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 כללי

 

 מהלך שיעור. ליועד לספקי תוכנות לניהול פדגוגי, או ספקים אחרים המיצרים נתונים הקשורים המסמך מ

 הסבר על הקובץ המועבר:

  הקובץ מפורט בהמשך המסמך.מבנה 

  אחד בלבד. מוסדכל קובץ יכיל נתונים של 

  עבור כל הנתונים הקיימים מאותו יום. 16:00את הממשקים יש לשלוח כל יום בשעה 

 יועבר מסמך נוסף. –הצרכים ישתנו דכונים לרשומה. במידה ובשלב זה, אין ע 
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  םנתוני מבנה

  קובץה השם של פורמט 1.1

 

csv.MALE_סמל מוסד_שנ''לשנה-חודש-יום-שעה-דקות-שניות_maalach_shiur_ 

 

 שם הקובץ יהיה: 09:53:32בשעה  17/03/2020בתאריך  2020לשנת הלימודים  999999לדוגמא ממשק שהופק עבור סמל מוסד 

 maalach_shiur_2020_999999_2020-03-17-09-53-32_MALE.csv 

 האם חובה בשדהתיאור הנתונים  תיאור השדה שם שדה #

1 shnat_limudim כן ספרות 4 שנת לימודים 

2 semel_mosad כן ספרות 6 סמל מוסד 

3 mezahe_kvutsa_sapak מספר קבוצת לימוד מזהה קבוצת לימוד של הספק 

 הקיימת במוסד

 כן

4 taarich_hatchala ספרות בלבד תאריך בו התקיים השיעור 

YYYY-MM-DD 

 כן

5 mispar_shiur כן ספרות 2עד  סדר כרונולוגימספר השיעור ב 

6 haim_shiur_hitkaem כן .0 –, לא 1 –כן  האם השיעור התקיים 

7 ofen_haavarat_shiur  כן בהתאם לפירוט קודים , או כלמידה מרחוקהשיעור הועבר בכיתההאם 

8 code_tohna כן בהתאם לפירוט קודים שיחות השתמשו ללמידה מרחוק באיזה תוכנה לניהול 

9 ofi_shiur כן בהתאם לפירוט קודים האם המורה העביר את השיעור, או שניתנה לתלמידים עבודה עצמית 

10 nose_shiur כן תווים 500עד  נושא שיעור 

11 mispar_zehut_medaveach כן ספרות 9 מספר זהות של עו"ה מדווח 

12 sug_zehut_medaveach כן בהתאם לפירוט קודים סוג זהות מדווח 
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13 taarich_siyum  את הערך יש להשאיר  (זה השדה לא בשימוש)בשלב  בעדכון/מחיקהתאריך סגירת רשומה

 )ללא ערך( ריק

 לא

14 bitzua_bdikat_nochechut כן .0 –, לא 1 –כן  אינדיקציה לביצעה בדיקת נוכחות 

15 haim_nochechut_male במידה ובשדה  .0 –, לא 1 –כן  האם כל התלמידים נוכחים

bitzua_bdikat_nochechut  1מוזן 

16 haim_kayamim_hisurim  במידה ובשדה  .0 –, לא 1 –כן  בקבוצההאם קיימים חיסורים

bitzua_bdikat_nochechut  1מוזן 

 

 :למצבים לא תקינים שלא ייקלטו יש לשים לב

  לא קיים ערך בשדה ובמידהbitzua_bdikat_nochechut . 

  בשדה  1במידה וישbitzua_bdikat_nochechut אך לא קיימים ערכים באחד משדות ,haim_nochechut_male ו- haim_kayamim_hisurim  

  בשדה  0במידה וישbitzua_bdikat_nochechut אך קיימים ערכים באחד משדות ,haim_nochechut_male וhaim_kayamim_hisurim  

  בשדה  1במידה וישhaim_nochechut_maleבשדה  1 -, וhaim_kayamim_hisurim . 

  בשדה  0במידה וישhaim_nochechut_maleבשדה  0 -, וhaim_kayamim_hisurim . 

