KULLANIM KILAVUZU

1

UZEM

Kullanma Klavuzu (Eğitmen)
İçindekiler
1.1. UZEM SISTEMINE GIRIŞ............................................................................................................................ 4
1.1.1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE BİLGİLERİME NASIL ULAŞABİLİRİM?.............................................................. 4

1.2. ANASAYFA.................................................................................................................................................... 5
1.2.1. SAĞ ÜST MENÜ....................................................................................................................................................... 5
1.2.2. SOL MENÜ................................................................................................................................................................ 5

1.3. DERSLERİM................................................................................................................................................... 6
1.3.1. Sanal Sınıf Aktivitesi (canlı ders) ..................................................................................................................... 6

1.4. SISTEM KONTROLÜ................................................................................................................................... 7
1.4.1. Sistem Kontrolü - Durum.................................................................................................................................... 7

1.5. BÖLÜMLER VE İŞLEVLERI........................................................................................................................ 9
1.5.1. Ortak Alan Bölümü..............................................................................................................................................10
1.5.2. Paylaşım Düğmesi...............................................................................................................................................11
1.5.3. Ortak Alan Yönetim Araçları............................................................................................................................16
1.5.4. Canlı Yayını Başlatma Düğmesi.....................................................................................................................17
1.5.5. Oturum Süresi.......................................................................................................................................................18
1.5.6. Oturum Ayarları Düğmesi................................................................................................................................18
1.5.7. Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi..........................................................................................20
1.5.8. Etkileşim Penceresi.............................................................................................................................................20
1.5.9. Sohbet Sekmesi....................................................................................................................................................21
1.5.10. Dosyalar Sekmesi..............................................................................................................................................21

1.6. TAKVIM........................................................................................................................................................22

KULLANIM KILAVUZU
İstanbul Rumeli Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından hazırlanmış olan bu klavuzda UZEM sisteminde bulunan derslerin eğitim portalı
üzerinden nasıl takip edileceğine ve bu sistemin nasıl kullanılıcağına dair bilgiler yer almaktadır.

1.1. UZEM SISTEMINE GIRIŞ
Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yapabilmek için herhangi bir ek bilgisayar yazılımına ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız da bulunan internet tarayıcılarından ( İnternet Explorer, Google
Chrome) ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
Eğitim Portalı “https://portal.rumeli.edu.tr” adresinde yer almaktadır. Bu adresi internet tarayınızın adres satırına yazmanız halinde eğitim portalı sayfasına ulaşabilirsiniz.

1.1.1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE BİLGİLERİME NASIL ULAŞABİLİRİM?

Tüm T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretmenleri için belirlenmiş olan “kullanıcı adı” ve
“şifre” bilgileri UZEM destek birimi tarafından eğitmenlerimize mail yoluyla iletilecektir.
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1.2. ANASAYFA
Eğitim portalına giriş yaptığınızda “Anasayfa” ekranı açılacaktır. Bu ekranda “Yakın Başlayacak Aktivitelerim” alanı hafta içerisinde başlayacak olan aktivitelerinizi göstermektedir.
Aktivitenin üzerine tıklayarak içeriğini görüntüleyebilirsiniz. “Girdiğim Eğitimler” alanında
mevcut dönem içerinde eğitimini verdiğiniz dersleri görüntüyebilrsiniz. İlgili dersin üzerine
tılayarak o dersin içeriklerini görüntüleyebilmektesiniz.

1.2.1. SAĞ ÜST MENÜ

Üst menüde sırasıyla Son teslim tarihlerim, mesajlar, derslerim, dil seçeneği ve profil simgeleri bulunmaktadır.

1.2.2. SOL MENÜ

Menüde “Anasayfa” alanına tıkladığınızda eğitim portalının
anasayfasına yönlendirilirsiniz. “Derslerim” alanına tıkladığınızda portalda eğitim verdiğiniz derslerinizi görüntüleyebilirsiniz. Dönem içindeki eğitimini verdiğiniz derslerin üzerine
tıklayarak ders içeriklerini görüntüleyebilirsiniz.

