OBSŁUGA SYSTEMU
ZDALNYCH OBRON
BIGBLUEBUTTON
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1. Podłączenie zestawu dźwiękowego (mikrofonu, głośników/słuchawek) i kamerki przed dołączeniem do pokoju obron.
Przed próbą dołączenia do pokoju obron należy podłączyć do komputera/laptopa dodatkowy sprzęt transmitujący/nadający dźwięk i kamerkę jeżeli taki
sprzęt występuje (chodzi o dodatkowy mikrofon, głośniki lub słuchawki) oraz kamerkę. Jeżeli korzystamy jedynie ze sprzętu wbudowanego w laptop to ten
krok należy pominąć.

2. Dołączenie do spotkania:
a. przez system krk.prz.edu.pl
System dołączenia do spotkania przez stronę krk.prz.edu.pl jest wykorzystywany w przypadku nauczycieli Politechniki Rzeszowskiej. Na wstępie należy na
Uczelnianej skrzynce pocztowej odebrać wiadomość z zaproszeniem na „Obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej”.

Rys 1. Odbiór wiadomości z zaproszeniem na „Obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej”.

Po odbiorze wiadomości z zaproszeniem na „Obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej” należy uruchomić przeglądarkę Google Chrome lub
Firefox lub Opera i wejść na stronę krk.prz.edu.pl (1.).
Po wejściu na tą stronę należy się na niej zalogować takim samym loginem i hasłem jak do uczelnianej poczty elektronicznej/USOS’a.
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Po zalogowaniu należy w prawym górnym rogu strony najechać kursorem myszy na avatar przy swoim imieniu i nazwisku (2.), a następnie po rozwinięciu
menu wybrać opcję „Twoje aktualne obrony i spotkania” (3.).

Rys. 2. Przejście na stronę krk.prz.edu.pl, przejście do zakładki „Twoje aktualne obrony i spotkania”.

Po przejściu do zakładki „Twoje aktualne obrony i spotkania” w okienku „Twoje aktualne obrony” należy kliknąć na przycisk „Wejdź” (4.) przy spotkaniu
„Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej”.
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Rys. 3. Dołączenie do pokoju dot. „Obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej” (dot. osób mających konta w serwisie krk.prz.edu.pl).

b. przez rozsyłany mailowo link (osoby niemające konta w serwisie krk.prz.edu.pl)

Sposób dołączenia do spotkania poprzez rozsyłanie linka jest wykorzystywany dla osób niemających utworzonych kont w serwisie krk.prz.edu.pl (głównie
osoby niezatrudnione na Politechnice Rzeszowskiej).
Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć na link (5.) w przysłanej z adresu mailowego krk@prz.edu.pl wiadomości (6.).
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Rys 4. Odbiór wiadomości z linkiem do pokoju dot. „Obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej”.

Po kliknięciu w link znajdujący się w wiadomości nadesłanej z adresu krk@prz.edu.pl otwiera nam się okienko przeglądarki internetowej. Po otworzeniu
okienka przeglądarki należy wybrać przycisk „Dołącz do spotkania”.
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Rys. 5. Dołączenie do pokoju dot. „Obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej” (osoby korzystające z nadesłanego z adresu krk@prz.edu.pl
linku do spotkania).

3. Wybór sposobu uczestniczenia w spotkaniu.
Po dołączeniu do spotkania i uruchomieniu okienka przeglądarki należy wybrać w jaki sposób chcemy uczestniczyć w spotkaniu: czy używając mikrofonu (8.)
czy tylko słuchając. Należy wybrać odpowiednią opcję klikając na kółeczku z ikonką bądź na napisie.
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Rys. 6. Wybór sposobu uczestniczenia w spotkaniu. W tym wypadku wybrano spotkanie „z użyciem mikrofonu” (8.).

