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 מהו המידע שניתן לקבל בממשק? :שאלה .1
כל לתחנות, עבור ורכבות הממשק מאפשר קבלת מידע זמן אמת על חיזוי זמן הגעה של אוטובוסים תשובה: 

  , פרט לרכבת הקלה בירושלים.מפעילי התחבורה הציבורית
 

 ?מה נדרש על מנת לאפשר את פיתוח הממשק  :שאלה .2
  -מקורות  3נדרשים : לפיתוח הממשק תשובה

הקובץ מגדיר את אופן ביצוע הממשק, את מבני הנתונים והכללים למימוש  - 2.7בגרסא  ICD SMקובץ  (1

 במלואן על מנת לממש את הממשק.  ICDתקשורת הנתונים עם השרת. נדרש לעמוד בהגדרות ה 
  .כאןובץ העדכני ניתן להוריד את הק

 .כאןניתן להוריד  request, responseקבצים לדוגמא של 

מידע סטטי על התחבורה הציבורית ובכלל זה הגדרות קווים, תחנות ולוחות זמנים  - GTFSקבצי  (2
 המידע בקבצים מיועד על מנת לאפשר שפה משותפת עם השרת בתהליך הממשק. מתוכננים. 

 ".GTFS –מידע סטטי מידע על הקבצים ניתן לראות בדף "
  .כאןאת הקבצים ניתן להוריד 

 .כאןהסבר על הקבצים ניתן להוריד 

)במחיצה  כאן, אותם ניתן להוריד XSDוספרית קבצי siri_wsProducer - Israel.wsdl קובץ  (3

SIRI_SM_2_7_ver1 שבקובץ  ה-zip )משמשים לצורך פיתוח הממשק ואשר. 

 ?מה כתובת הממשק :שאלה .3

 http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServicesכתובת הממשק היא  : תשובה
 

 מה הוא סוג הממשק?: שאלה .4

והינם עטופים  XMLבפורמט הם  response-וה request-, אשר בו הSOAP: הממשק הוא מסוג תשובה

 .Envelope  ,Bodyהכוללת שדות של  SOAPבמעטפת של 
 

 : מה הדרך הנוחה להתממשק לממשק?שאלה .5
 תשובה: הדרך הנוחה להתממשק תלויה בהעדפת המשתמש. 

 .WSDLניתן לבצע את התקשורת בעזרת טכניקה של קובץ 

באופציה זו על המפתח לנהל בעצמו את  אך, HTTP POSTכחלק מפקודת  request-גם לשלוח את הניתן 

 .8 ראה תשובה לשאלה מס'  בעצמו.response -הפרמטרים של השידור ולפענח את ה
 

 ?WSDLאני מגיע לכתובת הממשק ולא מוצא שם את ה : שאלה .6

 מקומית אצלו במחשב.  XSD-וה WSDL-: המפתח נדרש להחזיק את קבצי התשובה
 

 ?WSDL-: כיצד להשתמש בקובץ השאלה .7

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/ICD-SM.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/Request-Response.zip
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2244:pub-trn-gtfs&catid=167:pub-trn-dev-info&Itemid=304
ftp://gtfs.mot.gov.il/israel-public-transportation.zip
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/GTFS.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/SIRI-ISRAEL.zip
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices
https://he.wikipedia.org/wiki/SOAP
https://he.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
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 .WSDL-צורך לקמפל את קובץ ה: ברוב כלי התוכנה יש תשובה
 לדוגמא:

 .Web Service Client-כ WSDL-יש לקמפל את ה Javaעבור  NetBeansבכלי 

 . Web Reference-כ WSDL-יש לקפל את ה NET.לסביבת  Microsoft Visual Studioבכלי של 

, ServiceRequestStructureהקומפילציה אמורות להיווצר רשומות בשמות לאחר 

ServiceDeliveryStructure  וכןgetStopMonitoringService. 

