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 בעיות ספקים תאור היכולת תאור היכולת

אימות זיהוי 
 מרחוק

היכולת לאמת את זהות 
 הנבחן 

ProctorU, Mercer 
| Mettl, Examity, 

Proctorio, 
Kryterion, 

Software Secure, 
Prometric, 
Verificient, 
Honorlock, 

Proctortrack, 
Pearson, Comira 

, נהוג ע"פ אמצעי יחיד אינו וודאיזיהוי 
 , שאלות זיהוי...(לשלב )ת"ז, ביומטרי

סביבת מבחן 
 מוגנת

לארח  לגוף הבוחןאפשר ל
מבחן בסביבה בטוחה 

שבה אתה מגדיר מראש 
את היישומים ואתרי 

האינטרנט המותרים, 
והמערכת מכבה 

אוטומטית כל אפליקציה 
או אתר אחר הפועל 

 במערכת.

Mettl, Honorlock, 
ProctorU, Examity 

 נדרשים עוד אמצעי הגנה.
חומרי עזר הנבחן יכול לעשות שימוש ב

חומר מחשב, נייד, חבר, מחוץ למחשב )
 כתוב(

מניעת שימוש 
 בטלפון סלולרי

שירותי מניעת טלפונים 
ניידים כדי למנוע רמאות 

במהלך הבדיקה 
 .המקוונת

 המונעותטכנולוגיות  
מהמועמדים לחפש 

תשובות מבחן באופן 
מקוון. הדבר מופעל על 

ידי מניעת שימוש 
בטלפונים ניידים במהלך 

בחינות, הסרה או חסימת 
ם תשובות אתרים המכילי

בדיקה ואירוח המבחן 
 בדפדפן מאובטח.

Honorlock .נדרשים עוד אמצעי הגנה 
הנבחן יכול לעשות שימוש בחומרי עזר 
 מחוץ למחשב )נייד, חבר, חומר כתוב(

Auto-
Proctoring 

מנגנון נגד רמאות 
המאמת את זהותם של 
נבחני המבחנים ומונע 

ProctorTrack, 
ProctorCam, 

Proctorio, 

 טכנולוגיה לא בשלה עדין
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 בעיות ספקים תאור היכולת תאור היכולת

מהם לרמות במהלך 
 הבחינה. פרוקטורציה

אוטומטית, כפי שהשם 
מרמז, היא שיטת 

פרוקטורציה הכוללת 
שימוש בתוכנת 

פרוקטורינג המנטרת את 
התנהגות המועמד ואת 

פעילותו הממוחשבת 
באמצעות הקלטת שמע 

ווידאו לפני ובמהלך 
הבדיקה כדי לאתר כל 
פעילות חשודה שניתן 

 לפרש. כמו רמאות.
דוגמא לזיהוי אינדקיציה 

 לרמאות:

ם המועמד נעל •
 מהמצלמה

 אדם נוסף בחדר •

יציאה מחלון  •
 המבחן

Respondus, 
ProctorFree, Mettl 

סריקה ידנית )ע"י  ריקה ידנית ס
פרוקטורים( של "זירת 

לאחר המבחן", הבוחנים 
את הוידאו המבחן 
 מהזירה  התקבלשוהאודיו 

Mettl, Examity, 
ProctorCam 

(Pearson), 
Proctorio, 

Respondus, 
ProctorFree 

 :יהבאופית תגובתי שיטה
כאשר הפרוקטור יכול להעריך את שלמות 

שלא כמו  ,שהסתייםלאחר רק המבחן 
, שם הפרוקטור האנושי בלייבפרוקטורציה 

יכול להשהות בחינה ולתת התראות חי 
ם למועמד במקרה שיש חשד לרמאות. זה ג

מגדיל את הזמן שלוקח להפיק תוצאות 
מכיוון שצריך לבדוק את דוח הפרוקטור 

לאחר הבחינה לפני שניתן יהיה להכריז על 
 התוצאה.

 2שילוב של 
האחרונים 

)אוטומציה + 
 ידני(

שילוב של פרוקטורציה 
אוטומטית ואנושית, 

בו  מפוקח הנבחןכאשר 
זמנית בזמן אמת על ידי 

פרוקטור חי )אדם( 
נת פרוקטורינג ותוכ

)פרוייקט אוטומטי( 
שרושמת את פעילות 

המועמד ומחשבם לפני 
ובמהלך הבדיקה. . 
פרוקטור הוא אדם 

שמוסמך ומיומן לבצע 
אימות זהות של מועמד 

)מבחן מבחן( ולמנוע 
מהם רמאות במהלך 

הבחינה. לפרוקטור החי 
לאחר שחשד בהתנהגות 

חשודה כלשהי, יש 

ProctorU, 
Examity, Mettl, 

Proctor360 

 כה:להערקשה 
להתעלם  אותומכיוון שפרוטוקול חי מחייב 

מפעולתו והתנהגותו של המועמד בזמן 
, אין אפשרות לבצע המבחןאמת בזמן 

בדיקות מקבילות רחבות היקף. כמו כן, 
 קשה להכשיר פרוקטורים.

 
 :יקר למימוש

פרוקטורים שילוב של תוכנה יקרה + 
 אנושיים



 

 בעיות ספקים תאור היכולת תאור היכולת

הרשאה לסיים את 
 -כנת ההבחינה. תו

Proctoring (Auto-
Proctoring)  מספקת

רשימה של דגלים אדומים 
בכל פעם שהיא מגלה 

התנהגות חשודה הניתנת 
לבדיקה בזמן אמת או 
אחר כך )הקלטה( כדי 

להעריך את תקינות 
הבחינה ולנקוט בפעולות 

 מתאימות

שימוש 
 360במצלמת 

 מעלות

מצלמת  מקבלהמועמד 
צילום וידאו ושמע של 

שאותו הוא מעלות  360
לחבר למסך  אמור

המחשב או לכיסוי הראש 
 היודעתעם מצלמה  ושל

לתפוס את מבטו של 
המועמד ולהתבונן 

בדברים שהמועמד 
 מסתכל עליהם.

Software Secure, 
Proctor360 

 עלות חד פעמית גבוהה )מצלמה(
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 לכן קחו בערבות מוגבל מאוד...( )ע"פ אתר אחד בלבד סיכום ספקים רלוונטיים
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