“Takvim” alanına tıkladığınızda bulunduğunuz ay içerisinde
gerçekleşecek ders aktivitelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu
aktivitelerin gün ve saat bilgisini bu sayfadan görüntüleyebilmektesiniz. Aktivitelere tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.
“İletişim Araçları” portal içinde bulunan yönetici ve öğrencilerle iletişime geçmek için kullanılan araçları görüntüleyebilirsiniz. Bu araçları kullanarak iletişime geçmek istediğiniz kişi
ve ya kişlerle iletişime geçebilirsiniz.
(İletişim konusunda mail kullanımı tavsiye etmekteyiz.)
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1.3. DERSLERİM
Bir dersin içine aktivite eklemek, aktiviteleri görüntülemek, düzenlemek, şube açmak, şubeleri düzenlemek gibi işlemler için Derslerim sayfasındaki bir ders ismine tıklanarak ders
görüntülenebilir.

1.3.1. Sanal Sınıf Aktivitesi (canlı ders)

Sanal Sınıf Aktivitesi (canlı ders) ilgili enstitü tarafıdan belirlen ders takvimine göre UZEM
yetkilileri tarafından oluştulmaktadır. Bu ders programı enstitün ve uzemin websitesinde
yayınlanacaktır. Sanal Sınıf Aktivitesi (canlı ders) günü ve saati geldiğinde sistem tarafından
başlatılıcaktır. Bu aktivite başladığında üzerinde “Canlı Yayın” ibrasi bulunucaktır. Bu ibareye tıkladığınızda aktivite tarayıcınız üzerinde yeni bir sekme olarak açılacaktır. Eğitmenlerin
ders programında ki saatin 15 dakika önce canlı derste olmaları istenmektedir.
Bunun sebebi olası bir teknik arıza durumunda ders başlamadan müdahele etmektir. “Canlı
Yayın” ibaresine tıkladığınızda tarayacınız üzerinde, yeni sekmede canlı ders açılacaktır.
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1.4. SISTEM KONTROLÜ
‘Sistem Kontrolü’ oturum için gerekli sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalışmadığının
kontrolü için kullanılır.

1.4.1. Sistem Kontrolü - Durum

Sistem Kontrolü - Durum bölümünde Perculus Plus’ta oturum açılması için gerekli olan kamera, mikrofon ve ekran paylaşımı durumu gözden geçirilir ve kullanıcıya geri dönüt verilir.
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Kameranız ile video paylaşımı yapabilirsiniz: Mevcut kamera sayınız: 1
Bilgisayarda mevcutta bir veya daha fazla kamera bulunuyorsa bu geri bildirim alınır. Sisteme bağlı bir veya daha fazla kamera var anlamına gelir. Mevcut kamera sayısı da burada
bilgi olarak yer alır.
Mikrofonunuz ile ses paylaşımı yapabilirsiniz : Mevcut mikrofon sayısı: 4
Bilgisayarda mevcutta bir veya daha fazla mikrofon bulunuyorsa bu geri bildirim alınır. Sisteme bağlı bir veya daha fazla mikrofon var anlamına gelir. Mevcut mikrofon sayısı da burada bilgi olarak yer alır.
Ekran Paylaşımı Yapabilirsiniz : Ekran paylaşımı yapabilmek için gereken Google Chrome
eklentisinin Google Chrome’e eklenip eklenmediğinin bilgisi yer alır. Google Chrome’a Perculus Plus eklentisi eklemek için aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz. https://chrome.google.
com/webstore/search/perculus
1.4.1.1. Sistem Kontrolü - Kamera

Kamera testi ile kameranın doğru çalıştığını anlamak için “KAMERA” bölümünde bulunan
“Kameranızı seçininiz” menüsüne girip mevcut kamerayı seçtikten sonra kamera sorunsuz
çalışıyorsa kamera bölümü açılır ve bilgisayarınızın monitöründe kendinizi görebilirsiniz.
Kamera Seçimi Yaptıktan Sonra Google Chrome‘un Sol
Üst Tarafında Çıkan Kameranızı Kullanma İzin İsteğinde
İzin Ver Düğmesine Tıklanır.
1.4.1.2. Sistem Kontrolü - Mikrofon

Mikrofon bölümünde bilgisayarda bulunan mevcut mikrofonların listesi bulunur. Doğru
mikrofonu seçerek doğru çalışıp çalışmadığı test yapılarak anlaşılabilir.
Mikrofon seçimi yaptıktan sonra Google Chrome‘un sol üst tarafında çıkan mikrofonunuzu
kullanma izin isteğinde izin ver düğmesine tıklanır.

