BigBlueButton felhasználói segédlet
Készült az Óbudai Egyetem Bánki Karának oktatói számára.
A BigBlueButton a Kar szerverén a bbb.banki.hu oldalon érhető el.
A BigBlueButton nyitó képernyőjének jobb felső sarkában van a bejelentkezési, első
használat megkezdéséhez a regisztrációs gomb.

A regisztrációs felületen kell megadni a szükséges adatokat.

Bejelentkezni a regisztrációkor megadott adatokkal tudunk.

Az egyes tárgyakhoz javasolt külön szobákat nyitni.

A szoba beállításait a szoba neve mellett található három függőleges pontra kattintva lehet
előhívni (lásd előző kép) és az adott óra elvárásainak megfelelően beállítani.

Adott szoba nevére kattintva az kiválasztásra kerül és a szoba meglátogatáshoz szükséges link
olvasható a Résztvevők meghívása részben. Ezt a linket kell elküldeni a hallgatóknak pl.
Neptun üzenetben az óra megkezdése előtt. A link ugyanaz marad akkor is, ha több alkalmat is
tervezünk tartani az adott tárgyból, ezért elég lehet egyszer elküldeni.

A szoba kiválasztása után az Indítás gombra kattintva „nyílik meg” az adott szoba. Oktatóként
érdemes engedélyezni a mikrofon használatát, a hangszóró hangerejét pedig szükség esetén
levenni az esetleges szakadozás megszüntetése érdekében.

A megjelenő felület alsó sorában lehet a mikrofont némítani, engedélyezni, a webkamerát
bekapcsolni, valamint a képernyőmegosztást beállítani. A bal oldalon található a chat ablak,
valamint az órához/konzultációhoz csatlakozott hallgatók által megadott név (megjegyzés: a
felület e-mail címet kér, de bármit elfogad, így kérhetjük, hogy a hallgató a saját nevét adja
meg).

A hallgató bejelentkezési felülete. Nem kell e-mail címet megadni, megadhatja a saját nevét,
erre érdemes felhívni a figyelmüket, amikor elküldjük a linket.

A hallgatók ugyanazt a felületet látják alapból, mint mi. A bal oldali chat ablakban tehetik fel
az előadás közben felmerült kérdéseiket.

Kijelentkezni, teljes képernyőre váltani a jobb felső sarokban található három függőleges
pontra kattintva és a megfelelő almenü kiválasztásával tudunk.

Saját fájlt (pdf, office dokumentum) feltölteni alul a + jelre kattintva tudunk.

A megjelenő felületen a kiválasztott fájl a feltöltés gomb megnyomásával tudjuk elindítani,
amennyiben a fájl mellett található körre rákattintottunk és a pipa jel megjelent.

A feltöltött fájl lapozható, nagyítható a fájl alatt található ikonok segítségével, sőt teljes
képernyőre nyitható a jobb alsó sarokban található kifelé mutató nyilakra kattintva

A bemutatott anyag teljes képernyőre nyitható a jobb alsó sarokban található kifelé mutató
nyilakra kattintva. Viszont ez csak a mi oldalunkon történik meg, a hallgatónak a saját gépén
azonos módon kell kinagyítania. Eredeti méretre visszaállítani hasonló módon a befelé mutató
nyilakkal lehet. A rajzeszköztár végig elérhető marad a jobb oldal közepén.

A chat ablak és a résztvevők listája eltüntethető ezzel szintén hasznos méretváltoztatás érhető
el, ha a chat ablaktól jobbra fent az emberke szimbólumra kattintunk.

A lista visszahozható szintén az emberke szimbólumra kattintva.

A chat ablak pedig a Nyilvános üzenetekre kattintva.

Javaslatok:
A felület használható online óratartásra és chat alapú konzultációra is, de a siker érdekében
minimalizálni kell a hálózati forgalmat, hogy a szakadozást lehetőleg elkerüljük. Ennek
érdekében érdemes a hallgatók oldalán (minden hasonló program esetében is) a mikrofont és a
webkamerát kikapcsoltatni, a mi oldalunkon sávszélesség függvényében meggondolandó a
webkamera bekapcsolása. Használat előtt javasolt kipróbálni kollégákkal közösen.
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