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 כללי

 מטרות
 אפשרות לבחון את הלומדים בקורסים השונים במבחנים רשמיים ורגישים.●
 שמירת המבחן תהיה מוגנת ומאובטחת.●
 עשיית המבחן תהיה מוגנת ומאובטחת ככל הניתן.●
 בדיקת המבחן תהיה מוגנת ומאובטחת ( אוטומטית או לא ).●
 השימוש במבחן יהיה ידידותי ופשוט באופן שיהיה רגיש לסיטואציית הדחק שמלווה תהליכי היבחנות●

 
 חשוב להדגיש כי הפתרון הנבחר אינו נותן מענה לבדיקת המבחנים בהקשר הפדגוגי אלא רק לרמת אבטחה של

  הבחינה מבחינת הרגישות שלה ועמידה בעקרונות של טוהר הבחינות.

 יעדים
 בניית מבחן רשמי ורגיש.●
 שמירת מבחן מוגן ורגיש עם חשיפה נמוכה ככל האפשר לאינטרנט.●
 מילוי המבחן על ידי הלומד בסביבה מאובטחת ככל הניתן.●
 בדיקת המבחנים תעשה בצורה מאובטחת, עדיף באזור מנותק מהאינטרנט.●

 בעיות שיפתרו
 אפשרות להעברת מבחנים רשמיים באופן מקוון.●
 הנגשה של תעודות לאוכלוסיות בפריפריה.●
●(scale) אפשרות לביצוע בחינות בהיקף רחב 
 פתרון במקרה של בידוד.●

 בעיות שישארו
 פרצות אבטחה - למרות המאמצים שיעשו, עדיין המערכת לא תהיה הרמטית לפריצות.●
 יש לבצע Penetration Tests ובחינות עומק בשביל להעלות מבחנים רגישים במיוחד.●
 על מנת להקטין את סיכוני ההונאה יידרש מצד הסגל הפדגוגי לבחור בטקטיקות מגוונות ופתוחות●

 (לדוגמה - מאגר גדול של שאלות שנבחרות באקראי ומשתנות מנבחן לנבחן)

 לקוחות
 משרדי ממשלה שרוצים להעביר מבחנים מקוונים ומאובטחים.●
 מוסדות אקדמיים שרוצים להעביר מבחנים מקוונים ומאובטחים.●
 ספקי תוכן אשר צריכים לאשר את הלמידה על ידי מבחן סופי ומאובטח.●



 

 משתמשים
 תושבי מדינת ישראל שאין להם נגישות לעשות מבחנים במקומות מרוחקים מביתם.●
 לומדי הקורסים לקידום מקצועי אשר צריכים תעודת הסמכה רשמית עבור גמולים.●

 

 לוחות זמנים
 שבוע ראשון של אפריל - סיום האפיון.

 מאי - הטמעה ופיתוח.
 שבועיים ראשונים של יוני - פיילוט.

 

 שאלות פתוחות
 במהלך תהליך האפיון, הבחנו במספר תסריטים אפשריים להטמעת הפתרון. שלב המימוש יהיה תלוי בתשובות

 שיתקבלו על השאלות הנ"ל. בעת בחירת הלקוח הסופי לפני הטמעת הפתרון, יש לענות על השאלות הללו
 ולהטמיע את הפתרון בהתאם לתשובות שיתקבלו.

 
 האם "קמפוסIL" נדרשים גם להפיק תעודות בסיום תהליך ההבחנות?●

.ILתשובה לשאלה זו תשפיע על רמת הממשק של הפתרון הנבחר עם קמפוס 
 האם המבחן נדרש להיות כתוב מחוץ לopen edX הציבורי?●