7

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.4.1.3. Sistem Kontrolü - Bağlantı

Bağlantı bölümünde bilgisayarın mevcut internet bağlantısı test edilebilir. Yükleme ve indirme hızı olarak tavsiye edilen bağlantı hızı en az 1 Mbit/s’dir.
Bağlantı hızını kontrol etmek için ekranda bulunan “Testi Başlat” düğmesine tıklayarak testi
başlatabilir. Test sonrasında bilgisayarın yükleme ve indirme hızının ne kadar olduğu öğrenilebilir.

1.5. BÖLÜMLER VE İŞLEVLERI
Perculus Plus oturumuna başladığımız zaman karşımıza gelen görünüm üzerinde bulunan
menüler ve işlevlerine ayrıntılı olarak değineceğiz.
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(2) Ortak Alan Bölümü
Eğitimcinin üzerinde ders anlattığı bölümdür.
(3) Paylaşım Düğmesi
Ortak alanda görüntülenecek görüntünün (Beyaz tahta, doküman veya ekran paylaşımı)
eklendiği düğmedir.
(4) Ortak Alan Yönetim Araçları
Ortak alan yönetim araçları ortak alan üzerinde düzenlemeler yapmayı sağlar.
(5) Canlı Yayını Başlatma Düğmesi
Oturumun tüm katılımcılara açılmasını sağlayan düğmedir.
(6) Oturum Süresi
Oturum başlama saatinden sonra geçen süre bu bölümde gösterilir.
(7) Oturum Ayarları Düğmesi
Oturum ile ilgili ayarların görüntülendiği düğmedir.
(8) Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi
Eğitimci ve eğitimcinin kullanıcılara yetki vermesi ile kameralarını açtıkları ve görüntülendikleri penceredir.
(11) Genel Sohbet Düğmesi
Genel sohbet düğmesinin tüm katılımcıların sohbete dahil olabildiği bölümdür
(13) Sohbete Yazı Yazma Bölümü
Sohbet görüntüleme penceresinde görünecek yazıların yazılıp gönderildiği bölümdür.
(14) Dosyalar Sekmesi
Oturumda kullanılacak dosyaların önceden yüklenip hazır olması için kullanılır.
(15) Katılımcılar Sekmesi
Mevcut Katılımcıların görüntülendiği, kamera ve mikrofon yetkisinin verilebildiği sekmedir.
(16) Sorular Sekmesi
Katılımcılar anlık olarak soru hazırlayıp cevaplatılabildiği sekmedir.
1.5.1. Ortak Alan Bölümü

Ortak alan bölümü; eğitmenin ders içerisinde kullanacağı Beyaz Tahta, Resim (jpeg, png),
Video (mp4), Ses (mp3), Doküman (pdf ) ve Ekran Paylaşımı (Ekranınızın Tamamı, Uygulama
Penceresi, Chrome sekmesi) yaptığı ve kullanıcıların gözlemlediği bölümdür.
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Ekran paylaşımı hariç tüm paylaşımlar üzerinde ‘Ortak Alan Yönetim Araçları’ kullanılarak
yazı yazma, kalem aracı gibi araçlar ile vurgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.
Ders içerisindeki eğitim ile ilgili tüm faaliyetler bu bölümde gerçekleşir. Bir kullanıcı bu ‘Ortak Alan Bölümü’ üzerinde işlemler gerçekleştirebileceği gibi, birden fazla kullanıcı da ortak
alan üzerinde yetkilendirmeye sahip olup işlemler gerçekleştirebilir.
1.5.2. Paylaşım Düğmesi

Paylaşım düğmesi ortak alanda görüntülenecek olan görüntünün seçilmesini sağlayan
düğmedir.