 .resquest-ולהציב בה את הערכים של ה ServiceRequestStructureיש ליצור רשומה חדש של 

ולהעביר לה את הרשומה של  getStopMonitoringService יהלפנות לפונקצכעת ניתן 

ServiceRequestStructure  ולקבל במענה רשומה שלServiceDeliveryStructure. 

אמורה לנהל את כל השידור והקליטה מול השרת של משרד  getStopMonitoringServiceפונקציית 
 התחבורה.

 ע לגבי התחנה.ולחלץ מהן את המיד ServiceDeliveryStructureיש לעבור על השדות של רשומת 
 

 ?HTTP POST-כיצד ניתן לשלוח ישירות את השדר ב .8

 -על המפתח לנהל בעצמו את הפרמטרים של השידור ולפענח את ה HTTP POST-ב: כאמור בשליחה תשובה

response בבשלב זה אין דוגמאות קוד תוכנה מלאות לשליחה . בעצמו-HTTP POST ולהלן מספר עצות ,
 למפתח:

 יופיעו השורות הבאות:HTTP -ברמת ה request-של ה Header-יש להקפיד שב .א

    Accept: text/xml, multipart/related 

    Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

. במקרה זה יש "לנקות" response-לצורך פיענוח שדר ה XSD-וה WSDL-ניתן בכל זאת להיעזר בקבצי ה .ב

 .SOAP-ה את המעטפת של response-מתוך שדר ה

, להוריד אותו מקומית, להתאים את ערך   כאן Reqesut.xmlאת המנגנון  ניתן להיעזר בקובץ  לבדוקבכדי  .ג

RequestorRef  .ואת הזמנים ולבצע שליחת ניסיון של המידע מהקובץ 

 

 האם ניתן לבצע את השאילתה עם כיווץ של הנתונים? .9
 ניתן לבקש ממרכז הנתונים שיחזיר את המידע מכווץ.  :תשובה

 -ברמת ה request-של ה Header-ולהוסיף לHTTP POST -בכדי לבקש מענה עם כיווץ, יש לשלוח את השדר ב

HTTP :את השורה 

    Accept-Encoding: gzip 
 .gzip-פתיחת מענה שמכווץ בענה עם פונקציה מתאימה ליש לקרוא ולפרוס את המ

 

 ים שעליהם יש להקפיד במסגרת התקשורת עם השרת של משרד התחבורה?מהם הנושא .10
 : תשובה

. http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServicesהפניה לשרת משרד התחבורה תהיה לכתובת  .א

 כולל בתוכו כבר את הכתובת הזו. WSDL-, אזי קובץ הWSDLבמידה והשתמשתם בטכניקה של 

שרת ממנו מתבצעת היא זו שמילאתם בטופס הרישום. במידה ואתם מבקשים לשנות \המחשב IP-כתובת ה .ב

 . ptsupport@mot.gov.il-הרשומה עבורכם במשרד התחבורה, עליכם לשלוח מייל ל IP-את כתובת ה

  .קוד המשתמש שניתן לכם עם ההרשמה לשירותאת   RequestorRefלוודא שהעברתם בשדה   .ג

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb628649.aspx
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/Request-Response.zip
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices
mailto:ptsupport@mot.gov.il
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וריד את הקובץ מכתובת )לא ניתן לה WSDLבניסיון החיבור נעשה שימוש בעותק מקומי של קובץ ה .ד
 (.האפשרות נחסמה מסיבות אבטחת מידע –השירות 

 

 מתאימים? Responseו   Requestאיפה ניתן לראות דוגמאות לשדרי : שאלה .11
 רת הדוגמאות היא להקל על המפתחים והם אינן אמורות לייצג. מטכאן: ניתן למצוא דוגמאות שדרים ובהשת

 ולשאר המקורות. ICDבאות במקום התאמת הממשק ל ואינן האפשריים את כלל התרחישים 
 

 -ומהו מבנה הנתונים שלו  ICDב   Requestבטבלת ה  RequestorRefמה משמעות שדה שאלה:  .12

ParticipantCode? 

