
IPC Remote Proctoring όǘłǾŦŜƭǸƎȅŜƭŜǘύ ƘŀǎȊƴłƭŀǘƛ ǵǘƳǳǘŀǘƽƧŀ 

aƛƴƛƳłƭƛǎ ǊŜƴŘǎȊŜǊƪǀǾŜǘŜƭƳŞƴȅŜƪ ŀȊ Lt/ ƻƴƭƛƴŜ ǘłǾŦŜƭǸƎȅŜƭŜǘƛ ǾƛȊǎƎłƴΥ

²ƛƴŘƻǿǎΥ млΣ уΣ т

aŀŎΥ h{ · млΦмл ǾŀƎȅ ǵƧŀōō

²ŜōƪŀƳŜǊŀ όōŜƭǎǃ ǾŀƎȅ ƪǸƭǎǃύ Şǎ ƳƛƪǊƻŦƻƴ

{ȊŞƭŜǎǎłǾǵ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ

*

Iŀ ŎŞƎŜ łƭǘŀƭ ōƛȊǘƻǎƝǘƻǘǘ ŜǎȊƪǀȊǘ όƭŀǇǘƻǇκŀǎȊǘŀƭƛ t/ύ ƘŀǎȊƴłƭΣ ŀƪƪƻǊ ƭŜƘŜǘΣ ƘƻƎȅ ŜƎȅǸǘǘ ƪŜƭƭ ƳǼƪǀŘƴƛŜ ŀ ŎŞƎ 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƪŀƛ ǊŞǎȊƭŜƎƎŜƭ όL¢ύΣ ŀ ƳŜƎŦŜƭŜƭǃ ǎȊƻŦǘǾŜǊ ǘŜƭŜǇƝǘŞǎŞǘ ƛƭƭŜǘǃŜƴΦ

CŜƭƘƝǾƧǳƪ ŦƛƎȅŜƭƳŞǘΣ ƘƻƎȅ ǊŜƴŘŜƭƪŜȊƴƛŜ ƪŜƭƭ ǊŜƴŘǎȊŜǊƎŀȊŘŀƛ ƧƻƎƻƪƪŀƭΣ ŀƳŜƭȅŜƪ ƭŜƘŜǘǃǾŞ ǘŜǎȊƛƪ ŀ ǎȊƻŦǘǾŜǊ 
ƭŜǘǀƭǘŞǎŞǘ Şǎ ǘŜƭŜǇƝǘŞǎŞǘ ŀ ǎȊłƳƝǘƽƎŞǇŞǊŜΣ ŀƳŜƭƭȅŜƭ ŀȊ Lt/ ƻƴƭƛƴŜ ǾƛȊǎƎłƴ ǎȊŜǊŜǘƴŜ ǊŞǎȊǘ ǾŜƴƴƛΦ

NƎȅ Ƨǳǎǎƻƴ Ŝƭ ǘŀƴŦƻƭȅŀƳłƘƻȊΥ 

1. WŜƭŜƴǘƪŜȊȊŜƴ ōŜ όLog inύ https://my.ipcedge.org/ ƻƭŘŀƭǊŀ
2. ±łƭŀǎǎȊŀ ŀ MY COURSES ό¢ŀƴŦƻƭȅŀƳŀƛƳύ ƳŜƴǸǇƻƴǘƻǘ
3. ! ǘŀƴŦƻƭȅŀƳƻƪ ƭƛǎǘłƧłōƽƭ ǾłƭŀǎǎȊŀ ƪƛ ŀȊǘΣ ŀƳƛƭȅƛƪōǃƭ ƻƪǘŀǘƽƧŀ ǾƛȊǎƎłǊŀ ōƻŎǎłǘƻǘǘŀ

CƛƎȅŜƭŜƳ: aƛƴŘŜƴ ǘłǾŦŜƭǸƎȅŜƭŜǘƛ ǾƛȊǎƎłǊŀ ǊŜƎƛǎȊǘǊłƭǘ ǘŀƴŦƻƭȅŀƳ ƧŜƭŜ wtπǾŜƭ ƪŜȊŘǃŘƛƪ (e.g., RP-CIS_IPC-A- 610G_EN) 

Minden távolból felügyelt vizsga elején a következő képernyő jelenik meg: 

4. Kattinson a "Proctored Practice Exam"  (Felügyelt gyakorló vizsga) linkre.

[Ez tudatja Önnel, hogy milyen szabványból, milyen szintű vizsgát tesz, és a távolról felügyelt IPC vizsga igényli 
az Ön számítógépének ellenőrzését és audió/videó felvétel készítését a vizsga során. - a szerk.]

https://my.ipcedge.org/


Útmutatás a LockDown Browser (böngésző) letöltéséhez:

1. Miután rákattintott a „Proctored Practice Exam”-ra, a böngésző átirányítja a következő képernyőre:

2. Ha ez az első alkalom, hogy távfelügyeleti vizsgát tesz kérjük, kattintson a “Download LockDown 
Browser” (LockDown böngésző letöltése) linkre. Ha korábban tett már távfelügyeleti vizsgát, akkor ugorjon 
előre a 6. lépésre.

