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 AISTQ2018 SCE -   מידע פתוח בעיר חכמההאקתון בסימן  

 הנחיות למשתתפים 

 :על הבעיה 1
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, מתכבדת  - SCE -המחלקה להנדסת תוכנה ב

ועיריית CDI בשיתוף מרכז החדשנות הדיגיטלית  מידע פתוח בעיר חכמהלהזמינך להאקתון בסימן 

המובילה את הפרויקט כחלק מפרויקט עיר דיגיטלית הנתמך ע"י מטה ישראל דיגיטלית  באר שבע,

 במשרד לשוויון חברתי.

ההאקתון יעסוק בשיפור איכות חייהם של תושבי העיר, על בסיס הנגשת מידע הקיים במאגרי המידע 

 שונות. IoTגיות העירוניים וכן העשרתו על ידי התושבים עצמם. יחד עם המידע ניישם שימוש בטכנולו

 טכנולוגי המשלב ראייה חברתית, אקולוגית וחינוכית.-הדגש בהאקתון הוא מציאת פתרון הנדסי

 :ותכלליהנחיות  2
 (5יש להגדיר מס' משתתפים )עד  AISTQבתהליך הרישום להאקתון  .1

  .תגנתן יילכל משתתף  .2

 רצוי ליצור צוות עם מקס' ידע. כל צוות נדרש ידע ממגוון תחומים.ל .3

a. עסקי 

b. פיתוח BackEnd 

c. עיצוב 

d. פיתוח אנדרואיד 

e. IoT 

f. QA 

 

מראש, עם זאת מי שמעוניין להשתתף אך אין לו קבוצה יוכל מגובשת רצוי להגיע כקבוצה  .4

 הדס\רחלי\אנא פנו לאלונה- לנסות להשתלב בקבוצה ביום הכנס

כם משתתפי ההאקתון מתבקשים להגיע עם מחשב נייד אחד לכל משתתף, טלפון ח .5

ניתן  .להרצת האפליקציה לפחות אחד לכל צוות USBוכבל  אנדרואיד  לפחות אחד לכל צוות

 לשלוח בקשות של ציוד מראש. נשתדל לרכוש עבורכם בהתאם למגבלות.

 IoTכל משתתף יכול להביא גם כלים ואביזרים המתאימים לפיתוח בסביבת  .6

מפורסם באתר   -open dataהחומרים של כחלק מההכנה המשתתפים מוזמנים להכיר את  .7

  .הכנס

-ן בוההאקתועד סיום  14:11מהשעה  לאפריל 24-ב מתוכננת למשתתפיםהפסקת לימודים  .8

 .17:31 בשעה  באפריל 25

יש  -התחשבות\ם שנדרשים להגשה של מטלות במסגרת הלימודים יקבלו הקלהסטודנטי .9

 להתריע מראש על כך על מנת לסכם עם המרצה.

ההאקטון יימשך גם לאורך הלילה. נוכחות מנטורים תהיה מוגבלת בשעות הללו, עם זאת  .11

 תהיה תמיכה.

 

 

 קריטריונים לשיפוט 3
על מנת לשפוט את הפרויקטים בהאקטון הוגדרו הקריטריונים הבאים. יתרון יינתן לקבוצה 

 אשר תפתח פתרון בהתאם להגדרות:
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 (20%הרעיון ) .1

a. ( 4%הרעיון עצמו) 

b. ( 2%ישימות הרעיון) 

c. ( 2%מיפוי מתחרים קיימים) 

d. ( 2%מודל עסקי) 

e. ( 1%יכולת לרשום פטנט) 

f.  (5%ופורץ דרך )פתרון חדשני 

g.  הטמעתו דורשים משאבים מועטים ופשוטים \פתרון שמימושו -קלות מימוש

 (5%באופן יחסי )

יזכה בחלקיות הנקודות ובכל מקרה לא  mockup - (15%הצגת אב טיפוס עובד ) .2

 11%-מעל ל

 (10%בפתרון המוצג ) Open API-רמת השימוש בנתוני ה .3

 (15%)ק הצגת נתונים( )ולא ר Open API-הפקת תובנות מנתוני ה .4

 :(20%פיתוח מותאם לתהליכי איכות ובדיקות מקובלים בתחום ) .5

a. HLD - ( 3%אפיון על) 

b. LLD - ( 3%אפיון מפורט) 

c. ( 3%מסמכי עיצוב) 

d.  ,תהליכי בדיקות לפי שלבים בפיתוח, תוצאותיהםTDD פיתוח בדיקות ,

( כגון טרום פיתוח, התייחסות למכלול סוגי הבדיקות הנדרשות )חלק מוזכר

 (4%תקשורת, ניסויי שדה , בטיחות התאמה לרגולצייה וכו' )

e. ( 3%אבטחה ופרטיות) 

f. ( של הפיתוח והמערכת )(4%תיעוד נכון )מינימלי 

 (20%מצגת + הצגה מול הקהל ) -אופן הצגת הפתרון  .6

 

 Open data smart7מידע על  4
לשיפור  Open Data Smart7-ומשתמש בפלטפורמת הבסימן מידע פתוח בעיר חכמה ההאקתון 

באמצעות מידע הקיים בידי עיריית באר שבע ומועשר אף הוא על ידי התושבים  חייהם של התושבים

 עצמם.

