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Bu kılavuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi tarafından öğrenme yönetim sisteminde yer alan BigBlueButton

(BBB) uygulamasının canlı derslerde kullanımı hakkında bilgi sağlamak amacıyla

hazırlanmıştır.
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1. Öğrenme yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra öncelikle canlı dersinizin

olduğu dersinize ardından da sanal sınıfınıza giriş yapın.

2. Sanal sınıfınızda canlı dersinizi kaydetmek için sunum alanının üstünde

bulunan Kaydı Başlat butonuna tıklayın.
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Karşınıza çıkan Kaydı Başlat bilgilendirme penceresinde Evet seçeneğini

seçerek ders kaydınızı başlatın.

3. Başlatmış olduğunuz kaydı dersinizin herhangi bir yerinde durdurmak için

kayıt butonunu kullanabilirsiniz. Bu butona tıkladığınızda kaydınızı durdurma

isteğini onaylamanız gereken Kaydı Durdur bilgilendirme panelinde Evet

seçeneği seçin.

4. Durdurmuş olduğunuz kayda devam etmek için Kaydı Devam Ettir butonunu

kullanabilirsiniz. Bu butona tıkladığınızda kayda devam etme isteğini

onaylamanız gereken Kaydı Devam Ettir bilgilendirme panelinde Evet

seçeneği seçin.
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5. Dersinizi tamamladığınızda bu kılavuzun 3. adımda anlatılmış olan kaydı

durdur adımlarını kullanarak kaydınızı durdurduktan sonra öncelikle sunum

alanının sağ üst köşesinde bulunan seçenekler simgesine (1) tıklayın ve

ardından Toplantıyı Sonlandır (2) seçeneğini seçin.

6. Sanal sınıfınızı sonlandırma ve bu işlemden kaç kullanıcının etkileceği bilgisini

veren panelde Evet diyerek oturumu sonlandırın.
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7. Ana ekrana yönlendirme panelinde Tamam seçeneğine tıklayarak ders ekranına

geri dönebilirsiniz.

8. Dersinizin kayıt videosu ders süresine bağlı olarak değişecek bir sürede sistem

tarafından işlenerek sanal sınıfınızda bulunan Kayıtlar bölümünde hem

öğrencileriniz hem de sizin tarafınızdan görünür olacaktır.
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9. Ders kaydınızı izlemek için sanal sınıfınıza yüklenmiş olan kayıtlar arasından

ilgili kaydı seçin ve Sunum butonuna tıklayın.

Açılan kayıt izleme sayfasında kaydı izlemeye hemen başlamak için oynat

butonunu (1), sunum alanı içeriğini tam ekranda izlemek için tam ekran

butonunu (2), sunum alanı içeriğini web kamera görüntüsü ve sunum arasında

değiştirmek için değiştir butonunu (3), sunum içerisinde arama yapmak için

arama butonunu (4), görüntü penceresi modunu değiştirmek için mod butonu

(5), dersinizde genel konuşma alanına yazılmış iletileri görmek için mesajlar

butonunu (6), dersinizde paylaşılan notlar alanındaki notları görüntülemek

için paylaşılan notlar butonunu (7) ve sunum alanından mesaj ve kamera

görüntüsünü kaldırmak için yana kaydırma butonunu (8) kullanabilirsiniz.
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10. Ders kayıtlarınız arasında yanlışlıkla oluşturulmuş kayıtlar var ise bu kayıtları

silmeniz gerekmektedir. Kayıt silme işlemi için sanal sınıf içerisinde bulunan

kayıtlar alanına gidin ve araç çubuklarından çöp kutusu simgesine tıklayın.

İyi dersler dileriz...
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