1.5.2.1. Beyaz Tahta

Beyaz Tahta’ eğitimcinin ortak alanı katılımcılar ile etkili kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Beyaz
tahta üzerinde kalem ve T20 aracını kullanarak katılımcılar arasında beyin fırtınası yapılabilir.
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Beyaz Tahta tıklandığında ekrana çalışma alanı açılır ve tıklanabilir yeni düğmeler eklenir.
(1)Kullanıcı Adı: Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm

(2)Bulut Düğmesi: Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedilip bilgisayara indirmenizi sağlar.

(3)El Düğmesi: Katılımcı oturumda söz almak istediğinde el düğmesinden
söz verilir.
Kullanıcılar el düğmesine tıklayarak ders esnasında söz isteyebilir. Oturum eğitmeni el düğmesine tıklayarak derste söz isteyen katılımcıların listesini görebilir. Katılımcı adının üzerine
tıklandığında kamera, mikrofon ve paylaşım yetkisi verilip, katılımcıların oturuma katkıda
bulunması sağlanabilir.

1.5.2.2. Doküman Yükle

“Doküman Yükle” ile bilgisayarınızda bulunan doküman ve video yüklemede sadece pdf,
jpeg, png, mp4 (video) ve mp3 (ses) uzantılı dosya yüklemeye izin verilmektedir. Eğer bir
MS Ofis belgesi (Word, Excel veya Powerpoint) paylaşmak istenirse bu dosyayı önce pdf
biçemine çevrilmesi gerekmektedir.
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Doküman Yükle tıklandığında ‘Aç’ penceresi açılır ve bilgisayardan açılmak istenen doküman seçilerek açılır

‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra ekranın sağ altında dosyanın yüklenme durumu görüntülenir.
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Doküman seçilip ‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra doküman yüklenerek ‘Ortak Alan
Bölümü’nde gösterimi yapılır.
(1) Yüklenen Dosyanın Adı
‘Dosya Yükle’ fonksiyonunu kullanarak dosya yüklendiğinde ‘Paylaşım Düğmesi’nin sağına
yüklenen dosyanın adı gelir. Yüklenen dosyanın adının yazıldığı kısma tıklandığı zaman o
ana kadar açılmış Ekran Paylaşımı, Beyaz Tahtalar ve Dokümanlar bu kısımda listelenir.
(2) Dokümandaki Sayfaları Gör
Tıklandığında ekranın sağına yeni bir bölüm açılır ve mevcuttaki dokümanın sayfalarını sıralı bir şekilde görüntülenir.
(3) Kullanıcı Adı
Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm.
(4)Doküman Sayfa Kontrolü
Bu kısımda eklenen dokümanın sayfa sayısı, sayfa numarası, önceki ve sonraki sayfa geçiş
düğmeleri bulunur.
(5) Bulut Düğmesi
Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedilip bilgisayara indirmenizi sağlar.
(6) El Düğmesi
Katılımcı oturumda söz almak istediğinde el düğmesinden söz verilir. Söz almak isteyen kişi
sayısı parmak işaretinin üstünde belirir.
Kullanıcılar el düğmesine tıklayarak ders esnasında söz isteyebilir. Oturum eğitmeni el düğmesine tıklayarak derste söz isteyen katılımcıların listesini görebilir. Katılımcı adının üzerine
tıklandığında kamera, mikrofon ve paylaşım yetkisi verilip, katılımcıların oturuma katkıda
bulunması sağlanabilir.
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1.5.2.3. Ekran Paylaşım

