
Öğrenme ve Öğretme Geliştirme Kılavuzları

Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi
BigBlueButton Kullanım Kılavuzu

(Öğrenci)



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 derslerim sekmesine gidin

ve canlı dersinizin bulunduğu derse giriş yapın. Ders içerisinde sanal sınıfa

katılmak için BigBlueButton etkinliğine tıklayın. Eğer açılan sanal sınıf

etkinliğinde “Moderatörün katılması bekleniyor” uyarısını görüyorsanız bu

uyarı henüz öğretim elemanının canlı dersi başlatmadığı anlamına

gelmektedir.
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2. Canlı dersiniz öğretim elemanı tarafından başlatıldığında sanal sınıf sayfasında

Oturuma katıl butonu aktif hale gelecektir. Derse katılmak için bu butona

tıklayın.

3. Eğer uygulamaya sesli katılımınız için izin verilmemiş ise, karşılama ekranında

uygulama sesli iletileri size ulaştırabilmek adına izin isteyecektir. Bu alanda

Play audio butonuna tıklayarak devam edin.

Eğer uygulamaya sesli katılımınız için izin verilmiş ise, karşılama ekranında

“Uygulamaya sesli katılmak istiyor musunuz?” sorusu çıkacaktır. Bu özelliği

kullanmak adına microphone seçeneğini seçerek devam edin.
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Uygulama bilgisayarınızda bulunan mikrofona ulaşma isteği gönderecektir. Bu

mesaj işletim sisteminize göre değişiklik gösterecek olup bu aşamada Allow

(İzin Ver) seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Çıkan ekranda ortam sesi mikrofonunuzu test etmek için kullanmış olduğunuz

hoparlör ya da kulaklığa yönlendirilecektir. Bu test sırasında mikrofonunuza bir

şeyler söyleyip bu sesleri duyup duymadığınızı kontrol edin. Duyuyorsanız Yes

(Evet) seçeneğini seçerek testi sonlandırın.
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4. Uygulamanın dil ayarını değiştirip Türkçe bir arayüzle kullanabilmek için sağ üst

köşede bulunan üç noktaya tıklayın ve Settings (Ayarlar) sekmesini seçin.

Çıkan ayarlar sayfasında Application Language (Uygulama Dili) açılır menüsüne

tıklayın. Açılan listeden Türkçeyi seçin. Son olarak yaptığınız değişikliği

kaydetmek için Save (Kaydet) butonuna tıklayın.
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5. Öğretim elemanına yazılı bir mesaj göndermek için kullanıcılar panelinde

öncelikle öğretim elemanının ismine daha sonrasında ise “Özel mesaj yaz”

butonuna tıklayın. Açılan mesajlaşma penceresinde metin alanına istediğiniz

mesajı yazın ve gönder butonuna tıklayın.

Eğer özellik etkin hale getirilmiş ise, öğretim elemanı ve diğer öğrenci

arkadaşlarınıza genel bir mesaj göndermek için genel sohbet alanının en altında

bulunan metin alanına göndermek istediğiniz mesajı yazın ve gönder butonuna

tıklayın.
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6. Eğer özellik etkin hale getirilmiş ise, derste kendi sesinizi kontrol etmek

(açmak/kapatmak) için sunum alanının altında bulunan mikrofon simgesini

kullanabilirsiniz.

7. Eğer özellik etkin hale getirilmiş ise, sunum alanının altında bulunan kamera

simgesine tıklayarak görüntünüzü paylaşabilirsiniz. İlk kullanımda, öncelikle

uygulamanın kameranıza erişim iznini Allow (İzin Ver) diyerek onaylamanız

gerekmektedir (Bu işlem kullandığınız işletim sistemine göre farklılık

göstermektedir). Çıkan paylaşım penceresinde kullanmak istediğiniz kamerayı

(1) ve görüntü kalitesini (2) belirleyerek start sharing (paylaşıma başla)

butonuna tıklayın. Paylaşımı durdurmak için kamera simgesine yeniden

tıklamalısınız.
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8. Eğer özellik etkin hale getirilmiş ise, öğretim elemanı ve diğer öğrenci

arkadaşlarınızla ortak ders notu oluşturmak için paylaşılan notlar sayfasına

tıklayın. Metin alanına paylaşmak istediğiniz ders notlarını girin. Bu notlar

üzerinde değişiklik yapabilmek için üstte bulunan düzenleme araçlarını

kullanabilirsiniz. Bu notları daha sonra kullanmak için indirmek istemeniz

durumunda farklı dosya biçimlerini içe/dışa aktar butonunu kullanabilirsiniz.

Bu butonu kullandığınızda açılan pencereden istediğiniz dosya formatını

seçerek indirme işleminize devam edebilirsiniz.
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9. Canlı ders sırasında söz almak isterseniz el kaldır butonunu kullanmalısınız. Söz

aldıktan sonra elinizi indirmek için tekrar aynı butonu kullanabilirsiniz.

10.Canlı dersten herhangi bir nedenle çıkmanız gerekirse toplantıdan ayrıl

seçeneğine tıklayarak canlı ders oturumunuzu bitirebilirsiniz.
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11.Kayıt altına alınmış olan canlı ders videolarını izlemek için BigBlueButton etkinliği

içerisindeki kayıtlar alanına gidip ilgili sanal ders videosunu bulun ve sunum

butonuna tıklayın. Açılan sayfada oynat butonuna tıklayarak videoyu

izleyebilirsiniz.

İyi dersler dileriz.
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