 תשובה לשאלה זו תשפיע על הדרך שבה המבחן יוטמע בתוך פלטפורמה.
 מהם דרישות האבטחה של הפתרון הנבחר?●
 מהו scale הנבחנים? כמה נבחנים יהיו בו זמנית?●
 האם הבחינה היא בתאריך מסוים או שיש מספר אפשרויות לבחירת תאריך ההבחנות?●
●?open edX האם הבחינה מתבצעת על פלטפורמת 
 האם המערכת לבודקים, צריכה לתמוך בעברית וערבית?●
 האם הבודקים צריכים לדעת עברית וערבית?●
●?"ILהאם ניתן מענה למבחנים לקורסים שלא בהכרח נמצא ב"קמפוס 

 

 אפליקציה

 שחקנים:
●(Xלדוג' אוניברסיטה) הגוף הבוחן 
 מפתח המבחן (צוות הקורס)●
 הנבחן (הלומד)●



 
 הבודק (לדוג' עוזר ההוראה)●

 תרחישי משתמשים

 כללי
 תרחישי המשתמשים הם הצעה בלבד, וכוללים את כל התרחישים גם עבור מבחנים מאוד מאובטחים.●
 עבור כל מבחן נתאים את התרחיש הרלוונטי עבורו.●

 תמונת על

 
 



 
 המבחנים המאובטחים הולכים להיות על סביבה נפרדת מהסביבה הלימודית של קמפוס.●
 מפתחי המבחן יעלו את המבחן על שרת מקומי שלהם (בסביבת הגוף המפתח ובתוך הרשת שלו).●
●.(Image כ) .לאחר שפיתוח המבחן מסתיים, השרת כולו עולה לסביבת הענן של קמפוס 

 אם הלקוח הנבחר בוחר לפתח את המבחנים על גבי השרת של קמפוסIL, כל השלבים המתוארים מעלה לא
 רלוונטיים.
 

 הלומדים נחשפים למבחן בלינק ישיר שהם מקבלים.●
●.(Image כ) .לאחר שסיימו השרת מכובה וחוזר לסביבת הגוף הבוחן המאובטח 

 

 בניית מבחן רשמי עם תוכן רגיש
 מפתח המבחן יכול להשתמש בXX  של סוגי שאלות.1.

.aהשאיפה שהבחינה תהיה בפורמט דומה לקורס 
 בסיום פיתוח המבחן, הגוף הבוחן נותן אישור פדגוגי לאמינותו ותוקפו של המבחן.2.
 מפתח התוכן מעלה את המבחן לסביבת OpenEdX פרטית של הגוף הבוחן.3.

.a.קריטי לצוות הקורס  a.1בהנחה ש 
 נעשית בדיקה שהמבחן אכן עומד בסטנדרטים הדיגיטליים של נגישות וכו׳.4.
 מתקבל אישור למבחן מהגופים הפדגוגיים, והטכנולוגיים.5.
 המבחן מאושר להפצה.6.

 הפצת המבחן במועד
 הפצת המבחן תהיה רבע שעה לפני תחילתו.●
 העתקת שרת הגוף הבוחן יועתק לסביבה הציבורית.●
 אפשרויות תיעוד המבחן:●

 עם / בלי מצלמה○
 עם / בלי הקלטת קול○
 עם / בלי צילום מסך.○
 עם בלי סריקה מקדימה של החדר.○
 תיעוד של בוחן אנושי.○

 אפשרויות לחסימת העבודה במהלך המבחן:●
 עבודה רק עם מסך מלא.○
 עבודה עם מסך אחד בלבד.○
 סגירת אפשרות לפתוח טאבים חדשים.○
 סגירת אפשרות לסגור טאבים פותחים.○
 עם / בלי יכולת להעתק/הדבק עם העכבר○
 עם / בלי יכולת הדפסה○
 עם / בלי ניקוי מטמונים ועוגיות○
 עם / בלי רשימה סגורה של כתובות בדפדפן○

 אפשרות אימות:●
 צילום תעודת זהות.○
 זיהוי פנים.○



 
 דפוס הקלדה○
 זיהוי אנושי.○

 הזמנה ללומדים למילוי המבחן.●

 תהליך ההבחנות - מילוי המבחן על ידי הלומד
 תהליך הזדהות (כולל תעודת זהות + מצלמה על בסיס אפשרויות האימות שהוצגו בשלב הקודם).●
 מילוי המבחן.●
 הגשה.●

