Uzem Öğrenci Girişi
Sisteme öğrenci olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına
yazdıktan sonra bizi ilk resimdeki gibi bir ekran karşılıyor. Öğrenci kullanıcı adımızı ve şifremizi ilgili alana yazarak “Sisteme
Gir” diyoruz. Eğer kullanıcı adımızı ve şifremizi hatırlamıyorsak, “Şifremi Unuttum” linkine mail adresimizi girerek yeni bir
şifre talebinde bulunabiliyoruz.

Şekil 1
Sisteme girdikten sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor olacak. Ajandam menüsü özellikle planlanmış eğitimlere ait
eğitim takvimini görmek için öğrencilerin sıklıkla kullanması ve takip etmesi gereken bir alandır.

Şekil 2

Şekil 2 de kırmızı ile gösterilen alanda 29.01.2013 saat 16.17 de bizimle ilgili bir oturumun başladığını gösteren bir ibare
göreceğiz. Üst kısımda ise daha önceden girmiş olduğumuz eski oturumları izleyebileceğimizi gösteren yeşil kamera ikonu
görünmektedir. İlgili oturumun üzerine geldiğimizde Şekil 3’deki gibi detayları yeşil alan üzerinde detaylandırılmaktadır.

Şekil 3
Oturuma katılmak için üzerine tıklıyoruz.

Şekil 4
Karşımıza Şekil 4’deki ekran çıkıyor. Gir butonuna basmadan önce donanımlarımızı “Sistem Testi” sekmesinden test
edebiliyoruz. Buradaki testin amacı donanım ve yazılımlarımızın çalışıp çalışmadığını test etmektir. “Ses”, “Mikrofon”,
“Kamera” ve “Bağlantı” kısımlarınızdan gerekli donanım ayarlarını test ettikten sonra eğitim sırasında eğer ekranınızı da
paylaşmak isterseniz “Ekranınızı diğer katılımcılarla paylaşacak mısınız?” seçeneği işaretlemelisiniz.

Şekil 5

Testlerimizi geçtikten sonra “Detaylar” sekmesine gelerek “Gir” diyor ve dersimize geçiyoruz. Karşımıza eğitmenin daha
hazır olmadığını ve bizim diğer öğrenciler ile sohbet edebileceğimiz şekil 6’daki ekran çıkıyor.

Şekil 6
Eğitmen oturuma katıldıktan sonra ise sohbet kapanarak bize bir uyarı ile bildirim yapılıyor.

Şekil 7
Eğitmen oturumu aktif hale getirdikten sonra ders odasına geçişimiz tamamlanıyor. Ve sanal sınıfımız karşımıza geliyor.
“Ses ve görüntü” kısmında eğitmen bize izin vermişse kameramız ve mikrofonumuz aktif olmaktadır. “Kullanıcı listesi”
kısmında eğitmen ve derse katılan diğer öğrencileri görmekteyiz. Eğitmenimiz listenin en başında yer almaktadır.

Şekil 8
Eğitmen herhangi bir dosya paylaştığında ekran görüntüsü Şekil 9’daki gibi olacaktır. Ortak alan olarak isimlendirilen
pencerede birden çok sekme ve her bir sekmede bir dosya veya çalışma sayfası açılabilmektedir. Sayfalar arasında bizim
geçiş yetkimiz bulunmamaktadır. Ancak eğitmen sayfalar arasında geçiş yapabilir, bize de hangi sayfaya geçmiş ise o
sayfanın görüntüsü verilmektedir. En üst kısımda iste dersin süresinin ne kadar kaldığı veya eğitmen değiştirmişse ne
kadar zaman geçtiği şeklinde görülmektedir.

Şekil 9
Sohbet kısmında eğitmen izin vermişse diğer kişiler ile iletişim kurabiliriz. Anket kısmında ise eğitmenimiz tarafından
oluşturulan anketlere cevap verebiliriz.
Eğitim esnasında soru sormak istediğimizde ise şu yol izlenmelidir. Kullanıcı listesi altında bulunan ikonda “Soru
Soracağım” satırına tıklıyoruz.

Şekil 10
Eğitmen soru sormamıza izin verirse eğer aşağıdaki resimdeki görüleceği gibi “Paylaş” sekmesi aktif olacak ve bizim
tahtayı kullanmamıza izin verilmiş olacaktır. Aşağıdaki resimde yine sorulan soru görülmektedir. Eğitmen paylaşımı
durdurduğunda ise ekran eski arayüze geri dönecektir.

Şekil 11
Eğer eğitmen derse ara verirse ekranımızda Şekil 12’deki gibi bir uyarı penceresi çıkacaktır. Eğitmen derse devam edene
kadar da bu ekran görüntüsü kalacaktır.

Şekil 12
Dersimizin süresi bittiği zaman ise karşımıza Şekil 13’deki gibi uyarı mesajı çıkmaktadır.

Şekil 13
Eğitmen isterse, dersi ek süreler ile uzatabilir.

Gelecek oturumlardan, bir sonraki derslerimizi, geçmiş oturumlardan ise daha
önceden katıldığımız oturumları takip edebiliriz.
Şifre seçeneğinden güncel şifremizi değiştirebilir, sistem kontrolü kısmından donanım
yazılım ayarlarımızı kontrol edebiliriz.

Şekil 15
Geçmiş oturumları izlemek için “Geçmiş oturumlar” sekmesindeki yeşil kamera ikonunu kullanabiliyoruz. Eğer girdiğimiz
oturumların karşısında kamera ikonu yoksa eğitmenimiz dersin tekrarını izlemeye kapatmış demektir.

