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 آمن؟ Respondus Lockdown هل متصفح

 :طلبنا من الشركة الرد على ادعاءات الطلبة بأن النظام يسبب فيروسات وعطل في األجهزة، وكان ردهم كاآلتي

٪  غير صحيح، هنالك الكثير من االدعاءات واإلشاعات من الطلبة حول هذا النوع من البرامج. النظام يُستخدم ١٠٠الكالم  .1

مليون امتحان سنويًا وهذا الرقم في ارتفاع كل سنة. ليس من المعقول أن يكون البرنامج يتسبب في هذه النوع  ١٢٠من  ألكثر

  .مؤسسة تستخدم النظام حول العالم ١٥٠٠المستخدمين. كما أن هنالك أكثر من  من من األعطال مع هذا العدد الكبير

هذه األعطال غالبًا ما تحدث ألن الطالب يواجه مشكلة أخرى في الجهاز ال تتعلق بالنظام نفسه مثل ضعف سرعة االنترنت،  .2

  .أو عدم وجود سعة للتحميل في الجهاز

 (Maleware) بأن البرنامج من البرامج الضارة، والتي تُصمم عن قصد إللحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر االدعاءاتجميع  .3

غير صحيحة، وقد تم التحقق من سالمة البرنامج من جميع الجهات التي تتحقق من البرامج الضارة. لذلك على الطلبة العلم 

 رة.واالطمئنان بأن البرنامج موثوق به ويستخدم في مؤسسات كثي

إذا كان الطالب يواجه مشاكل في إعدادات األمان، أحيانا يحتوي جهاز الطالب على برامج حماية من الفيروسات قوية جداً،  .4

والتي ال تسمح بتنزيل هذا البرنامج وعدد من البرامج األخرى التي ال تضر بالجهاز، ولذلك يحتاج تنزيل هذه البرامج إلى 

 .البرنامج، ثم فتحها مرة أخرى لضمان حماية الجهاز بعد التحميل غلق برامج الحماية لفترة تحميل

إذا كان لدى المدرسين أو الطالب دليل على وجود مشكالت مع المتصفح، فنحن نشجعهم على اإلبالغ عنها عبر تذكرة إلى فريق 

. يسعد الفريق في التحقيق في أي مطالبة ذات مصداقية تتعلق بأمان نظام التذاكر اإللكتروني باستخدامالدعم الفني لدى الشركة، 

 البيانات أو التعامل معها.

Is Respondus Lockdown Browser Safe?   
We asked the company to respond to the students' allegations that the system causes viruses and 

malfunctions in the devices, and their response was as follows: 

 The statement is 100% incorrect. There are many allegations and rumors from students about 

this type of program. LockDown Browser is used to take over 120 million online exams 

annually. It is widely implemented in over 1500 universities, hundreds of school districts, 

and thousands of certification and testing centers. It is not reasonable that the program could 

cause this kind of malfunctions with such a large number of users.    

 These faults often occur because the student faces another problem with the device that is not 

related to the system itself, such as poor internet speed or the lack of download capacity in 

the device. 

 There has never been a situation where Respondus has distributed a version of LockDown 

Browser that had a virus/malware attached to it. The security of these applications has been 

vetted by hundreds of institutions, including annual checks by third-party security 

companies. Therefore, students should know and be reassured that the program is reliable.  

 Any executable that requires a user to install it to their computer will be rated as a high threat 

in terms of virus/malware security. Anti-virus applications may flag executables for this 

reason alone (depending on settings chosen by the user).  

If an instructor or a student have evidence of issues with the browser, we encourage them to report 

them via ticket to the Respondus Technical Support team, using the web-based ticket system. The 

team are happy to investigate any credible claim regarding the security or the handling of data. 
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