1.

http://bigbluebutton.ujs.sk/b
Az oldal a böngészőben beállított, alapértelmezett nyelvnek megfelelő nyelven jelenik
meg.

2.

Az oldal jobb felső sarkában található a bejelentkezési felület.

3.

Az LDAP bejelentkezés-re kattintva a Zimbrás adatok megadásával jelentkezhetünk be.

Zimbra adatokkal

4. A bejelentkezést követően létrehozhatjuk a szobákat, illetve elvégezhetjük azok
beállításait.
Minden szobához tartozik egy egyedi link. Mindig annak a szobának a linkje jelenik
meg a szobák felett, amelyre aktuálisan rákattintottunk. Ezt a linket e-mail-ben vagy más
formában megoszthatjuk a meghívottakkal.

A szoba létrehozására kattintva meg kell adnunk annak nevét, majd beállíthatjuk
a nekünk megfelelő módon a felkínált opciókból választva. Ezen beállítások módosítására
később is van lehetőség (a szoba az ikonja mellett szereplő 3 pontra kattintva törölhető).
Lehetőségünk van a szobát úgy beállítani, hogy azt bárki, aki hozzáféréssel
rendelkezik a szobához, el tudja indítani. Ebben az esetben a résztvevőknek nem kell
várakozniuk, míg a moderátor elindítja a szobát, viszont az első belépő kapja meg
alapértelmezetten az előadó jogát. (ezt a moderátor át tudja venni). Illetve lehetőség van
arra is, hogy minden résztvevő moderátori jogköröket kapjon. Egyszerű helyzetben (pl.:
oktatási óra, vizsga), ezek a beállítások nem szükségesek, illetve nem ajánlottak.

5.

A kiválasztott szobára való kattintás után az Indítás gombra kattintva aktiváljuk a szobát.
Amíg a szoba moderátora nem indítja el a szobát, addig a meghívottak sem tudnak
belépni, kivétel a fennebb említett eset. A szobába lépés után a rendszer kéri, hogy
válasszuk ki, hogy csak hallgatóként szeretnénk-e részt venni vagy a mikrofont is
használni szeretnénk (amennyiben a csak hallgató opciót választjuk mikrofonunk nem
lesz aktív).

A Mikrofon opció választása után a böngésző engedélyt kér a géphez csatlakoztatott
eszköz használatára. Ha több hangeszköz áll rendelkezésre kiválaszthatjuk, melyiket
kívánjuk használni.

Az engedély megadása után egy hangteszt indul el, mely segít megbizonyosodni arról,
hogy a mikrofonunk aktív. Ha a hangteszt sikeres, igazoljuk le az Igen-re kattintva,
ellenkező esetben győződjünk meg arról, hogy tényleg jó eszközt választottunk-e ki
a listából, illetve azt, hogy az eszköz tényleg készen áll-e a használatra.

6. A webkamerát az ablak alsó részében található kamera ikonra kattintva kapcsolhatjuk be.
A böngészőnk ismét engedélyt fog kérni a kamera használatához. Abban az esetben, ha
több eszköz is csatlakozik a gépünkhöz, itt is kiválaszthatjuk, melyiket szeretnénk
használni.

Az engedély megadását követően (a rendszer ezt többször is megismétli), a megjelenő
párbeszédablakban kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő képminőséget. Gyengébb
internetkapcsolat esetén ajánlott a legalacsonyabb szintűt választani. A megosztás
elindítása után a böngésző ismét beleegyezést kérhet az eszköz használatához.
A kameránk képe a felhasználói felület felső részén válik láthatóvá, a későbbiekben
ugyanitt jelenik meg a többi résztvevő kameraképe is.

7. A képernyő megosztását az eddig használt alsó menüsorban, a kis képernyőt ábrázoló
ikonra kattintva indíthatjuk el. Erre csak a moderátori jogkörrel rendelkező résztvevőknek
van lehetősége. A böngészőnk ebben az esetben is engedélyt fog kérni a hozzáféréshez,
és kiválaszthatjuk, hogy a teljes képernyőnket, vagy csak az egyik éppen futó
alkalmazásunk képét szeretnénk-e megosztani. A megosztott képernyő képe
a prezentációknak fenntartott mezőrészben jelenik meg.

8.

