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K-12 okullara, üniversitelere, işletmelere, şirketlere ve bireylere, online güvenli sınav

yapabilme, sertifikasyon süreçlerini daha güvenilir hale getirebilme imkanı

kazandırıyoruz. Sınav olmayı zorlaştırmadan sadece caydırıcılık sağlayacak şekilde

en temel seviyeden başlayarak güvenli sınavlar yapabilirsiniz.

Online Sınav Güvenliği ve  Gözetmenlik (Proctoring)

“ProctorStone” Online Sınav Gözetmenlik Özellikleri

Tarayıcı (Browser) Temelli

Sınav güvenliği uygulamamız
bütün cihazlarda sorunsuz bir
şekilde çalışabilmesi için tarayıcı
temelli olarak geliştirilmiştir. 

Platformdan Bağımsız

Proctor Stone, kullanılan cihaz
ve işletim sisteminden bağımsız
olarak çalışacak bir şekilde
yapılandırılmıştır. 

Yüklemeye İhtiyaç Duymayan

Uygulamanın kullanılması için
kullanıcı cihazlarına herhangi
bir yükleme işlemi gerekmez.
Öğrencileriniz herhangi bir
ilave çabaya gerek olmadan
tarayıcıları üzerinden güvenli
şekilde sınava girebilir.

Kişisel Güvenliğe Saygılı

Kişisel verilen güvenliğine önem
veriyor ve saygı duyuyoruz.
Proctor Stone, sınav güvenliğinin
sağlanması için gerekenden daha
fazla bilgiyi almaz. Bilgileriniz
sınav güvenliği hizmeti dışında
başka maksatlarla kullanılmaz
ve değerlendirme süresinden
sonra kullanımı tamamlanmış olan
kişisel bilgiler tamamen silinir.

Basit Arayüz ve Kullanıcı Dostu

Basit yönetici ve öğrenci arayüzü,
size  konforlu ve keyifli bir kullanıcı
tecrübesi sağlar.

Esnek Entegrasyon

Proctor Stone mevcut kullandığınız
sınav platformuna kolayca entegre
edilebilir.

Esnek (Responsive) Dizayn

Özelleştirilebilir Yapıya Sahip

Hazır paketlerin yanı sıra, sınav
güvenliğinin    bileşenlerini 
kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun
şekilde seçip kullanabilirsiniz.
Her sınav için farklı modülleri
kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Proctor Stone mobil cihaz, tablet
ve bilgisayarlarda rahatça
kullanım sağlayacak esnek bir
dizayna sahiptir.



Gerçek İhtiyaçlara Yönelik

ProctorStone, sınavların güvenliğinin
sağlanması için pratikte ihtiyaç
duyulan gerçekçi çözümleri içerir.

Her Zaman Ulaşılabilir

ProctorStone herhangi bir mesai
saatine tabi değildir. Haftanın her
günü, herhangi bir zaman diliminde
güvenli sınav uygulaması kullanılabilir.

İki Kademeli Giriş Güvenliği

Bu standart uygulamayla öğrencinin
yerine yetkisiz kişilerin girmesi
zorlaştırılmış olur.

Düşük İnternet Kullanımı

Sınav güvenliğinin sağlanması için
alınan video / fotoğraf kayıtları,
gerekli en optimum çözünürlüğe
sahip olacak şekilde düzenlenmiştir.

IP Log Kaydı

Sınavın başlamasıyla giriş yapılan
cihazın ip bilgisi kayıt altına alınır.
Böylece öğrenciye ait sınava kopya
çekmek üzere ikinci bir kişinin giriş
yapması durumunda bu girişimleri
tespit edilir.

Kimlik Kaydı

Öğrenci sınava başlamadan önce
kimliğinin fotoğrafını ve kendi
fotoğrafını çekmeye yönlendirilir.
Böylece sınava doğru kişinin
girdiğinden emin olabilirsiniz.

Tam Ekran Log Kaydı

Öğrencinin sınav esnasında tam 
ekran modundan çıkma girişimleri 
kayıt altına alınır.

PrintScreen Log Kaydı

Öğrencinin ekran görüntüsü alma
teşebbüsleri kaydedilerek size
bildirilir.

Sekme Değiştirme Log Kaydı

Öğrencinin sınav ekranı dışına
çıkarak masaüstü uygulaması
kullanması ya da farklı sekme
açmayı denemesi durumunda
bu girişimleri kayıt altına alınır.

Geliştirici Konsolu Log Kaydı

Sınav esnasında geliştirici konsolunun
öğrenci tarafından açılması durumunda
bu girişim kayıt altına alınır. Bu sayede
sınav sistemi açıklarından faydalanarak
kopya çekme girişimleri tespit edilir.



Tam Ekran Kilitleme Özelliği

Sınav öncesinde sınav penceresi
tam ekran olacak şekilde ayarlanır.
Sınav süresince tam ekran modu
devam eder ve bu olmadan öğrenci
sınavı sürdüremez. Toplamda 30sn.
tam ekrandan çıkılması durumunda
sınav iptal edilir ya da isteğinize
göre size bu davranışın kaydı
gönderilir.