a. przeglądarka Google Chrome
W przypadku wyboru opcji „Używam mikrofonu” przeglądarka Google Chrome zapyta nas „et12.prz.edu.pl prosi o pozwolenie na: Korzystanie z Twojego
mikrofonu” (9.). Należy w tym wypadku kliknąć na przycisk „Zezwalaj” (10.).
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Rys. 7. Udzielenie pozwolenia (10.) na korzystanie z mikrofonu w przeglądarce „Google Chrome”.

b. przeglądarka Mozilla Firefox
W przypadku wyboru opcji „Używam mikrofonu” przeglądarka Mozilla Firefox zapyta nas „Czy udostępnić dźwięk z mikrofonu witrynie „et12.prz.edu.pl” (11.).
Należy w tym wypadku w polu „Mikrofon do udostępnia” kliknąć na przycisk rozwijanej listy i wybrać interesujące nas urządzenie (12.) (w tym wypadku
będzie to „Mikrofon zestawu słuchawkowego (Jabra Evolve…). Na samym końcu należy kliknąć na przycisk „Udostępnij” (13.).

8

Rys. 8. Udostępnienie mikrofonu (13.) w przeglądarce „Mozilla Firefox”.

c. przeglądarka Opera
W przypadku wyboru opcji „Używam mikrofonu” przeglądarka Opera zapyta nas „et12.prz.edu.pl prosi o pozwolenie na: Korzystanie z Twojego mikrofonu”
(14.). Należy w tym wypadku kliknąć na przycisk „Zezwalaj” (15.).
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Rys. 9. Udzielenie pozwolenia (15.) na korzystanie z mikrofonu w przeglądarce „Opera”.

4. Test mikrofonu.
Po zezwoleniu w przeglądarce internetowej na korzystanie z mikrofonu pojawi nam się okienku „Testu mikrofonu”.
Na początek trzeba zwrócić uwagę czy głośniki/słuchawki nie są ściszone. Jeżeli tak to trzeba zwiększyć głośność, jeżeli nie to należy powiedzieć dowolne kilka
słów – jeżeli będziemy siebie słyszeć w głośnikach/słuchawkach to znaczy że mikrofon działa i głośniki/słuchawki działają.
Jeżeli nas słychać klikamy na ikonkę lub przycisk „Tak”.
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Rys. 10. Potwierdzenie działania mikrofonu i urządzenia transmitującego dźwięk (16.).

a. Problem z mikrofonem/dźwiękiem
Jeżeli podczas próby mikrofonu siebie nie słyszymy należy kliknąć na ikonkę lub przycisk „Nie” (17.).
Sytuacja ta może występować jeżeli mamy kilka mikrofonów podpiętych pod komputer (przykładowo mikrofon wbudowany w laptop + mikrofon zewnętrzny
podpięty przykładowo przez USB lub przy słuchawkach) lub kilka urządzeń transmitujących dźwięk (przykładowo głośniki wbudowane w laptop + głośniki
zewnętrzne lub słuchawki).
Po kliknięciu przycisku „Nie” (17.) pojawi się okienko „Ustawienia dźwięku”. Z rozwijanej listy możemy wybrać urządzenie, które będzie pełnić funkcję
mikrofonu (18.) i urządzenie, które będzie pełnić funkcję głośników (19.).
Po wybraniu nowego urządzenia transmitującego dźwięk możemy kliknąć na przycisk „Odtwórz dźwięk” (20.), aby sprawdzić czy głośniki/słuchawki działają.
Po uznaniu, że głośniki działają klikamy przycisk „Ponów” (21.) i wracamy do kroku „Testu mikrofonu”.
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Rys. 11. Zgłoszenie problemów z działaniem mikrofonu i/lub urządzenia transmitującego dźwięk (17.).
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Rys. 12. Wybór urządzenia pełniącego funkcję mikrofonu (18.).
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Rys. 13. Wybór urządzenia transmitującego dźwięk (19.).
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Rys. 14. Test urządzenia transmitującego dźwięk (20.).
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Rys. 15. Zatwierdzenie nowych urządzeń pełniących funkcję mikrofonu i urządzenia transmitującego dźwięk (21.) i powrót do „Testu mikrofonu”.