)עיר  Smart7)מידע פתוח( בבאר שבע יצא לדרך לפני כשנה, במסגרת פרויקט  Open dataפיילוט 

 פיילוט ארצי בתמיכת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.  המהווהדיגיטלית(, 

העירייה מאגרי מידע מגוונים בתחומים שונים הנוגעים לעיר לצפייה ולשימוש  חשפהבמסגרת הפיילוט, 

הציבור הרחב. כלל המאגרים מונגשים באמצעות פורטל ייעודי בפורמטים שונים, לנוחיותם של 

מאגרים שונים, שעל חלקם אחראים גורמים נוספים מלבד  32-למעלה מ קיימים בוהמשתמשים. כיום 

 Tech7התחבורה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תאגיד מי שבע, קהילת  העירייה, דוגמת משרד

  ועוד.
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מטרות מרכזיות: הגברת השקיפות של העירייה; הפחתת עומס תפעולי על  3לפרויקט 

כלכלי מבוסס מידע -פיתוח חברתיובסיס לגורמי העירייה, הנגרם עקב בקשות פרטניות למסירת מידע; 

(Data Driven Innovationתו ,) ך חיזוק תרבות החדשנות בעיר ומשיכת גופים מחקר, פיתוח וכן

 גורמים עסקיים. 

 .http://opendata.br7.org.ilניתן להתרשם מן הפורטל דרך הקישור הבא: 

מוזמנים להצטרף לקהילת הפרויקט בפייסבוק: 

https://www.facebook.com/groups/316432488804291. 

הטכני, ממשק הפעולות של המערכת הינו כלי עוצמתי למפתחים אשר פותח בפניכם אפשרות  בהיבט

 לתקשר עם האתר וכל המידע השמור בו.

 ניתן למשוך את המידע מהפורטל בשתי דרכים:

 CSV\JSON\XML\SHP –הורדת הקובץ בפורמט המתאים  .1

 GET, על מנת למשוך את הנתונים בצורת בקשות API-להשתמש ב .2

 .כאן –API-שימוש בדוגמאות ל

  כאן – Hub RepositoryGitמוכן בכמה שפות בלקוד דוגמאות 

Beacons 

להתנסות ופיתוח )תמורת תעודת  Estimoteשל חברת  Proximity ניתן יהיה לקבל ביקוןבהאקתון 

 .זיהוי כפיקדון(

 .Bluetooth-חיישנים המשדרים אותות ומידע בטכנולוגיית ה מבוסספיתוח טכנולוגי הם  –ביקונים ה

 היישרבנקודה מסויימת במרחב הציבורי, ולשלוח מידע בדחיפה  ניתן להציב את החיישנים בחדר או

 ( שלו.IDלטלפון הנייד המתקרב לטווח השידור של הביקון, על פה המזהה ייחודי )

הזה ולאחר מכן התשובה  ID-הטלפון שולח את המזהה לשרת, שבודק איזה פעולה יש להפעיל ל

  נשלחת חזרה למכשיר הפלאפון.

סוללה  הביקון איננו מצריך החלפת – Bluetooth Low Energy (BLE)עקב השימוש בפרוטוקול 

 סוללה אחת. עם שנים( 5יכול להחזיק שנה )ואפילו ולעיתים קרובות 

 שימושים אפשריים

 

תקין את הביקונים במכללות או בתי מוסדות ציבורים כמו מוסדות חינוך ומבני ציבור: ניתן למשל לה

שינויים במערכת השעות, חדשות על אירועים לסטודנטים ותלמידים: עולהנגיש מהם מידספר, 

 ובים, שעות פתיחת הספרייה. כל אלו ישפרו את נוחות ויעילות התהליך הלימודי.קר

מוזיאון פארק קרסו למדע, שיכול להיעזר בביקונים בסמיכות למיצג הממותה  -דוגמא נוספת

ישירות לפלאפונים שלהם סרטונים הממחישים המפורסם. כשהמבקרים יתקרבו למיצג, ניתן לשדר

שנים, מידע ביולוגי על משפחת הממותות, מפה אינטראקטיבית עם  11,111את חיי הממותה לפני 

 והשמים הם הגבול!שטחי המחייה שלהן בעבר, 

כך מהמשתמשים הסובבים אותו.  קהילתי: אחת מיכולות הביקון היא ליקוט מידע-שימוש ציבורי

יש כרגע ידע אישי על המשתמשים( כמה בעלי כלבים לדוגמא אנחנו יכולים לדעת )מבלי לאסוף מ

 שחק עם השאר?לבגינת הכלבים והאם זה הזמן להוציא את הכלב שלי 

 .iOSלוכן ל  לאנדרואידלהלן מדריכים לפיתוח באמצעות ביקונים, 

http://opendata.br7.org.il/
https://www.facebook.com/groups/316432488804291
http://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/datastore.html
http://docs.ckan.org/en/ckan-2.7.3/maintaining/datastore.html
https://github.com/Smart7br7/open-data-beer-sheva/tree/master/Documentation/CKAN-CodeExamples
https://github.com/Smart7br7/open-data-beer-sheva/tree/master/Documentation/CKAN-CodeExamples
https://developer.estimote.com/proximity/android-tutorial
https://developer.estimote.com/proximity/android-tutorial
https://developer.estimote.com/proximity/ios-tutorial
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ולהגדיר את אופן הפעולה  ניםכדי להתחבר לביקו ,Estimoteשל  Cloud-ניעזר ב

 שלהם.

 למידע נוסף על הטכנולוגיה: 

bad-or-good-it-is-and-beacon-is-https://www.geektime.co.il/what. 

 לו"ז ההאקטון 5
 מצורף לתיקייה של הצוות ונמצא באתר הכנס:

https://en.sce.ac.il/academic-units/software-engineering/aistq/about 

 

 

 שיהיה בהצלחה!

https://cloud.estimote.com/
https://www.geektime.co.il/what-is-beacon-and-is-it-good-or-bad

