2S במסמך  6.6.5.5ן השעון בשלטים באמצעות פונקציה בסעיף וביצוע עדכוC2S .

במידה וחלה סטייה מעל ערך מוגדר באחד או יותר משעוני השלטים. תתאפשר יכולת של 

 סנכרון שעונים יזום על ידי משתמש המערכת ותצוגה של הזמן הנוכחי בשעון השלט. 

 

 

 ניטור 9.5

 בהיבטים של תצוגה ותקינות.המערכת תשקף את המצב העדכני של השלטים  9.5.1

עבור כל סוג שלט יוגדרו קודי התקלות אשר יכולות להתרחש בשלט הספציפי בנוסף  9.5.2

. עם קבלת 33עד  22תקלות  6.5סעיף   C2Sלקודי התקלות המוגדרים במסמך 

אינדיקציה על תקלה באחד השלטים ישמרו נתוני התקלה בלוג ובבסיס הנתונים בנתוני 

השלט עם ציון זמן התקלה. בנוסף, תוצג אינדיקציה למשתמש על קיום תקלה בשלט / 

 שלטים עם יכולת נוחה לאחזר את נתוני התקלה.  
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. תדירות הניטור C2Sבמסמך  6.6.6ניטור מחזורי של השלטים על פי המוגדר בסעיף  9.5.3

תהיה ניתנת לעדכון במערכת. מרכז השלטים יחליט על אופן הניטור מול כל ספק שלטים 

בקשת סטטוס על כלל השלטים המקושרים לשרת או בקשת סטטוס על שלט בודד /  -

 קבוצות שלטים.  

 6.6.7.1ואתחול של שלט בהתאם לסעיף  BITמימוש בדיקת   - BITביצוע בדיקה עצמית  9.5.4

. ביצוע הבדיקה והאתחול יבוצעו בהפעלת משתמש יזומה. תוצאות הבדיקה C2Sבמסמך 

 ירשמו בלוג ובבסיס הנתונים ויוצגו למשתמש.  

במסמך  6.6.7.2מימוש יכולת ביצוע אתחול לשלט תוך שימוש בפונקציה בסעיף  -אתחול  9.5.5

C2Sעל סטטוס השלט  . הפעולה תתבצע באופן יזום על ידי המשתמש ותינתן אינדיקציה

בסיום האתחול תוך שימוש בפונקציות הניטור לעיל. כל פעולת אתחול תשמר בלוג יחד 

 עם סטטוס סיום האתחול. 

 

 ניהול תקלות בממשק 9.6

הפרוטוקול.   C2Sבמסמך  6.5מימוש תגובת המערכת לרשימת התקלות המוגדרת בסעיף  9.6.1

תקלה עם ערכים כל תקלה תרשם בלוג ותוצג למשתמש אינדיקציה על נתוני ה

 המאפשרים שליפת הנתונים מהלוג. בנוסף, במקרה של :

ניסיונות רצופים לביצוע הפונקציה  3יבוצעו  -REQUEST TIMED OUTתקלת  9.6.2

 שבסופם תוגדר תקלת זמינות של השרת / זמינות הפונקציה הספציפית בשרת.

שלטים תבוצע מחיקה של הגדרות הפונט עבור השלט /  -  FONT NOT FOUNDתקלת  9.6.3

   בבסיס הנתונים.

 

 הגדרת פרמטרים בממשק  9.7

 יוגדרו פרמטרים המאפשרים שליטה באופן פעולת הממשק כגון: 

 תדירות הפעלת פונקצית הניטור. 9.7.1

 ( לתגובה מספק השלטים עבור כל פונקציה.Time outזמן המתנה ) 9.7.2

 האם מבצעים עדכון שלטים באופן אקראי או במחזורים קבועים.  9.7.3

 מה זמן המחזור ? כמה שלטים בכל מחזור. -ובמחזורים קבועים במידה  9.7.4

 

 שמירת נתונים  9.8

ניתן יהיה לשלוף את הסטטוס הטכני והתפעולי של כל שלט להצגה למשתמש הן כדוחות  9.8.1

 (.  וכו' , מפה Dashboardהסטורים והן כתצוגת תפעול )טבלאות, רשימות, 
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 יומן אירועים  9.9

רישום של כל הודעה שיצאה או התקבלה בממשק. הרישום יכלול את הזמן, נתוני  9.9.1

 המערכות בממשק ואת מבנה השדרים. 

 יבוצע רישום מלא של אירועים ותקלות בממשק.   9.9.2

 