‘Ekran Paylaşımı’ düğmesine tıklandığında ekrana bir pencere açılır. Bu pencerede ‘Ekranınızın Tamamı’, ‘Uygulama Penceresi’, ‘Chrome Sekmesi’ seçeneklerinden birini seçerek
‘Paylaş’ düğmesi tıklanarak seçilen paylaşılmak istenen ekran ‘Ortak Alan Bölümü’nde paylaşılmaya başlanır.
Paylaşım sırasında ‘Sesi Paylaş’ kutucuğu işaretlenmiş ise Chrome tarafında bilgisayarınızın
sesi veya Chrome üzerinde oynatılan ses ve videoların sesi kısılmış olabilir. Oturuma devam
etmeden önce chrome ve bilgisayarınızın ses ayarlarını kontrol ederek devam edilmelidir.
Ekran Paylaşımı’na tıklandığı zaman ekranın sağ üst köşesine
uyarı mesajı gelir. Paylaşılan ekranın sesinin kısılabilir. Bu mesaj
oturumun katılımcılarına giden ses için dikkat edilmeldir.
Ekran Paylaşımı gerçekleştirmeden iptal ederseniz ya da bir
sorundan dolayı ekran paylaşmı gerçekleşmezse ekranın
sağ üst köşesine bu uyarı gelir.
Ekran Paylaşımı tıklandığında ekranın orta üst kısmında hangi ekran paylaşılmak isteniyorsa
seçim yapılmalı ve paylaş düğmesi tıklanmalıdır.
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(1) Ekranınızın Tamamı
Mevcutta bulunan ekranın tamamı ortak alanda paylaşılabilir. Birden fazla ekran (monitör)
mevcutsa aralarından seçim yapılabilir.
(2) Uygulama Penceresi
Bilgisayarda açılan uygulamalar arasından istenilen uygulama seçilip sadece uygulama ekranı paylaşılabilir.
(3) Chrome Sekmesi
Chrome tarayıcısında mevcutta açık sekmelerden istenilen sekme ortak alanda paylaşılabilir.
(4) Sesi Paylaş Onay Kutusu
Onay kutusu işaretli olduğu durumda bilgisayardaki ses oturuma paylaşılır. (Ses paylaşımı bilgisayar veya uygulamanın sesini kısabilir. Bilgisayarın veya uygulamanın sesini kontrol edilip
oturuma devam edilmelidir.) Onay kutusu işaretli değilse ekran paylaşımında ses paylaşılmaz.
(5) Paylaş Düğmesi
Paylaş düğmesi tıklandığında ekran görüntüsü oturumun ortak alanında paylaşılmaya başlanır.
(6) İptal Düğmesi
İptal düğmesine basarak ekran paylaşımı penceresinden çıkılır ve ekran paylaşımı gerçekleşmez.
1.5.3. Ortak Alan Yönetim Araçları

Ortak alan yönetim araçları ortak alana eklenen ‘Beyaz Tahta’, ‘Doküman (pdf )’ ve ‘Resim
(jpeg, png)’ dosyaları üzerinde vurgulamalar yapmak, beyin fırtınası yapmak, önemli notlar
almak gibi işlemler için kullanılır.
İmleç aracına tıklayarak diğer ortak alan yönetim Araçlarının etkisinden çıkılır.
		

Kalem aracını kullanarak ortak alandaki görselin üzerinde çizimler yapılabilir.

Silgi aracını kullanarak ekran üzerine çizilmiş ve yazılmış yazıların kısım kısım silinmesi sağlanabilir.
T20 aracını kullanarak istenilen noktaya klavyeden
yazı yazılabilir. (Text – Metin) – (20 – 24 Boyutlar)
Renkler aracına tıklanarak açılan renkler penceresinden bir renk seçilir. Seçilen renk kalem ve T20 aracı ile
yapılacak işlemlerin rengi seçilmiş olur.
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Çöp Kutusu Simgesine tıklayarak ‘Kalem Aracı’ ve ‘T20’ aracı ile yapılan değişiklikleri
tümü silinir.

		