5. Interfejs głównego okna aplikacji BigBlueButton.

Główne okno aplikacji BigBlueButton składa się z kilku sekcji:
- kolumna po lewej stronie (22.), w której widoczny jest przycisk „Czat Publiczny” (23.) który możemy ukryć lub rozwinąć klikając na niego.
Poniżej widoczna jest sekcja „Uczestnicy” (24.), w której widoczne są nazwiska wszystkich osób biorących udział w danym momencie w konferencji,
- druga kolumna od lewej strony „Czat Publiczny” (25.), na której widzimy komentarze publikowane przez poszczególnych użytkowników, jak również sami
możemy taki komentarz nadać wpisując go w polu „Wyślij wiadomość do Czat Publiczny” (26.) a następnie zatwierdzając go klawiszem „Enter” na klawiaturze
lub klikając na niebieski przycisk ze strzałką w prawo (27.),
- w centralnej części aplikacji widzimy u góry obrazy z kamerek (28.) tych użytkowników, którzy mają je aktualnie włączone.
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Poniżej widzimy okienko „Pokój zdalnych konferencji” (29.), na którym będzie wyświetlana prezentacja przez Przewodniczącego komisji i doktorantkę oraz
będą wyświetlane wyniki głosowań.
Na dole natomiast widzimy trzy przyciski:
•
•

•

mikrofon (30.), którym w każdym momencie możemy wyłączyć u siebie i włączyć mikrofon (jeżeli ikona ma kolor niebieski to mikrofon jest włączony,
jeżeli ma kolor czarny i jest przekreślona to mikrofon jest wyłączony,
słuchawka (31.), którym w każdym momencie możemy całkowicie wyłączyć i włączyć u siebie dźwięk (zarówno mikron jak i głośniki/słuchawki) – jeżeli
ikona ma kolor niebieski to dźwięk (mikrofon + głośniki/słuchawki) jest włączony, jeżeli ma kolor czarny i jest przekreślona to dźwięk (mikrofon +
głośniki/słuchawki są wyłączone). Odradzane jest korzystanie z tego przycisku podczas konferencji,
kamerka (32.), którym w każdym momencie możemy udostępnić lub wyłączyć obraz z naszej kamerki (jeżeli ją posiadamy w zestawie) – jeżeli ikona ma
kolor niebieski to obraz z kamerki jest transmitowany, jeżeli ma kolor czarny i jest przekreślona to obraz z kamerki jest wyłączony i nie jest
transmitowany.
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Rys. 16. Interfejs głównego okna aplikacji BigBlueButton.
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6. Udostępnienie obrazu z kamerki
Aby udostępnić w aplikacji BigBlueButton obraz z kamerki należy na dole okienka aplikacji kliknąć na przekreśloną ikonkę z kamerką (33.).

Rys. 17. Dołączenie transmisji wideo do konferencji (33.).

a. przeglądarka Google Chrome
W przypadku wyboru opcji „Dołącz wideo” przeglądarka Google Chrome zapyta nas „et12.prz.edu.pl prosi o pozwolenie na: Korzystanie z Twojej kamery”
(34.). Należy w tym wypadku kliknąć na przycisk „Zezwalaj” (35.).

