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  אפיון אפליקציה לסיור חומות
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  בתהליך עבודה – שלישית מהדורה



  מבוא

  מתבקשת בזאת הצעת מחיר עבור פיתוח אפליקציה למכשירי מובייל עבור סיור חומות בעיר העתיקה בירושלים

  . iOSו  Androidהאפליקציה תיתן מענה עבור מכשירי טלפון מסוג 

  

  רקע

  .החומות טיילת עבור משמעותית ביקור חווית יצירתמטרת האפליקציה הנה 

  חלקים: לשני מחולקת העתיקה העיר של החומות טיילת

  .מטר  820של באורך, המערבי הכותל עד דוד ממצודת המובילה, דרומית טיילת

  .מ"ק 1 כ של באורך כולל(, כרגע) שכם לשער יפו שער שבין במקטע נטפל בה, צפונית טיילת

  

  דרישות טכניות

  טכנולוגית פיתוח האפליקציה תתמוך ב:

 iOS Objective –C C/C++, SWIFT, Apps, Libs and Framework development 
 Android – Native Application Development, Java, NDK 

  ההצעה תכלול את השלבים הבאים:

הכולל אפיון מלא של האפליקציה כולל מסכים ומעטפת של  User Experience Document –מסמך אפיון  .1
 האפליקציה.

 המראה את העיצוב הסופי. User Interfaceהכנת  .2
 iOS, Android –פיתוח האפליקציה עבור הפלטפורמות השונות  .3
 QA –תהליך בדיקה וניטור של באגים  .4
 העלאה של האפליקציות לחנויות  .5
 בעמדת רכישת הכרטיסים עבור הורדה של האפליקציה Wi-Fiאספקה והתקנה של מערכת  .6

  אפיון מסכים

  האפליקציה תהיה מורכבת מהמסכים הבאים:

 .מסך פתיח הכולל בחירת שפת הממשק  
  צפוני/ דרומי –מסך בחירת מסלול  
 מסך ראשי לכל מסלול  
  מסך מפה לכל מסלול  
 6 לעמדת מציאות רבודה  כיםמסAugmented Reality במסלול הצפוני  
 3 לעמדת מציאות מדומה  כיםמסVirtual Reality  במסלול הצפוני 
 במסלול הצפוני מסך למשחק טריוויה 
 8  מסכים לעמדת מציאות רבודהAugmented Reality  הדרומיבמסלול  
 3  מסכים לעמדת מציאות מדומהVirtual Reality  הדרומיבמסלול  
 מסך למשחק טריוויה במסלול הדרומי 

 
  



  פירוט המסכים

  

  מסך פתיח הכולל בחירת שפת הממשק

  לאחר הורדה של האפליקציה המסך הראשון יאפשר בחירת שפה עבור המבקר

  

  

 צפוני/ דרומי –מסך בחירת מסלול 

  האפליקציה ובוא בוחרים את המסלול (צפוני או דרומי) לזהו המסך הראשי ש

  



  מסך ראשי לכל מסלול

מסך ראשי של המסלול עם הסבר על המסלול כולל הוראות ופירוט של התחנות  עלאחר בחירת מסלול יופי
  השונות.

  

  מסך מפה לכל מסלול 

ניתן להציג למבקר את  GPSאם תחילת ההליכה תופיע מפה עם המסלול לצרכי התמצאות . על ידי טכנולוגית 
  מיקומו במסלול.

  



   Augmented Realityמסכי מציאות רבודה 

  בכל מסלול  יהיו מספר עמדות הכוללות טכנולוגית מציאות רבודה. 

  כאשר המבקר מתקרב לאזור יופיע לו על המפה סימן שהגיע לאזור כזה.

  

  בשלב הזה על המבקר לכוון את הטלפון שלו אל האזור המסומן בשלט או בנקודת עניין כלשהי.

  .התוכנה תופעל אנימציה קצרההאזור על ידי עם זיהוי של 

  

  

  



  

  

  האנימציה תהיה שכבה עם רקע שקוף אשר תסופק על ידי סטודיו הגרפיקה.