Canlı Yayın Başlatma Düğmesi 			

Ara ver Düğmesi

1.5.4. Canlı Yayını Başlatma Düğmesi

Canlı yayın başlatma düğmesi ekranın sağ üstünde bulunan ‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’nin sol tarafında yer alır. Canlı yayın başlatma düğmesi eğitmen yayını başlatana kadar sürekli yanıp söner. Oturumu başlatmak için gereken hazırlıklar yapıldıktan
sonra ‘Canlı Yayın Başlatma’ düğmesine tıklanır.
Oturum tüm katılımcılara açılır ve eğitmenin oturuma sunduğu ‘Beyaz Tahta’, ‘Doküman
Yükle’den yüklenmiş bir doküman, ‘Ekran Paylaşımı’, ‘Dosyalar’ Sekmesi bölümünden seçilmiş dokümanla yayın başlatılabilir veya ortak alan boş şekilde de oturum başlatılabilir.
Eğitmen isterse oturum başlatmadan önce kamera ve mikrofonu kapalı başlayabilir veya
kamera ve mikrofon açık bir şekilde oturum başlatılabilir.
Ders başlatıldıktan sonra derse mola verilmek istendiğinde ‘Başlat’ düğmesinin olduğu bölüme ‘Ara Ver’ bölümü gelir. ‘Ara Ver’ Düğmesine tıklandığında ‘Ara Verme Zamanı’ penceresi gelir. Gerekli duyuruyu yazıldıktan sonra, ‘Derse Ara Ver’ düğmesi tıklanarak derse ara
verilmiş olunur.

Ara Ver’ Düğmesi tıklandığında ekrana gelecek pencere
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1.5.5. Oturum Süresi

Oturumun başlama saatinden sonra sistem otomatik olarak zaman saymaya başlar. Oturum
süresi oturumun bitiş zamanına kadar devam eder. Oturumu süresi uzatıldığında Oturum
süresi zaman saymaya devam edecektir.

1.5.6. Oturum Ayarları Düğmesi

Ekranın sağ üst tarafında bulunan ‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’ ve ‘Oturum
Süresi’ arasında bulunan üst üste paralel çizgiler ‘Oturum Ayarları düğmesi’ olarak kullanılır.
Tıklandığında oturum ile ilgili ayarlar sayfası görüntülenir.
				
(1) Kalan Süre Bölümü
				
Mevcut oturumu ne kadar süre sonra biticeği bu bölümde yazar.
				
(2) Süre Uzatma Düğmesi
				
Süre uzatma düğmesine tıklanarak mevcut oturum süresi uza				
tılabilir.
				
(3) Lobi Duyurusu Düğmesi
				
Lobi duyuru düğmesi lobide bekelyen katılımcılar için bilgi me				
sajı yazılabilir.
				
(4) Ara Ver Düğmesi
				
Ara ver düğmesi başlatılan oturuma ara vermek için kullanılır.
				
(5) Dersi Bitir Düğmesi
Dersi bitir düğmesi oturumu sonlandırmak için kullanılır.
(6) Sistem Kontrolü Düğmesi
Sistem Kontrolü düğmesi oturum için gerekli sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü için kullanılır.
(7) Yardım Düğmesi
Yardım düğmesi mevcut kullanıcının oturum konusunda yardım alabileceği kullanım kılavuzuna ulaşmak için kullanılır.
(8) Dil Seçimi Düğmesi
Dil Seçimi düğmesi oturumun dilini değiştirmek için kullanılır.
(9) Geri Bildirim Düğmesi
Geri Bildirim düğmesi kullanıcı oturumdan memnuniyet durumunu oylamak ve yorum eklemek için kullanır.
1.5.6.1. Kalan Süre Bölümü

Kalan Süre bölümü turumun başlama saatinden itibaren geriye saymaya başlayan ve oturumu ne zaman biteceğini gösteren bölümdür.
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1.5.6.2. Süre Uzat Düğmesi

Her oturumun başlama ve bitiş zamanı vardır. Bitiş zamanı geldiğinde ve oturumun devam
etmesi gerekiyorsa ‘Süre Uzat’ düğmesi kullanılır. ‘Süre Uzat’ düğmesi tıklandığında ‘Süre
Uzat’ penceresi açılır. ‘Süre Uzat’ penceresinde bulunan 5, 10, 15, 30, 60 dakikalık süreler
seçilerek oturumun süresi uzatılır.

1.5.6.3. Ara Ver Düğmesi

Ders başlatıldıktan sonra derse mola verilmek istendiğinde ‘Oturum Ayarları’ düğmesinin
alt başlıklarından biri olan ‘Ara Ver’ düğmesine tıklanır. ‘Ara Ver’ Düğmesine tıklandığında
‘Ara Verme Zamanı’ penceresi gelir. Gerekli duyuruyu yazıldıktan sonra, ‘Derse Ara Ver’ düğmesi tıklanarak derse ara verilmiş olunur.