Rys. 18. Udzielenie pozwolenia (35.) na korzystanie z kamerki w przeglądarce „Google Chrome”.

b. przeglądarka Mozilla Firefox
W przypadku wyboru opcji „Dołącz wideo” przeglądarka Mozilla Firefox zapyta nas „Czy udostępnić obraz z kamery witrynie „et12.prz.edu.pl” (36.). Należy w
tym wypadku w polu „Kamera do udostępnia” kliknąć na przycisk rozwijanej listy i wybrać interesujące na urządzenie (37.) (w tym wypadku będzie to
„AVerMedia PW310O Webcam”. Na samym końcu należy kliknąć na przycisk „Udostępnij” (38.).
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Rys. 19. Udostępnienie obrazu z kamerki (38.) w przeglądarce „Mozilla Firefox”.

c. przeglądarka Opera
W przypadku wyboru opcji „Dołącz wideo” przeglądarka Opera zapyta nas „et12.prz.edu.pl prosi o pozwolenie na: Korzystanie z Twojej kamery” (39.). Należy
w tym wypadku kliknąć na przycisk „Zezwalaj” (40.).

Rys. 20. Udzielenie pozwolenia (40.) na korzystanie z kamerki w przeglądarce „Opera”.
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7. Ustawienia kamery – wybór urządzenia i jakości obrazu.
Aby wybrać urządzenie, które będzie transmitować obraz oraz wybrać jakość tego obrazu należy po zezwoleniu na korzystanie z kamery wybrać w oknie
„Ustawienia kamery” (41.) na rozwijanej liście urządzenie transmitujące obraz (42.) oraz na rozwijanej liście wybrać jakość transmitowanego obrazu (43.), a na
końcu należy wybrać przycisk „Rozpocznij udostępnianie” (44.).

Rys. 21. Wybór urządzenia pełniącego funkcję kamerki (42.).
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Rys. 22. Wybór jakości obrazu udostępnianego przez kamerkę (43.).
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Rys. 23. Rozpoczęcie udostępniania obrazu z kamerki (44.) po wybraniu urządzenia i jakości obrazu.

8. Zmiana widoku/rozmiaru prezentacji oraz kamerek.
System BigBlueButton daje możliwość zmiany widoku/rozmiaru okienka z prezentacją i okienek z wideo z kamerek:
- 45. Ukrycie/wyświetlenie kolumny z listą uczestników,
- 46. Maksymalizacja okienka z wideo z kamerki danego użytkownika,
- 47. Minimalizacja okienka z prezentacją,
- 48. Maksymalizacja okienka z prezentacją.

23

Rys. 24. Zmiana widoku/rozmiaru okienka prezentacji i okienek z obrazami z kamerek w BigBlueButton.
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Po maksymalizacji okienka z prezentacją lub okienka z obrazem z kamerki możemy wrócić do poprzedniego widoku klikając na klawiaturze przycisk „Esc” lub
klikając na przycisk (49.) lub (50.)
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Rys. 25. Powrót do poprzedniego widoku z widoku pełnego ekranu kamerki użytkownika (49.).
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Rys. 26. Powrót do poprzedniego widoku z widoku pełnego ekranu prezentacji (50.).
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Po minimalizacji okienka prezentacji możemy powrócić do poprzedniego widoku klikając ikonkę monitora (51.) w prawym dolnym rogu ekranu.

Rys. 26. Powrót do poprzedniego widoku z widoku zminimalizowanego ekranu prezentacji (51.).
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9. Głosowanie w części niejawnej
a. oddanie głosu
Podczas posiedzenia niejawnego komisji odbędą się głosowania tajne dot. obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Bernatowskiej. Podczas głosowań w
okienku prezentacji pojawi się treść głosowania/uchwały (52.), natomiast w prawym dolnym rogu pojawią się możliwe do wyboru odpowiedzi (53.). Należało
będzie wybrać jedną z odpowiedzi i oczekiwać na publikację wyników.
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Rys. 27. Procedura głosowania z wyświetleniem treści głosowania/uchwały (52.) oraz z możliwymi odpowiedziami do wyboru (53.).
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b. publikacja wyników głosowania
Po zakończeniu głosowania jego wynik zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu okienka prezentacji (54.).
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Rys. 28. Publikacja wyników głosowania w prawym dolnym rogu okienka prezentacji (54.).
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