 המבנה קובץ לדוגמ 1.2
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 קודים פירוט טבלאות   1.3

 

 סוג זהות:

 תעודת זהות – 0

 דרכון – 1

 

 :אופן העברת שיעור

 כיתה – 1

 למידה מרחוק – 2

 טלפון -3

 

 :אופי שיעור

  העברת שיעור – 1

 למידה עצמית – 2

 

 :קוד תוכנה

1 - Zoom 

2 - Webex 

3 - Kaltura 

4 -  Microsoft Teams 

5 - Microsoft 365 

6 - Google Meet 

 תוכנה לניהול תוכן - 7

 

 קבצי משוב

 :עבור כל קובץ שיעובד וייקלט ע"י המערכת, יישלח קובץ משוב

 .במידה והקובץ תקין: יישלח קובץ משובא. 

 . ERR . במידה והקובץ שגוי: יישלח קובץב
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 :הנתונים בקובץ המשובמבנה 

 :מבנה קובץ משוב יהיה זהה למבנה קובץ הממשק בתוספת שלוש עמודות

 תיאור סטטוס רשומה )תקין / שגוי(. 1.

 קוד שגיאה )במידה והערך בשדה הקודם הוא "שגוי"(. 2.

 .תאור שגיאה.3

 

 משוב על תקינות הקובץ ותקינות הנתונים. עבור כל קובץ שיגיע לקליטה, יתבצעו בדיקות לקראת קליטתו. לגבי כל קובץ, ישלח

  Mashov_maalach_shiur_2020_999999_17-03-2020_09-53-32.csv שם קובץ:
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 .ולא ישמרו נתונים בבסיס הנתונים ERR במידה ואחת הבדיקות המתוארות בסעיף זה נכשלת, יווצר קובץ
  :הבאות תיכשליופק כאשר אחת מהבדיקות  ERR קובץ

 Code_shgia Teur_shgia תיאור בדיקה בדיקה #

 התוכנה אינה מורשית 200 בדיקה כי התוכנה מורשית לשלוח ממשק זה, בהתאם לסימון בית הספר  ספק מורשה .1

 לשלוח ממשק זה

בדיקה כי שם הקובץ מורכב מהמילים השמורות כולל הקווים התחתונים והמקפים   שם הקובץ .2
 . CSV כי הסיומת של הקובץ היאבדיקה 

  ספרות 6בדיקה כי סמל המוסד הינו ערך מספרי בעל. 

 בדיקה כי dd-mm-yyyy הינו תאריך חוקי בשנת הלימודים של הממשק. 

 בדיקה כי hh-mm-ss  שעות 24הינו ערך שעה חוקי )בפורמט של(. 

 שם הקובץ לא תואם את 201

 ההנחיות

 )גיליון אחד,סיומת( CSV - כללית: מבנה תואם לבדיקת מבנה   מבנה הקובץ .3

 בדיקה כי כמות ושמות העמודות הן בהתאם למתואר במבנה הממשק. 

 מבנה הקובץ אינו תקין 202

 מנתונים הקובץ שהתקבל ריק 203 בדיקה כי הקובץ אינו ריק  גודל הקובץ .4

 

 

 :ERRדוגמה לקובץ 

 Code_shgia Taarich_yetsira 

 17-03-2020-09-53-32 202 אינו תקיןמבנה הקובץ 

 

csvיום_סמל מוסד_שנ''ל-חודש-שעה_שנה-דקות-.שניות_maalach_shiur_ERR 

 

 והיה שגוי, שם הקובץ יהיה:  09:53:32בשעה  17/03/2020בתאריך  2020לשנ"ל  999999לדוגמא ממשק שהופק למוסד 

ERR_maalach_shiur_2020_999999_2020-03-17_09-53-32.csv code_shgia teur_shgia 
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 :ERRמבנה הנתונים בקובץ 
 

אורך  סוג שדה שם שדה אנגלית בריתעשם שדה 

 שדה

 דוגמה מבנה

 Taarich_yetsira Datetime, not null  dd-mm-yyyy-hh-mm-ss 17-03-2020-09-53-32 תאריך יצירה

 )כל רשומה תכיל שגיאה אחת( 202 בלבדמספרים  Code_shgia int, not null 4 קוד שגיאה

 מבנה הקובץ אינו תקין אותיות ומספרים, כולל סימנים מיוחדים Teur_shgia  nvarchar(255), not null 255 תיאור שגיאה

 

 

 

 

 