1.5.6.4. Dersi Bitir Düğmesi

Dersi Bitir düğmesine tıklandığında Dersi Bitir penceresi karşınıza gelir. Ders bitirilmek istediğinden emin olduktan sonra ‘Dersi Bitir’ düğmesine tıklanarak ders bitirme işlemi başlatılır. Dersi bitirme işlemi başlatıldıktan 60 saniye sonra oturum sonlandırılır. (Dersi Bitir penceresinde Dersi Bitir düğmesi tıklandıktan sonra kullanıcının karşısına ‘Geri Bildirim’ penceresi
gelir. Oylama yapıldıktan sonra ‘Gönder’ düğmesi tıklanarak ‘Geri Bildirim’ gönderilmiş olur.
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Dersi Bitir düğmesine tıklandığında Dersi Bitir Penceresi açılır.

KULLANIM KILAVUZU
1.5.7. Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi

‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’ ekranın sağ üst köşesinde yer alır. Bilgisayara
bağlı bulunan web kamerası ve mikrofon bu pencere üzerinden paylaşıma açılır ve kapatılabilir. İstenirse sadece web kamerası veya mikrofon paylaşıma açılabilir.

					

Kapalı kamera görüntüsü

(1) Kullanıcı Adı Bölümü
Eğitimci web kamerası açmadığında eğitimcinin adı bu bölümde görüntülenir.
(2) Kamera Düğmesi
Kamera düğmesine tıklayarak web kamera açılabilir ve kapatılabilir.
(3) Mikrofon Düğmesi
Mikrofon düğmesine tıklayarak mikrofon açılabilir ve kapatılabilir.

1.5.8. Etkileşim Penceresi

Etkileşim penceresinde Sohbet Sekmesi, Dosyalar Sekmesi, Katılımcılar Sekmesi, Sorular
Sekmesi ve Sohbet Ayarları Sekmesi görüntülendiği bölümdür. Her bir sekmenin görüntülenmesi ‘Etkileşim Penceresi’nden sağlanır.

Sohbet Sekmesi			

Dosyalar Sekmesi		

Katılımcılar Sekmesi
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Sorular Sekmesi			

Sohbet Ayarları Sekmesi

1.5.9. Sohbet Sekmesi

‘Sohbet Sekmesi’ düğmesi sistemin sabit özelliği olarak seçili olarak gelir. ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’nin açar. Sohbette yazılan yazıların görüntülenmesi istenmiyorsa ve sohbete yazı yazılmasının engellenmesi istenmiyorsa sohbet sekmesi düğmesinin sağındaki
düğmelerden bir tanesi tıklanabilir.

1.5.10. Dosyalar Sekmesi

Oturum esnasında kullanılacak dokümanlar önceden yüklenebilir. Oturumdan önce doküman yüklemek oturum sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçer. Eğitmen; sisteme
kendi bilgisayarında dosya yükleyebileceği gibi, sistemde bulunan Ortak Dosyalar içerisinden de dosyalar eklenip kullanılabilir.
Dosya yüklendiğinde, yüklenen dosyalar ‘Ortak Dosyalar’ın altında listelenir. Dosyalar sekmesinde yeni klasörler oluşturulabilir. Oluşturulan klasörlerin altına dosyalar yüklenebilir.
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(1) Ortak Dosyalar Düğmesi (Kişili Klasör Simgesi)
Ortak Alanda bulunan dosyaları açmak ve ortak alana dosya ekleme için kullanılır.
(2) Dosya Ara Düğmesi (Büyüteç Simgesi)
Dosya Ara düğmesine tıklanır daha önce yüklenmiş dosyanın ismi yazılarak dosya aranabilir.
(3) Dosya Ekleme Düğmesi (Artı Simgesi)
Dosya Ekleme düğmesine tıklanarak bilgisayarda bulunan dosya sisteme eklenebilir.
(4) Yeni Klasör Düğmesi (Klasör Simgesi)
Yeni Klasör düğmesine tıklanarak sisteme yeni klasör tanımlanabilir.

1.6. TAKVIM
Derslerinize ait aktif etkinlikleri sol menüdeki

sekmesi aracılığıyla göre-

bilirsiniz.
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