  היא תהיה משולבת על גבי תמונת המצלמה של הטלפון.

התוצאה שתתקבל תהיה שילוב של המציאות הקיימת המצולמת עם המצלמה של הטלפון בשילוב שכבת 
  הגרפיקה שתהיה מותאמת לרקע.

  

  

  

  

  

  



  Virtual Realityמסכי מציאות מדומה 

  

  בכל מסלול  יהיו מספר עמדות הכוללות טכנולוגית מציאות מדומה. 

  מד .ילטלפון עבור צפיית תלת מ העם רכישת הכרטיסים המבקרים מקבלים ערכ

  הערכה תהיה מקרטון מקופל עם מיתוג של הפרויקט.

  

  מועט של קיפולים. וכל מבקר ירכיב את הערכה על ידי מספר ההערכה תימסר למבקר כשהיא שטוח

 

  כאשר המבקר מתקרב לאזור המיועד לצפייה יופיע לו על המפה סימן שהגיע לאזור כזה.

  



  

 דקות. 2בשלב הזה מתבקש המבקר להכניס את הטלפון שלו לתוך הערכה ויצפה בקטע אנימציה באורך של כ 

  

  

  

 קטע האנימציה יציג את האזור בוא נמצא המבקר בתקופה העתיקה.

  תחילת האנימציה תהיה במצב עכשווי ותהיה חזרה בזמן למראה של האזור בעבר. 

  הפקת האנימציה נמצאת באחריות הקבלן עצמו על פי תסריט של הלקוח.

  



  

  

  מסך למשחק טריוויה

  

בכל מסלול תהיה נקודה בה יופעל על פי המיקום של המבקר מסך עם משחק ידע הכולל שילוב של ממשק טקסט 
  המצלמה של הטלפון.על רקע 

  שאל שאלות ויקבל הסברים וינווט את המשחק בעזרת חיצים ואייקונים .יהמבקר י

  זהו משחק אחד זהה בשני המסלולים פרט לתוכן שיהיה שונה על פי הפסלים שבמסלול.

  

  



   ARפירוט תחנות 

  דמויות מחברת העיצוב של הפרויקט. 20יתקבלו סה"כ  ARעבור תחנות ה 

 ל בסיסברמת גימור גבוהה ע ממדיותדמויות תלת  20 שלל ודימתבצע  העיצובחברת 
  .כולל היטלי צד ופנים איורים :תכנים הכוללים

שיער ואלמנטים נלווים  / בדים / הנעלה / יגודב ריאליסטי של  לדמויות תהיה טקסטורה
  OBJ/FBXוסגירת הקובץ כ , (חרב, מגן, שיריון וכו.)

  
  דוגמא למידול

  
  

מיקום והגבלת מפרקים והכנה  ,הכנת בסיס למערכת עצמות אוטומטיתכמו כן תיעשה 
  motion capture/ לאנימציה

  
  דוגמא

  
  

כולל  (חליפת גוף מלאה) לכל אחת מהדמויות motion captureהכנת קיט תיעשה 
  חיישני פרצוף ללכידת מימיקת פנים והתאמת שפתיים לקריינות/משחק. 

  לפי דקה לכל דמות -
  

  דוגמא ללכידת תנועה

  



  
  הכנה לאנימציה:

  
סנכרון ו ו, התאמת motion captureהמידע מהה של הטמעתבצע  העיצובחברת 

)  AR(אפליקציית ה  מפתחי התוכנהעם  תממשקוותבצע התשפתיים, אפיה לקבצים 
מפתחי החומרים בנראות אופטימלית תחת המפרט שיתקבל מחברת ותעביר את 

  מתכנתים) / (מפתחים AR שמפיקה את הסרטים ל התוכנה
  

  דוגמאות של הדמויות:
  

  

  
  



  :ARלעמדת  דוגמא של תסריט
  

  מלחמת השחרור
  (החייל נואש אך מלא תקווה)

  אתם התגבורת, נכון?
   -בטח שזה אתם, הרי 

  מה לא? 
  לא?  איך

  אנחנו הרי מחכים לו כבר ימים!
  השיירות לא הצליחו להבקיע את המצור?