הרישום לשרות והוא נדרש להציב את הקוד בכל הוא הקוד שניתן למפתח עם   RequestorRef: תשובה

Request  .לשרת על מנת להזדהותParticipantCode  הוא מסוגNMTOKEN  ומתאים לקוד שמקבל
  המשתמש.

 

 ולמה משמש?( ICD-)המוגדר במסמך ה ServiceRequestContextמהו : שאלה .13

 Responseל  Requestמשמש להגדרות כלליות של אופן הממשק בין ה   ServiceRequestContextתשובה: 
מהשרת. היות וההגדרות האלה קבועות לממשק הוחלט לא להעביר אותן בכל שדר אלא להגדיר אותן באופן 

כי השרת מחזיר את כל התשובה  Falseהוא  MultipartDespatch -סטטי ומוסכם על הצדדים. לדוגמא 
  לחלקי תשובה. בחבילה אחת ולא מפרק

 . ServiceRequestContextבפועל אין למפתח צורך לעסוק בשדות של
 

 האם ניתן לבצע שאילתא על יותר מתחנה אחת בשדר?: שאלה .14

 StopMonitoringRequestשאילתות במבנה  *:1בהחלט כן. מבנה שדר השאילתא מאפשר לבצע  : תשובה
במבנה יכולה להגדיר פילטר משלה הכולל תחנה ונתונים נוספים. השרת יחזיר תשובה לכל  כאשר כל שאילתא

 הייחודי לשאילתא בתוך מעטפת השדר. MessageIdentifierשאילתא בהתייחס למזהה השאילתא 
 

 סטטית? IPהאם נדרש להריץ את הממשק מכתובת שאלה:  .15
ח יספק את הכתובת הקבועה של מחשב הממשק המפת תשובה: כן. הוחלט על המגבלה מטעמי אבטחת מידע.

 שלו והשרת יזהה את הכתובת כתנאי מקדים למתן השרות.
 

 ? MessageIdentifierלשים בשדה נדרש מה שאלה:  .16

של המפתח כך שניתן יהיה  נדרש לשים מזהה חד חד ערכי בדומיין MessageIdentifierתשובה: בשדה 
להתייחס בתשובות למזהה השדר. למזהה השדר במעטפת השדר נדרש להציב מזהה חד חד ערכי ברמת 

( נדרש StopMonitoringRequestברמת השאילתא )  MessageIdentifier הדומיין של הממשק כאשר ל

ברמת השאילתא   MessageIdentifier -להציב מזהה חד חד ערכי ברמת השדר הספציפי. לדוגמא 

(StopMonitoringRequest" יכול להיות )בכל שדר בנפרד כאשר המזהה של השדר עצמו לא יכול לחזור על 1 "
 עצמו.

של  בדוגמא הבאה המזהים מודגשים בהדגשה וקו תחתון. המזהה הראשון נדרש להיות חד חד ערכי בדומיין
 ( נדרשים להיות חד חד ערכיים בתוך השדר.0,1יוצר השדר בעוד ששני המזהים הבאים )

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/Request-Response.zip
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 ?Requestב  StartTimeלמשל ב  xsd:dateTimeמה פורמט הזמנים מסוג שאלה:  .17

  -. לדוגמא GMTהשעות מ  סטיית עם מקומי שעון לפי יועברו xsd:DateTime שמוגדרים הזמנים כל: תשובה

2017-05-07T09:39:39.480+02:00. 

. מה אמור  StatusResponseAddress מוגדר הערך של ServiceRequestContextבטבלת שאלה:  .18
 להיות מוגדר בשדה הזה ולמה הוא משמש.