3. Átirányításra kerül a következőhöz hasonló oldalra:



4. Kattintson a „Install Now”  (Telepítés most) gombra a szoftver letöltéséhez. * Ha cége által 
biztosított eszközt (laptop/asztali PC) használ, akkor lehet, hogy együtt kell működnie a cég 
informatikai részleggel (IT), a megfelelő szoftver telepítését illetően. Felhívjuk figyelmét, hogy 
rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a szoftver letöltését és 
telepítését azon a számítógépen, amelyen a távfelügyeleti vizsgát szeretné letenni.

5. Miután a szoftvert sikeresen telepítette, az alábbi képernyőre jut. Ha nem ide került, lépjen vissza 
a megfelelő modulhoz a távolból felügyelt vizsga kezdő oldalára. A tanfolyam jele RP-vel 
kezdődik.



6. Miután letöltötte a Lockdown böngészőt, kattintson rá a “Check your Lockdown Browser 
Setup” linkre, hogy ellenőrizze a Lockdown Browser beállításának megfelelőségét. 

Az IPC létrehozott egy távolról felügyelt gyakorlő vizsgát (Remotely Proctored Practice Exam), az 
összes olyan tanfolyamra, ahol távoli vizsga letételére van mód. Ez lehetővé teszi az Ön számára, 
hogy megismerkedjen az online IPC vizsgázás beállításaival, és kényelmesebbé váljon a 
Lockdown böngésző használata.  

*Figyelem: A gyakorló vizsgára nem kap pontot, és az nincs semmilyen hatással a tanúsítására.

Útmutatások a távolról felügyelt vizsga elindításához 

1.) Ha kényelembe helyezte magát és készen áll a vizsga megkezdésére, kattintson a „Launch Lockdown 
Browser” (LockDawn böngésző indítása) gombra.

A Lockdown böngésző felkéri majd Önt, hogy zárjon be minden más, a háttérben futó programot vagy ablakot az 
vizsga elindítása előtt. Fontos, hogy bezárjon minden nyitott programot a Lockdown böngésző indítása előtt; 
ennek elmulasztása hibát okozhat a LockDown böngésző elindításában.
 

Mielőtt a vizsgát elkezdené az Induási teendők (Startup Sequence) következnek, végig vezetve Önt 
a webkamera ellenőrzésén és az IPC által megkövetelt egyéb indítási eljárásokon:



Indulási teendők LockDown böngésző használatához

1. lépés: 

Ahhoz, hogy az IPC tanúsítási vizsgához a távoli felügyelet opciót használhassa, el kell fogadnia a 

Használati feltételeket.

Ha egyetért, kattintson az "Agree" (Egyetértek) gombra.



2. lépés:

Webkamera ellenőrzés

Állítsa be a kamerát úgy, hogy a az Ön képe megfelelően jelenjen meg az ablakban. 

Kattintson rá  a ‘Record Five Second Video’ (5 másodperces videó rögzítése) gombra, majd kezdje 
el mondani az abc-t vagy számoljon el tízig normál hangon (azon a nyelven, amelyen vizsgázik). 

(A videó törlésre kerül a webkamera ellenőrzése után.)



3. lépés: 

További instrukciók

A vizsga alatt nem férhet hozzá más információforrásokhoz (telefon, tablet, jegyzetek, könyv, stb.) és nem 
beszélhet másokkal. [Nyitott könyves IPC vizsgánál nyomtatott szabvány használata megengedett - a szerk.] 
Kérjük, maradjon ülve, és nézzen a számítógép képernyőjére mindaddig, amíg a vizsga be nem fejeződött.  

Ha bármilyen megszakítás esetén, röviden magyarázza el [angolul - a szerk.] mi történt, egyenesen a 
webkamerába beszélve. 
Végül ne felejtse el, nem léphet ki a vizsgából, amíg minden kérdést meg nem válaszolt, és nem nyújtotta be  
(Submit) értékelésre. 