 בדיקת המבחן על ידי בודק
 לאחר רבע שעה מתום הבחינה, שרת המבחן יועתק חזרה לשרת הגוף הבוחן וימחקו מהסביבה●

 הציבורית.
 הוידאו והאירועים של הנבחנים יהיו נגישים לאחר 24 שעות בשרת ספק ההבחנות. (שאלה פתוחה - איך●

 מוחקים את הוידאו והאירועים מהאינטרנט?).
 הבודק יעבור על האירועים הרגישים ויבין את רמת הסיכון שבהם.●
 על בסיס אירועים אלו, הוא יאשר או יפסול את הבחינה.●
 לאחר בחינת האירועים, הבודק יוריד את הסרטון לאחסון פנימי בארגון וימחק את הסרטון מהרשת.●

 בדיקת המבחן על ידי בודק פדגוגי
 בדיקת המבחן בסביבה של הגוף המפתח.●
●.ILשל קמפוס Data lake העברת הציון ל 
 הפקת תעודה לקורס בהתאם למדיניות הציונים. בהתאם להחלטה של האם קמפוסIL נדרשים להוציא●

 את התעודה או לא.

 דוחות מעקב
 מעקב אחר מילוי המבחן בזמן אמת.●
 מעקב אחר התשובות בזמן אמת.●
 דוחות ציונים לאחר סיום המבחן.●

 ממשקי משתמש

 ממשק למפתח המבחן לצוות הקורס
open edX שמבוסס על ILהמבחן יפותח בסטודיו של קמפוס 



 

 
 
 
 
 



 

 ממשק לנבחן

 



 

 ממשק למפקח

 

 ממשק לבודק



 

 
 

 

 
 
 

  



 

 טכנולוגיה
 

 בחינת חלופות
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Wi1OaHdEO_bAq6WQkeDxgV3KWpa5uP1dh8HkT
nqZ_s/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Wi1OaHdEO_bAq6WQkeDxgV3KWpa5uP1dh8HkTnqZ_s/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Wi1OaHdEO_bAq6WQkeDxgV3KWpa5uP1dh8HkTnqZ_s/edit#gid=0


 

 
 
 



 

Proctor Exam 
For reference, here are the 2 repositories involved to make it work the way we do: 

● https://github.com/openfun/xblock-proctor-exam : the Xblock that controls access to 
exams after an API call to ProctorExam 

● https://github.com/openfun/xblock-configurable-lti-consumer : to allow configuring LTI via 
Django settings 

 

 מייל לספקים
Hi << Provider>>, 
 
We are happy to share that you moved to the next level of the evaluation, 
We would like to understand your proposal better and we compiled several questions. 
 
Do you think you can send us your answers to the following questions by monday next week? 
 

1. Can you create a simple demo and send us the credentials, if it is on openedx it is better. 
2. Can you support Firefox extension? 
3. What is the timeline to support RTL + Hebrew? Assuming you have unlimited help from 

local software development + translations? What will be the timeline and cost than? 
4. Are you GDPR compliant? In which country your data centers exist? 
5. What is your pricing model for 5,000, 10,000 and 100,000 exams per year? What are the 

relevant levels of proctoring for these numbers? 
6. Do you support OpenEdx integration? How much effort do you need to support it? 

Assuming you have local development partners, how much effort is needed then. 
7. Do you support the local israeli support center? If not, can you use a local partner for 

that? 
8. Do you have the option to commit to a project with 5,000 exams in June this year in 

Israel? 
9. Can you provide us with 2-3 customers that use your solution and have a similar profile 

like us? Government or Big Enterprise. 
10. What are your scale limitations? Does your solution support single tenancy or multi 

tenancy. 
Thanks,  
CampusIL Team 

https://github.com/openfun/xblock-proctor-exam
https://github.com/openfun/xblock-configurable-lti-consumer
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 משאבים נדרשים
11.  
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 צפי לצמיחה עתידית
 