של מחשב הממשק של המפתח. היות וטבלת  IP: בשדה הזה מוגדרת כתובת ה תשובה

ServiceRequestContext  היא טבלה שאינה מועברת בממשק אין כל שימוש בשדה הזה מלבד בדיקת אבטחת
ולכן אין שימוש בכתובת מימוש של בדיקות סטאטוס במחשב הממשק של המפתח מידע בשרת. בשלב זה אין 

 משק.שבשדה כחלק מהמ
 

 : האם מועבר מיקום של האוטובוס בשדר התשובה?שאלה .19

הכולל  VehicleLocationשדה של  response-: עבור אוטובוס הנמצא בנסיעה מופיע בשדר התשובה

  .WGC1984קורדינטות של האוטובוס ברשת 
 

 : האם גם לגבי רכבת ישראל מועבר מיקום הרכבת בשדר התשובה?שאלה .20
 נסיעות של רכבת ישראל לא מועבר מיקום.: במענה לגבי תשובה

 

 : כמה נסיעות של אוטובוס מופיעות בשדר התשובה?שאלה .21
 הנסיעות הקרובות של קו מסויים. 3במענה עבור תחנה, יופיעו עד : תשובה

 

 נסיעות של קו מסויים? 3-שאלה: האם ניתן לקבל מידע על יותר מ .22

<?xml version="1.0" ?> 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <S:Body> 

    <siriWS:GetStopMonitoringService xmlns:siriWS="http://new.webservice.namespace" xmlns="" 

xmlns:ns4="http://www.ifopt.org.uk/ifopt" xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/acsb" 

xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"> 

      <Request> 

        <siri:RequestTimestamp>2017-05-08T11:18:45.237+03:00</siri:RequestTimestamp> 

        <siri:RequestorRef>FIIL_YOUR_USERNAME</siri:RequestorRef> 

        <siri:MessageIdentifier>AC:20170425:230410:981</siri:MessageIdentifier> 

        <siri:StopMonitoringRequest version="2.7"> 

          <siri:RequestTimestamp>2017-05-08T11:18:45.237+03:00</siri:RequestTimestamp> 

          <siri:MessageIdentifier>0</siri:MessageIdentifier> 

          <siri:PreviewInterval>PT30M</siri:PreviewInterval> 

          <siri:StartTime>2017-05-08T11:18:45.237+03:00</siri:StartTime> 

          <siri:MonitoringRef>32902</siri:MonitoringRef> 

          <siri:MaximumStopVisits>100</siri:MaximumStopVisits> 

        </siri:StopMonitoringRequest> 

        <siri:StopMonitoringRequest version="2.7"> 

          <siri:RequestTimestamp>2017-05-08T11:18:45.237+03:00</siri:RequestTimestamp> 

          <siri:MessageIdentifier>1</siri:MessageIdentifier> 

          <siri:PreviewInterval>PT30M</siri:PreviewInterval> 

          <siri:StartTime>2017-05-08T11:18:45.237+03:00</siri:StartTime> 

          <siri:MonitoringRef>32901</siri:MonitoringRef> 

          <siri:MaximumStopVisits>100</siri:MaximumStopVisits> 

        </siri:StopMonitoringRequest> 

      </Request> 

    </siriWS:GetStopMonitoringService> 

  </S:Body> 

</S:Envelope> 
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( כאשר בכל בקשה יש StopMonitoringDeliveryבקשות ): ניתן לקבל את המידע על ידי ביצוע מספר תשובה

 (, ואחר כך לאחד את המידע מהמענה לבקשות.StartTime  ,PreviewIntervalחלון זמן שונה )ערכי 

 

 שאלה: האם ניתן לקבל דוגמא לקוד תוכנה שמבצע שאילתא ומפענח אותה? .23
 ובכל כלי וסביבות הפיתוח.: למשרד התחבורה אין אפשרות לתמוך בכל שפות התוכנה תשובה

 ,Javaבשפות  צורפו דוגמאות(  כאן)ניתן להוריד  WSDL-עם זאת, במטרה להקל על התחלת הפיתוח, לקובץ ה

C# . יודגש כי הקבצים מועבריםIs-As  לגביהםולא תינתן תמיכה. 