Nyomja meg a kék gombot, hogy tovább lépjen a következő képernyőre.



4. lépés: 

Válasszon egy csendes helyet, ahol nem szakítják félbe, nem zavarják... 

[Ez legyen a legelső lépés, még mielőtt bármibe belekezdene! - a szerk.] 

Kerülje azokat a helyiségeket, ahol gyerekek, vagy más emberek vannak jelen. 

Kapcsolja ki a televíziót, rádiót, zene-lejátszót, stb. 



Győződjön meg, hogy internetkapcsolata folyamatos és erőteljes...

Futtassa a "Webcam Check" (webkamera ellenőrzés) és a "System & Network Check" (rendszer és 

hálózatellenőrzés) funkciót a LockDown Browser-en mielőtt elkezdené a vizsgát. 

Ha internet hozzáférését megosztja másokkal, győződjön meg róla, hogy nem streamelnek videót vagy 

használnak olyan alkalmazásokat, amik lelassíthatják az Ön videokapcsolatát. I



Helyezze számítógépét sima, kemény felületre (pl. asztal, íróasztal) és üljön egy széken a vizsga 

időtartama alatt...

NE tegye a számítógépet a térdére, az ágyra, vagy a földre. NE feküdjön vagy üljön ágyon, kanapén 

vagy a földön. 

Ha beépített webkamerát használ, kerülje a képernyő hajtogatását, ha már a webkamera beállítása 

megtörtént. 



Annak érdekében, hogy javítsa a webkamerája videójának minőségét (és csökkense a zászlókat) 

figyeljen a következőkre: 

Ne viseljen napszemüveget, vagy ellenzős, karimás fejfedőt. Öltözzön fel megfelelően, mintha 

osztályteremben lenne. 

Vizsgázzon jól világított helyiségben, kerülje el a hátsó megvilágítást, pl. ne üljön az ablaknak 

háttal.



Ne felejtse el... 

kikapcsolni minden más készülékét (pl. telefont, tabletet, másik számítógépet) és elérési körén kívül 
helyezni azokat. Távolítson el munkaterületéről minden egyéb dolgot is.

A LockDown Browser nem engedi Önnek, hogy más weboldalt, vagy más alkalmazást használjon. 
Addig nem léphet ki belőle, amíg a vizsgája nincs befejezve és beadva. 



5. lépés: 

Hallgató fényképe

Pozicionálja arcát úgy, hogy kitöltse a képernyő nagy részét, mint alább látszik. 

Nézzen a kamerába, majd kattintson a “Take Picture” (Készítsen fotót) gombra.



6. lépés:  

Személyi azonosító felmutatása

Tartsa személyi azonosítóját a kamera elé, majd  nyomja meg a  "Take Picture." (Készítsen fényképet) 
gombot. (Csak államigazgatás által kibocsátott fényképes igazolvány lehet.) 



7. lépés: 

Környezet ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy nem maradt emmilyen papír, könyv [kivéve a szükséges IPC szabványt nyitott 

könyves IPC vizsgához - a szerk.], telefon, stb.

Kattintson a "Start Recording" (Rögzítés indítása) gonbra és lassan pásztázza végig a területet kamerájával a 

számítógépe körül. (Ha monitorba/laptopba beépített  kamerája van, akkor is tegyen meg mindent, hogy 

bemutassa közvetlen környezetét.) 

Ha kész, kattintson a "Stop Recording" (Rögzítés leállítása) gombra.



Környezet ellenőrzése

Figyelje meg, hogy a videó rögzítése megfelelő volt-e. Ha rendben van nyomja meg 

"Continue" (Folytatás) gombot.  

Ha szükséges, kattinson a “Try Again” (Próbálja ismét) gombra és ismételje meg a videófelvételt 

környezetéről. 



8. lépés:

Arcfelismerés ellenőrzése

Úgy kell pozícionálnia az arcát, hogy az a videoképen jól látszodjon a vizsga során. Akkor kezdhet, ha az 

arcfelismerés sikeres. 

Ne feledje, a LockDown Browser megakadályozza, hogy más weboldalt vagy alkalmazást használjon, 

valamint hogy addig nem léphet ki, amíg minden kérdést meg nem válaszolt, és nem adta be (Submit) 

munkáját. 

Sok szerencsét a vizsgához! 

Fordította és szerkesztette: Jakab Zoltán és Regős Péter
                                                  Microsolder Kft.
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