  שמעתי שנתקעו בבאב אל וואד...
  

  אבל הן חייבות לעבור. 
  מאז הכרזת העצמאות, הלגיון הירדני 

  מתכונן להסתער על העיר...
  ולבד אני לא חושב שנוכל להחזיק מעמד.

  
  לפני יומיים הבריטים 

  עזבו את העיר העתיקה.
  במאי, כן. ומאז אנחנו במצור.  13-ב

  אין יוצא, אין בא...
  

  בטוח: הליגיון בוא יבוא. אבל דבר אחד
  והירדנים מאומנים, ויש להם נשק, 

  ויש להם גם יותר אנשים.
  

  ואנחנו? מבוצרים ברובע היהודי הקטן,
  מוקפים מכל הצדדים. 

  מחזיקים מעמד..!
  אבל חייבם תגבורת.

  
  אז אתם בטוחים שאתם לא מההגנה?

  אולי מהפלמ"ח? הראל? 
  גם לא מהחי"ש?

  

  
  אספקה.טוב, אז בטח הבאתם 

  קצת תחמושת. אולי רימונים? 
  כל כדור קובע.

  
  כי לא יזיזו אותנו מכאן.

   -מלחמת העצמאות משתוללת בכל הארץ 
  אבל ירושלים היא הלב.

  הלב של ארץ ישראל, והלב של העם היהודי.
  

  איך נחזיק מעמד? –בלי ירושלים 
  איך נגיע לעצמאות, בלי לב?

  
  ומה יהיה על כל היהודים שכאן?

  הנשים? הילדים?
  אנחנו חייבים להגן עליהם.

  
  אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני!

  אנחנו חייבים להגן על העיר. 
  

  אני לא יודע אם נצליח...
  

  תקשיבו. כשאתם ממשיכים,
  –אם אתם יכולים להודיע שאנחנו חייבים עזרה 

  תודיעו, טוב?
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RVפירוט תחנות 

  בכל מסלול. VR – 3תחנות  6מפתח התוכנה נדרש לייצר 

  הטיילת הצפונית

מגדל : אנחנו רוצים לראות את מראה השער בתקופת השלטון התורכי –תצפית לשער יפו  –מאנית 'התקופה העות .1
 .כרכרות וסוסים, השוק שלמרגלות השער, הבתים, השעון

   -רפרנס 

  
 

, לאבירויות השונות, ביטוי לנוכחות הנוצרית, דגלים של האבירים ,לכנסיית הקברביטוי משמעותי  - התקופה הצלבנית .2
 .מעמד הכתרה של גוטפריד מבויון

  )ה שלורמימין מתארים את ההכת התחתוניםשני הציורים ( –רפרנס 
 

   

   



שלושת על   בדגש, 20-ראשית המאה ה  תצפית אל ירושלים של - 20-אנית בראשית המאה ה'התקופה העותמ .3
  .ובית הכנסת החורבה כנסיית הקבר, כיפת הסלע  :המרשימים ביותר שלה המבנים

  
  יםרפרנס 

  
  

  

  

  

  

  

  

    

    

  הטיילת הדרומית

1. VR   למשל (רבבות עולי רגל בני זמננו עולים אל ירושלים העתיקה והכותל המערבי  . צילום תיעודי –עכשווי
 . גם ההליכה ברחובות העיר העתיקה וגם הכותל המערבי ).בסליחות

  
   -רפרנס 

 

  
  
  
  
  
  



 
תחנת הרוח , ימין משה, משכנות שאננים – 19-ראשית היציאה מהחומות בסוף המאה ה –מבט על משכננות שאננים  .2

 . אולי רואים שיירה מגיעה לעיר העתיקה, ובעיקר את הריקנות מסביב, הישנה
  -רפרנס 

 

  

 

בחלק הצפוני ועד העיר  )מקדשו של הורדוס( מבית המקדש –מבט אל העיר העליונה והעיר התחתונה  - בית שניימי  .3
 . שור עם זהב על קרניו –תיאורים . התחתונה בחלק הדרומי

  

  



  משחקפירוט 

יר הטלפון והן כחוברת הקהל הצעיר (וגם המבוגר) יוזמן לשחק במהלך הביקור במשחק בלשי אשר יופיע הן באופן דיגיטלי במכש
 חינמית אותה ניתן יהיה לקבל עם רכישת הכרטיסים.