 

 שגויים או לא רלוונטיים. איך אפשר לבדוק את זה? SMנראה שהנתונים שמתקבלים ממערכת ה :שאלה .24

. כדי שניתן יהיה לבדוק את התלונה, ptsupport@mot.gov.ilבמייל  : במקרה כזה יש לפנות לתמיכהתשובה

 של התשובות שהתקבלו מהמערכת עם חותמת הזמן שלהן. logמומלץ מאוד לצרף קובץ 
 

  ?אני מבצע ניסיון להתחברות לשירות ולא מקבל מענה כלל :שאלה .25
 : תשובה

אתה עובד, שגורמת לכך שלא ניתן לפנות כלל לשרת של  יתכן וקיימת חסימה במערכת המחשוב שאיתה .א
 השירות: לכתובתמתוך דפדפן משרד התחבורה. בכדי לבדוק את יש חסימה כזו, מוצע לנסות לגשת 

http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices 
 מידה ואין חסימה יתקבל בדפדפן המסך הבא:ב

Web Services 

Endpoint  Information  

Service Name: {http://new.webservice.namespace}SiriServices 

Port Name: {http://new.webservice.namespace}SiriWSPort 
 

Address: http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices  

WSDL: http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices?wsdl  

Implementation class: siri.SiriServices 
 

 
במידה ולא מתקבל המענה הנ"ל, יש לפנות לאנשי התמיכה של מערכת המחשוב בכדי שיבדקו האם כתובת 

 השרת של משרד התחבורה חסומה לגישה.
נייד בכדי ניתן גם לנסות לפנות לכתובת הנ"ל ממחשב שיש לו גישה ישירה לרשת, ואף מהדפדפן של טלפון 

 לעזור בבירור האם יש חסימה של התקשורת לכתובת השרת של משרד התחבורה.
 

 הצלחתי לראות את הדף בדפדפן על פי התשובה הקודמת, אך עדיין אני לא מקבל מענהשאלה:  .26
 ?שאני שולח לשאילתה

 .Proxyיש לבדוק האם המחשב ממנו מנסים להתחבר נמצא מאחורי : תשובה

למשל בדפדפן  ,Proxyניתן לברר זאת על ידי אנשי התמיכה של מערכת המחשוב, או לנסות לאתר הגדרות 

Explorer 11על פי הרצף הבא ,: 

Tools -> Internet Options -> Lan Setting 

והגדרות  Proxy" נבחרה, אזי כנראה שיש הגדרת Use automatic configuration scriptאם האופציה "

 . Addressמופיעות בקובץ המוגדר בשורת 

ולהגדיר בשליחה  HTTP POST, רצוי לשלוח את השאילתה ישירות דרך Proxyבמידה והמחשב נמצא מאחורי 

  .Proxy-את כתובת ופורט ה

 ניתן להוסיף הגדרה בדומה לשורות שלהלן: Javaלדוגמא: בשפת 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/SIRI-ISRAEL.zip
mailto:ptsupport@mot.gov.il
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices
http://siri.motrealtime.co.il:8081/Siri/SiriServices?wsdl


 

 מדינת ישראל

 

 

                System.setProperty("http.proxyHost", proxyHost); 

                System.setProperty("http.proxyPort", proxyPort); 

 . Proxy-יכיל את פורט ה proxyPort -ו Proxy-יכיל את כתובת ה proxyHostכאשר 
 

, אך מתוך האפליקציה שלי אני לא Proxy, ואני לא מאחורי הצלחתי לקבל מענה תקין בדפדפן :שאלה .27
  ?צליח להתחברמ

על ידי כלי בדיקה  כאן Reqesut.xmlלניסיון, על פי הדוגמא של קובץ  ניתן לשלוח שאילתה: תשובה

 . HTTP POST-. במקרה זה יש לשלוח את השדר כ(Fiddler)למשל  לפרוטוקולים

( וכן את WireSharkמומלץ גם לבדוק את השדר שהאפליקציה שלך שלחה על ידי כלי בדיקה מתאים )למשל 

כפי שנדגמו בכלי  של שדרי הבקשה והמענה XMLשדר התשובה. בפניה לקבלת תמיכה, מומלץ לצרף קבצי 
 .הבדיקה

 
 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/ANHAYIOT/Request-Response.zip