A prezentációnak fenntartott mezőrészhez tartozó menüsorokat, a képernyő jobb oldalán
és a prezentációs terület alján találhatjuk. Ezek segítségével lapozhatunk az
alapértelmezett prezentációs felületen, illetve a feltöltött prezentációnkat is vezérelhetjük,
mindemellett hasznos eszközöket tartalmaz a mondanivalónk szemléltetésének
támogatásához. (rajzeszközök, szövegbeviteli eszközök, stb.)

9. A videokonferencia felületének jobb alsó sarkában a pluszjelre kattintva további
funkciókat érhetünk el. Ezek a funkciók csak a moderátorok számára jelennek meg
(szavazás indítása, prezentáció feltöltése, külső videó megosztása).

A Szavazás indítása menüpontra kattintva több típusú szavazási lehetőségből
választhatunk, mely egy külön párbeszédpanelben jelenik meg a képernyő bal oldalán.
A szavazás befejeztével a moderátor közzé teheti a szavazás végeredményét, mely a
prezentációs tér jobb alsó sarkában jelenik meg a többi felhasználó számára.

A prezentáció
feltöltése
menüpontra
kattintva
feltölthetünk
képeket,
dokumentumokat és prezentációkat. A feltöltött elemeket listázva láthatjuk majd, és ezek
közül kiválaszthatjuk, hogy aktuálisan melyiket szeretnénk megjeleníteni. Azokat az
elemeket, amelyekre már nincs szükségünk ugyanezen a felületen törölhetjük.

A Külső videó megosztása menüre kattintva, a párbeszédablakba bemásolhatjuk az
általunk megosztani kívánt videó elérését, majd az Egy új videó megosztása gombra
kattintva megoszthatjuk azt. Ha a videó véget ért a plusz gombra kattintva a Külső videó
megosztásának befejezése menüt választva vehetjük ki a prezentációs térből.

10. A bluebutton lehetőséget biztosít üzenetek váltására is. A képernyő bal oldalán
a Nyilvános üzenetek gombra kattintva egy üzenőfal nyílik meg. A rendszer
lehetőséget biztosít ezen üzenetek mentésére, másolására és törlésére is.

A Megosztott jegyzetek menüpont, lehetőséget ad közös jegyzetek kezelésére,
egyúttal .txt és .html dokumentumok importálására/exportálására.

A baloldalon helyet foglaló menüt a képen látható emberalakra kattintva eltüntethetjük
vagy előhozhatjuk.

11. A meghívott résztvevőket a nevükre kattintva kezelhetjük. Indíthatunk privát
beszélgetést, de lehetőség nyílik a résztvevő némítására illetve eltávolítására is. A
résztvevőknek ideiglenesen adhatunk moderátori jogokat, illetve ugyanitt vissza is
vonhatjuk azt tőle. Abban az esetben, ha engedélyezni szeretnénk, hogy a résztvevő
prezentációt mutasson be anélkül, hogy moderátori jogkört kapna, a Legyen az előadó
menüpontra kattintva megadhatjuk az ehhez szükséges jogokat, ez idő alatt csak ő tud
majd elemeket feltölteni, vagy külső videókat megosztani a szobában. Ha a résztvevő
befejezte előadását, a moderátor a korábban már feltüntetett pluszgombra kattintva
visszaveheti az előadói jogkört.

12. A munkamenetről a Felvétel indítása gombra kattintva a moderátorok felvételt
készíthetnek. A felvétel szüneteltethető illetve folytatható. Végleges mentésre akkor
kerül, ha valamelyik moderátor az Előadás befejezése opcióval lép ki a szobából.
Kijelentkezés esetén a szoba továbbra is aktív marad, addig biztosan, míg a többi
résztvevő ki nem lép. A rendszer az elkészült felvételeket a moderátor főoldalán
listázza. A moderátornak lehetősége van privát, illetve publikus státuszt rendelni a
videókhoz. A privát videókat csak ő látja, míg a publikus videókhoz mindenki
hozzáfér, akivel a szoba elérhetősége meg van osztva.

A felhasználó megtekintheti az összes videó file-t amit ő hozott létre, vagy amikhez
hozzáférést kapott másoktól a főoldalán az Összes felvétel menüpont alatt. Az általa készített
videofelvételek a főoldala alsó részében jelennek majd meg.

13. A jobb felső sarokban a Beállítások menüpontra kattintva a szobával kapcsolatos
további beállításokat végezhetjük el.