 על כל אחד מהפסלים מוסתר חותם "מסדר שומרי ירושלים". על המשתתפים למצוא את החותם

  בגרסה הדיגיטלית: יש לצלם את החותם באמצעות האפליקציה. כל צילום מזכה בנקודה, ומעלה טקסט קצר שקשור לפסל ותקופתו. 

  בגרסה המודפסת: יש לכתוב את האות המופיעה על החותם, כל האותיות יוצרות יחד משפט בעל משמעות.
  
  

  

 בעמדת רכישת הכרטיסים עבור הורדה של האפליקציה Fi-Wiמערכת 

  בעמדת רכישת הכרטיסים של המסלולים. Wi-Fiיהיה באחריות חברת האפליקציה לספק מערכת במסגרת הפרויקט 

יא לאפשר למבקרים מחו"ל שאין ברשותם חבילת אינטרנט סלולרי להתחבר לנקודת גישה באזור הדלפק מטרת המערכת ה
  ולהוריד אל המכשיר הנייד שלהם את האפליקציה.

  צרכנים במקביל. 50המערכת תכלול נתב רשת שימוקם בתוך הדוכן ונקודת גישה מקצועית המסוגלת לשרת מעל 

  

  המחיר הכוללת של האפליקציה.יש לכלול את המערכת הנ"ל בהצעת 

  

  





מרס 2020כתב כמויות - סיור חומות ירושלים

סה"כ מחיר יח'כמותפריט

אפליקצית סיור אינטראקטיבית - הכולל את הפלטפורמה לתוכן - עבור ANDROID  ו 
IPHONE עבור 5 שפות וכוללת  מסמך אפיון – User Experience Document הכולל 

אפיון מלא של האפליקציה כולל מסכים ומעטפת של האפליקציה.
 ,iOS – פיתוח האפליקציה עבור הפלטפורמות השונות  ,User Interface הכנת 

Android, תהליך בדיקה וניטור של באגים – QA והעלאה של האפליקציות לחנויות  - 
על פי מסמך אפיון

1

הפעלת עמדת תוכן על ידי זיהוי מוקדי עניין בעזרת המצלמה בשיטת AR  מציאות 
רבודה - Augmented Reality  -  מסוג אנימציה על גבי צילום חי והקלטת פס קול ב-5 

שפות

14

הפעלת עמדת VR - מציאות מדומה - סרטון תלת מימד כולל הפקת סרטון אנימציה על 
פי מסמך האפיון והקלטת פס קול ב-5 שפות

6

הפעלת עמדת משחק טריוויה בוא המבקר יישאל שאלות ויקבל הסברים וינווט את 
המשחק בעזרת חיצים ואייקונים והקלטת פס קול ב-5 שפות

2

מערכת WIFI בעמדת כרטיסים הכוללת ראוטר, מתג, יחידת גישה מקצועית, יחידת אל 
פסק וארון ציודים

1

------------------כלול במחיר1תמיכה טכנית הכוללת עמדת Help Desk למשך שנתיים
לא לסיכום1תמיכה טכנית לשנה לאחר השנתיים הכלולות

סה"כ כללישם החברה המציעה: _________________________________

לא כולל מע"מ

שם הנציג המציע: ____________________________________

תפקיד: ___________________________________________

תאריך: ___________________________________________

חתימה: ___________________________________________

חותמת החברה: _____________________________________

ח.פ. _____________________________________________


