Değerli Öğrenciler,
Sınavlarınıza girerken kontrol ve dikkat etmeniz gereken hususlar alt kısımdaki gibidir.
Sınav öncesi hazırlık,
1- İnternetinizin yeterli ve sorunsuz olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Sınav başlamadan
yarım saat önce bu kontrolleri yapmanız önerilir. İnternet bağlantınızı https://speedtest.net
adresinden test edebilirsiniz. Minimum indirme hızı 5 mbit ve yükleme hızı 2 mbit olmalıdır.
İnternetinizi kullanan farklı kişiler varsa sınav esnasında kullanmamaları önemlidir. Sınav
esnasında internetinizi sadece siz kullanmalısınız. Mümkünse kablosuz değil kablolu bağlantı
kullanmalısınız. Kablosuz bağlantı sinyallerinde yaşayacağınız kopmalar sınavda yer alan
otomatik kayıt işleminin yapılmamasına veya sınavdan düşmenize yol açabilir. Eğer kablolu
bağlantı yapma şansınız yoksa modeme yakın bir konumda sınavınıza giriş yapın.
2-

LockDownBrowser web sayfasında yer alan sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun.
İşletim sistemleri
Windows: 10, 8, 7
Mac: MacOS 10.15 - 10.12, OS X 10.11, OSX 10.10
iOS: 11.0+ (yalnızca iPad). Uyumlu bir LMS entegrasyonu olmalıdır. Ayrıntılar.
Hafıza
Windows: Sabit sürücüde 75 MB kalıcı alan
Mac: Sabit sürücüde 120 MB kalıcı alan
Tarayıcı Gereksinimleri
LockDown Tarayıcı yerel bir bilgisayara yüklenmiş bir istemci uygulamasıdır. Hem Windows
sürümü hem de tarayıcının Mac sürümü, Google'ın açık kaynak çerçevesi olan Chromium'u temel
alır. Öğrenciler Google'ın Chrome tarayıcısının yüklü OLMASI GEREKMEZ; bu sürüm yüklü olan
bir Chrome tarayıcısını etkilemez.

3- Sınava girmeden önce LockDown Browser’ın kurulu olduğundan emin olun. Eğer kurulu değil ise
bu linkten indirerek kurulumu yapın. LockDown Browser’ın verimli çalışabilmesi için
bilgisayarınızda çalışan tüm uygulamaları sınav öncesinde kapatın.
4- Linkte yer alan sınava giriş yaparak testinizi gerçekleştirin ve hata aldığınız noktada
learn@khas.edu.tr ‘ye sorunla ilgili ekran görüntüsü içeren bir eposta gönderdin.
Sınava giriş,
1- Sınava giriş için google chrome veya firefox kullarak https://learn.khas.edu.tr adresine giriş
yapın. Sınava tüm girişleri sadece bu browserlar ile yapın. Lockdown Browser’ı masaüstünden
kesinlikle çalıştırmayın.
2- KHAS Learn’de yer alan sınavınızın saati geldiğinde sınava giriş için tıklayın ve LockDown Browser
ile sınava giriş linkine tıklayın. Lockdown Browser bu aşamada otomatik olarak açılacaktır. Eğer
bilgisayarınızda kapatmadığınız uygulama varsa LockDown Browser’ın bu uygulamaları
kapatmasına izin vererek giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz.

