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Araştırma Merkezi tarafından öğrenme yönetim sisteminde yer alan BigBlueButton
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1. Öğrenme yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra yeni canlı ders oluşturmak

için öncelikle düzenleme modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir (1). Sanal

sınıfınızı eklemek istediğiniz bölüme gidin ve “Yeni etkinlik veya kaynak

ekle” seçeneğine tıklayın (2). Açılan pencereden BigBlueButton etkinliğini

seçin (3).

Açılan ayarlar sekmesinde ilk olarak sanal sınıfınızın ismini oluşturabilirsiniz.

Bunun için genel ayarlar alanında sanal sınıf adı form alanına sanal sınıfınızın

adını “Sanal Sınıf-Ders ID” (4) olacak şekilde doldurun.
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Sanal sınıfa öğrencilerin öğretim elemanı dışında girişlerini engellemek için

Etkinlik/Oda Ayarları sekmesine tıklayın ve “İzleyiciler moderatör katılımına

kadar beklemek zorundadırlar” onay kutucuğunu etkinleştirin (5).

Sanal sınıfımızı eklemeden önce sınıf içi etkileşim ile ilgili birkaç ayar daha

yapabiliriz. Bu ayarları bulabileceğimiz alan ayarları kilitle sekmesidir. Buradaki

onay kutularını işaretleyerek sanal sınıf başladığında öğrencilerin web

kameralarını (6), mikrofonlarını (7) kapalı hale getirebilir. Onların kendi

aralarında sohbet etmelerini (8), genel sohbet alanına (9) veya paylaşılan notlar

alanına (10) yazmalarını engelleyebilirsiniz. Tüm bu ayarları sanal sınıfınız

başladıktan sonra tekrar yapılandırabileceğinizi lütfen unutmayın. Şimdi sanal

sınıfı gerekli ayarlarla birlikte oluşturmak için altta bulunan “Kaydet ve derse

dön” veya “Kaydet ve göster” seçeneklerinden birine tıklayınız.
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Tebrikler, gerekli ayarları yaparak sanal sınıfınızı oluşturdunuz.

2. Oluşturmuş olduğunuz sanal sınıfa katılmak için düzenleme modundan çıkın

ve sanal sınıfı eklediğiniz alandan BigBlueButton etkinliğine tıklayın. Açılan

sanal sınıf etkinliğinde “Oturuma Katıl” butonuna tıklayarak sanal sınıfınızı

başlatmış olacaksınız.
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Uygulamanın karşılama ekranında dersinizde mikrofonunuzu da kullanabilmek

için microphone seçeneğini seçin.

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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3. 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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Tebrikler, uygulama dilini Türkçeye çevirdiniz.

4. Dersinizi kayıt altına almak için uygulama ekranın üst kısmında bulunan Kaydı

Başlat butonuna tıklayın ve açılan kayıt açma bilgilendirme ekranında Evet

seçeneğini seçin. Oturumun kaydı alınmaya başlayacaktır. Kayıt süresini takip

etmek veya kaydı durdurmak için Kaydı Durdur butonunu kullanabilirsiniz. Bu

durumda sizi karşılayan kaydı durdurma bilgi ekranında Evet seçeneğini

seçmeniz gerekecektir. Durdurmuş olduğunuz bir kayda devam etmek için Kaydı

Devam Ettir butonunu kullanmanız gerekmektedir. Oturum sonunda kayıt altına

aldığınız dersiniz bir süre sonra (kayıt süresine göre değişiklik gösterecek)

sisteme yüklenecektir. Bu kayıt böylelikle siz ve öğrencileriniz için görünür hale

gelecektir.

5. Derste kendi sesinizi kontrol etmek (açmak/kapatmak) için sunum alanının

altında bulunan mikrofon simgesini kullanabilirsiniz.

8



6. Sunum alanının altında bulunan kamera simgesine tıklayarak öğrencilerinizle

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.

7. Öğrencilerinize 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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8. Dersinizde öğrencilerinizin de sizinle ve diğer öğrencilerle iletişime

geçebilmeleri için uygulama içerisinde birkaç kapalı özelliğin açılması

gerekmektedir. Bu özelliklere ulaşabilmek için öncelikle kullanıcı panelinin

yanında bulunan Kullanıcıları Yönet(1) butonuna tıklayın ve açılan menüden

Kullanıcıları Kilitle(2) seçeneğine gidin.

