محضرجلسة االستفسارات الخاصة بمسابقة تمكين لتطويرالبرمجيات وتطبيقات
الهواتف املحمولة لالشخاص ذوى االعاقة ،الدورة السابعة.
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س /كيفية إختبار /إستالم املنتج ؟
ج /من خالل اجراء عدة اختبارات مثل :
اختبار قابلية االستخدام  -للتأكد من أن تطبيق الجوال وتطبيق الويب سهل االستخدام ويوفر تجربة
مستخدم ُمرضية
اختبار التوافق  -اختبار التطبيقات في أجهزة الهواتف النقالة املختلفة  ،املتصفحات  ،أحجام الشاشة
وإصدا ات نظام التشغيل ً
وفقا للمتطلبات.
ر
اختبار الواجهة  -اختبار خيارات القائمة واألزرار واإلشارات والعالمات والسجالت والتاريخ واإلعدادات
وتدفق التنقل للتطبيق بعد كل سباق.
اختبار الخدمات  -اختبار خدمات التطبيق عبر اإلنترنت وغير متصل.
اختبار املوارد  - Low-levelاختبار استخدام الذاكرة  ،والهيكل التلقائي للملفات املؤقتة
اختبار األداء  -اختبار أداء التطبيق عن طريق تغيير االتصال من  G3 ،4Gإلى  ، WIFIمشاركة املستندات ،
استهالك البطارية  ،إلخ.
ً
مسبقا مقابل النتيجة املتوقعة مع تسجيل الخروج من
اختبار التطبيق  -اختبار حاالت االختبار املحددة
قبل أصحاب التطبيق.
س /ما الذى يتم كتابته فى تحديد املخرجات املتوقعة؟
ج /املخرجات املتوقعة هي املخرجات التي سيتم الحصول عليها و اختبارها بعد تنفيذ الفكرة .
بمعنى انه يجب استعراض جميع الخدمات التي سيقوم بيها املنتج من خالل استخدام
ال  Applicationو ا لتي ترتبط باالهداف املنوط عليها املنتج و الخدمه التي سيوفرها للمجتمع .

 س /هل يمكن إعادة إستخدام إسم املنتج فى تسليم مرحلة ثانية منه أو إضافة تطوير عليه معين؟ج.//إسم املنتج يجب ان ال يتكرر و لكن فى حاله تسليم مرحله ثانيه أو اضافه تطوير يمكن عمل اضافه
على اسم املنتج القديم مثال "انا سامع".و "انا سامع بالعاميه".
 س /هل يجب رفع التطبيق على متجرGoogle play؟ج /نعم يجب رفع املنتج على  Google playفى حاله كونه اندرويد و على  App storeفى حاله كونه  IOSو
ذلك للتاكد من مطابقته للمعاير املختلفه مثل السريه والى أخره.
و كذلك لضمان انه سيتم استخدامه من قبل األشخاص ذوى اإلعاقة.
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س /إذا تم تقديم تطبيق سابق وتم تنفيذه وسيتم إستكمال الجزء الثانى هل يتم ذكرإسمه فى الفيديو
أم يعتبرإشارة لصاحب املشروع؟
ج /غير مسموح باألفصاح عن هويه املتسابق باى شكل من األشكال و عليه فى حاله تقديم منتج كأستكمال
ملنتج أخر فعلى املتسابق ان يوضح انه اثناء البحث فى املشاريع او التطبيقات املوجوده بالفعل فى موقع
الوزاره وجد انه يرغب فى أضافه بعض الوظائف ملشروع او تطبيق بالفعل موجود وبالتالى فانه ليس
بالضروره ان يكون هو صاحب املشروع املوجود بالفعل .
س /ما الذى سيتم تسليمه إلى املخزن حالة كان website؟
ج //سيتم تسليم  CDعليه األتى:
 -1الرابط  URLالخاص بال Website
- -2مستخدم و كلمه السر admin user
- -3مستخدم و كلمه السر default user
س /هل يوجد موقع متاح عليه كل التطبيقات التى تم إصدارها من خالل مسابقة تمكين؟
ج /برجاء العلم بأن املوقع الرسمى الذى يحتوى على كافة االفكار والتطبيقات التى تمت فى جميع اصدرات
تمكين السابقة  www.tamkeen.gov.egوعليه يجب مراجعة هذا املوقع للتأكد من عدم تكرار االفكار
واالبتكارات املقدمة.
س /ما هى ألية التسليم املطلوبة فى املسابقة وإختالفها حسب نوع املنتج؟
ج /ذكرت بسؤال رقم واحد للسيده فاطمه الجزار
األستالم يتم بمطابقه املواصفات و الخصائص التى يتم عرضها باملواصفات و الخصائص
املذكوره فى امللف الذى تم استالمه من املتسابق و لن يتم اعتماد املنتج اال اذا اكتملت تلك
املواصفات و تم عرضها بشكل صحيح على اللجنه اثناء اختبار املنتج وبالتالي اذا تعسر املتسابق
في عرض جميع املواصفات املذكوره فان ذلك يعرض املشروع للرفض من قبل اللجنه.

-

-

س /هل كل فكرة توضع فى ظرف منفصل؟
ج /يجب أن يتم وضع كل فكرة على حدة فى مظروف منفصل ويتم كتابة بيانات املتسابق على الظرف من
الخارج.
س /هل يتم كتابة إسم الفكرة على الظرف؟
ج /يجب أن يتم وضع إسم الفكرة على الظرف من الخارج.
س /ما هو حجم الشركات التى يمكنها التقدم ،وما هو معيار قياس حجم الشركة؟
ج /يتم التقدم من كافة أحجام الشركات ( املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
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س /هل يوجد تسليم مخازن؟
ج /بعد اإلنتهاء من تقييم املنتج النهائى يتم تسليمه للمخازن.
ً
س /متى يتم إعتماد املنتج نهائيا ونستحق عليه جائزة التطبيق الفائز %75؟ هل هو تاريخ مو افقة
اللجنة؟ ام تسليم مو افقة املخازن؟
ج /من تاريخ إعتماد السلطة املختصة للمنتج النهائى.
س /كم نسخة يتم تسليمها للمخازن؟
ج /على حسب طبيعة الفكرة املقدمة
س /ما هو تسليم املخازن؟
ج ./بعد اإلنتهاء من تقييم املنتج النهائى يتم تسليمه ملخازن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تنويه-:
ً
ميعاد تسليم النسخة الورقية من العرض الفني للفكرة اصل (موقع ومختوم) مرفقا به صورة (غير موقعة او
مختومة) ،وفيديو توضيحي عن الفكرة مع عدم اإلفصاح عن هوية املتسابق في الفيديو ،هو يوم األربعاء
ً
ً
املوافق  2020/2/5فقط من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات كيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوي مبني  B1القرية الذكية ولن يلتفت الى أي
عرض يقدم بغير هذه الطريقة أو فى غير امليعاد املحدد لتسليم النسخ الورقية وهو يوم األربعاء املوافق
.2020/2/5
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