3- Sınavınıza giriş yaptıktan sonra artık ekranda başka uygulamaya geçemezsiniz eğer geçmeye
çalışırsanız LockDown Browser sizi uyarır ve ekrandan atar. Sınav süresince sadece bu ekranda
kalmanız gerekmektedir.
4- Sınav sırasında internet bağlantısı veya bilgisayarınız kaynaklı sorunlar oluşabilir. Bunları
hocanıza bildirin. Eğer “connection lost” veya ekran donması gibi durumlar yaşarsanız Lockdown
Browser’ı çıkış sebebinizi yazarak kapatın ve chrome veya firefox’dan sınavı tekrar başlatın.
İnternetiniz ile ilgili sorun olmadığı takdirde sorulara verdiğiniz cevaplar her 60 saniyede bir
otomatik olarak kayıt edilmektedir. Sınava tekrar girdiğinizde son kayıtlı durumdan sınava
devam edebilirsiniz.
5- Birden fazla sınava giriyorsanız LockDown Browser’dan her seferinde çıkış yaparak diğer sınavı
chrome veya firefox gibi tarayıcılardan tekrar başlatmanız gerekir. Bir sınavı tamamladıktan
sonra diğer sınava geçerken LockDown Browser’ı kapatmayı unutmayın. Diğer sınav için KHAS
Learn’den ilgili sayfaya giderek sınav linkine tıklayın ve LockDown Browser otomatik olarak
tekrar başlayacaktır.
Teknik olarak yaşadığınız problemler ile ilgili learn@khas.edu.tr mail adresine geri dönüşte bulunmayı
unutmayın.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
KHAS YDYO & Bilgisayar Teknolojileri Birimi
____________________________________________________________________________________
Dear Students,
The things you need to check and pay attention to throughout your exams are as below.
Preparation before the exam,
1- You need to make sure that your internet is sufficient and smooth. It is highly advised that you
perform these checks half an hour before the exam begins. It is important that if there are other
people using your internet, they should not use it during the exam. Only you should be using
your internet during the exam. You can test your internet connection at https://speedtest.net. The
minimum download speed should be 5mbit and upload speed 2mbit. If possible, you should use
a cable connection, not a wireless one. Any inconsistencies you may experience in wireless
connection signals may cause the autosave process to fail or log you out from the exam. If you
do not have the chance to make a cable connection, make sure that you take your exam near
the modem.
2- Make sure you meet the system requirements as stated on the LockDownBrowser website.
Operating Systems
Windows: 10, 8, 7

Mac: MacOS 10.15 to 10.12, OS X 10.11, OSX 10.10
iOS: 11.0+ (iPad only). Must have a compatible LMS integration. Details.
Memory
Windows: 75 MB permanent space on the hard drive
Mac: 120 MB permanent space on the hard drive
Browser Requirements
LockDown Browser is a client application that is installed to a local computer. Both the Windows
edition and the Mac edition of the browser are based on Chromium, Google's open source
framework. Students do NOT need Google's Chrome browser installed; nor will this version
affect a Chrome browser that's already installed.
3- Make sure LockDown Browser is installed on your computer before the exam. If it is not
installed, you can install from this link. In order for LockDown Browser to work efficiently, close
all applications running on your computer before the exam.
4- Perform the test by entering the exam in the link and send an email with a screenshot of the
problem attached to learn@khas.edu.tr at the point where you received an error.
Logging into the exam,
1- Log into https://learn.khas.edu.tr using Google Chrome or Firefox to access the exam. Make sure
that all log-ins to the exam are via these browsers only. Do not run Lockdown Browser from the
desktop.
2- When your exam time in KHAS Learn arrives, click “start the exam” and click the link to enter the
exam with LockDown Browser. Lockdown Browser will open automatically at this stage. If you
have an application that you have not closed on your computer, you can allow LockDown
Browser to close these applications and log in.
3- After logging in to your exam, you can no longer switch to another application on the screen.
Should you try to do so, LockDown Browser warns you and logs you out. You must stay only on
this page during the exam.
4- Internet connection or problems caused by your computer may occur during the exam. In this
case, inform your teacher immediately. If you experience “connection lost” or screen freezing,
close Lockdown Browser by typing your reason for exit and restart the exam via Chrome or
Firefox. If there is no problem with your internet, your answers are automatically saved every 60
seconds. When you retake the exam, you may continue from the last saved version.
5- If you are taking more than one exam, you must exit LockDown Browser each time and restart
the other exam from browsers such as Chrome or Firefox. Don't forget to close LockDown
Browser while completing one and switching to another exam. For the other exam, go to the

relevant page from KHAS Learn, click the exam link and LockDown Browser will automatically
restart.
Do not forget to give feedback and write to learn@khas.edu.tr regarding the technical problems you are
experiencing.
We wish you good luck in your exams.
KHAS SFL & IT Department