Sistem Uygunluk Kontrolü

Sınav öncesinde basit bir arayüz
üzerinden öğrencinin sistemi kontrol
edilir. Öğrenci sınavda dikkat etmesi
gereken hususlarda bilgilendirilir
ve yönlendirilir. Sistem gerekli
kontrolleri geçmeden öğrenci sınava
başlayamaz.

Yazıcı Kilitleme

Sınav esnasında, sınav ekranının
yazdırılması engellenir. Böylece
yazıcı aracılığıyla kopya çekme
girişimlerinin önüne geçilmiş olur.

Geliştirici Konsolu Kilitleme

Sınavın başlamasıyla geliştirici
konsolu kilitlenerek öğrencilerin
yazılımsal olarak sınavı manipüle
etme girişimleri engellenir.

Gerçek Zamanlı Fotoğraf Kaydı

30 sn.lik ya da sizin belirlediğiniz
aralıklarda öğrencinin kamera
görüntüleri fotoğraf olarak alınır.
İnternet dostu olan bu uygulamayla
düşük kaynak kullanımı sağlanırken
aynı zamanda öğrencilerin şüpheli
ve kural dışı davranışlarıda tespit
edilir.

Kopya Çekimini Engelleme

Sınav esnasında soruların herhangi
bir şekilde kopyalanması engellemek
amacıyla klavye ve fare sağ tuş
özellikleri kısıtlanarak soruların
internette aratılması ya da bir
başkasına gönderilmesi engellenmiş
olur.

Print Screen Engelleme

Sınav ekranı  görüntüsünün
kaydedilmesi engellenir. Böylece
öğrencinin soruların görüntüsünü
ikinci bir kişiye ulaştırarak kopya
çekmesinin önüne geçilir

Gerçek Zamanlı/ Gecikmeli
Sınav Takibi (Gözetmenlik)

Sınav esnasında alınan video,
fotoğraf ve öğrencinin hareket
kayıtlarına sınav sisteminiz üzerinden
gerçek zamanlı olarak erişebilir
ya da sınavdan sonra da kontrol
edebilirsiniz.



Kimlik Doğrulama

Öğrenci sınava başlamadan önce
kimliğinin fotoğrafını çekmeye
yönlendirilir. Böylece, öğrencinin
kimliğini doğrulayabilirsiniz.

Yetkisiz Kişi Tespiti

Fotoğraf ve video kayıtları sayesinde
sınav esnasında öğrencinin bir
başkasından yardım alıp almadığı
tespit edilir.

Sınav Ekranından Çıkma Tespiti

Öğrencinin sınava girdiği cihazı terk
etmesi durumunda, bu davranışı
fotoğraf ve video kayıtlarından tespit
edilir

Sınavdan Çıkma Tespiti

Öğrencinin sınav ekranını kapatması
durumunda bu davranışın kaydı
alınır.

Yüz tanıma

Öğrencinin kimlik kartının fotoğraflanması
sayesinde fotoğraf ve videolar üzerinden
gözetmenleriniz sınav süresi boyunca
doğru kişinin sınavda olduğundan
emin olabilir.

Yasak Cihaz Tespiti

Fotoğraf ve video kayıtları öğrencinin
yetkisiz cihaz kullanımının tespitini
sağlayabilir

Ekran/Tarayıcı Kaydı

Öğrencinin ekran ve tarayıcı kaydı
video/fotoğraf olarak kaydedilir.
Böylece manuel ya da bir uygulama
yoluyla herhangi bir kopya çekme
girişiminde bulunduysa tespit edilir.

Gerçek Zamanlı Video Kaydı

Öğrencilerin sınav esnasındaki video
görüntüleri gerçek zamanlı/ yakın
gerçek zamanlı olarak bir panel
üzerinden takip edilebilir. Sınava giren
bütün öğrenciler tek bir panel üzerinde
görüntülenerek, kolayca online 
gözetmenlik yapılabilir.



Tarayıcı Kayıt Özelliği

Öğrencinin tarayıcıda gerçekleştirdiği
sekme değiştirme, başka uygulamaya
geçme, tam ekrandan çıkma, geliştirici
konsolunu açma gibi bütün önemli
davranışları kayıt altına alınır ve bu
kayıtlar metin olarak size sunulur.

Geliştirici Konsolu Kilitleme

Geliştirici konsolu kilitlenerek yazılım
konusunda bilgili öğrencilerinizin
geliştirici konsolu üzerinden sınav
sisteminizin  zayıflıklarından
faydalanmalarının önüne geçilir.

7/24 Teknik Destek

Çözüm mühendislerimiz, ihtiyaçlarınıza
cevap vermek ve size yardım etmek
üzereher zaman hazırdır.

Arkaplan Ses/Görüntü Kaydı

Sınav esnasında ortam ses ve görüntü
kaydı alınarak öğrencinin başkasından
yardım alıp almadığı tespit edilir.

Ses Kaydı

Sınav esnasında öğrencinin ses kaydı
alınarak başkasından yardım alıp
almadığı tespit edilir.
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