Eğer dersinizde öğrencilerinizin kameralarını açabilmelerini istiyorsanız açılan

pencerede Web kamerası paylaş(1) kilitli özelliğini açın. Aynı şekilde sesli
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olarak dersinize katılmalarını istiyorsanız Mikrofon paylaş(2), yazılı mesaj

gönderebilmeleri için Genel sohbet mesajı gönder(3), kendi aralarında da

mesajlaşabilmeleri için Özel mesaj gönder(4), paylaşılan ders notlarına

öğrencileriniz de ekleme yapabilmeleri için Notları düzenle(5) kilitli özelliği

açın ve son olarak Uygula butonuna tıklayın.

Tebrikler, dersinizi kaydetmeye başladınız ve öğrencilerinizle sesli, görüntülü ve

yazılı iletişiminizi sağladınız.

9. Öğrencilerinizle ders notu paylaşmak 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 siz ya da öğrencileriniz 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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10.Uygulamadaki sunum alanını kullanarak öğrencilerinizle ders içeriklerini

paylaşabilirsiniz. Bu alanda sunumlarınız arasında geçiş yapmak için slayt

navigasyon (1) butonlarını kullanmalısınız. Ek olarak, sunumunuza yaklaşmak

ya da uzaklaşmak için büyüteç (2), ekrana sığdırmak için boyutlandırma (3) ya

da gizlemek için sunumu gizle (4) butonlarını kullanabilirsiniz. Gizlenen

sunumu tekrar açılmak isterseniz sunumu onar (5) butonu kullanmalısınız.
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11. Sunum içerisine harici bir dosya eklemek istemeniz durumunda sunumları

yönete tıklamanız gerekmektedir. Açılan pencerede bilgisayarınızdaki dosyayı

dosyalara göz at seçeneğini kullanarak canlı dersinize yükleyin. Daha sonra

yüklemiş olduğunuz dosyayı onayla/yükle butonuna tıklayarak sunum alanınıza

yerleştirebilirsiniz.

12.Sunum alanına içerik eklemek için sunum araçlarını kullanabilirsiniz. Bu

araçları kullanarak sunum alanına metin (1) çizgi (2) daire (3) üçgen (4)

dörtgen (5) ekleyebilir ya da kalem aracını (6) kullanarak serbest çizim

yapabilirsiniz.
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13.Sunum alanındaki en son yaptığınız değişikliği geri al (1) butonunu kullanarak

bir önceki haline döndürebilirsiniz. Sunumuza eklediğiniz tüm içeriği

temizlemek için temizle (2) butonunu kullanabilirsiniz. Eğer dokunmatik bir

ekran kullanıyorsanız palm rejection (avuç içi reddi) (3) butonunu kullanarak

sunumunuza istenmeyen dokunuşlarla içerik eklemeyi durdurabilirsiniz.

Öğrencilerinizin de ekrana sizin gibi içerik ekleyebilmesi için çoklu kullanıcı

modu (4) butonunu kullanabilirsiniz.

14. Ders sırasında öğrencilerinize soru sormak için bir anket başlat seçeneğini

kullanabilirsiniz. Açılan sayfada sorunuzu metin kutusuna yazın (1). Cevap

türünü belirleyin (2) ve cevaplarınızı oluşturun (3). Burada cevaplarınıza ek

seçenek ekleyebilirsiniz (4). Start poll (anketi başlat) diyerek öğrencilerinize

sorunuzu ulaştırmış olursunuz.
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Öğrencilerinizden gelen cevapları anlık olarak takip edebilir ve anket

sonuçlarını yayınla diyerek cevap dağılımlarını onlarla paylaşabilirsiniz.

15. Canlı ders içeriğinde bir video paylaşmak için harici bir video paylaşın

seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Açılan pencerede öncelikle video

bağlantı linkini ilgili alana girin ve yeni bir video paylaş butonuna tıklayın.
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Paylaşılan videoyu durdurmak ve sunuma devam etmek için harici video

paylaşımını durdur seçeneğine tıklayın.

16. Dersinizde öğrencilerinizle kendi ekranınızı paylaşmak için ekranı paylaş

butonuna tıklayın. Açılan penceredeki seçenekleri kullanarak tüm ekranınızı

(1), bir uygulama penceresini (2) ya da tarayıcınızın sekmesini (3)

paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımlara ek olarak bilgisayarınızın sesini de paylaşmak

için sesi paylaş kutucuğunu (4) işaretleyin ve paylaş butonuna (5) tıklayın.
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17. Dersinizi tamamladığınızda oturumu sonlandır seçeneğine tıklayarak canlı ders

oturumunuzu hem öğrencileriniz hem de kendiniz için bitirebilirsiniz.

İyi dersler dileriz...
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