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1.
2.
3.
4.

Kytke laitteet koneeseen (mikäli ulkoinen sankaluuri)
Käytä GOOGLE CHROME selainta
Kirjaudu Moodleen ja siirry kurssille, jossa valvot tentin
Avaa BBB -linkki sivulta.

5. Napsauta LIITY ISTUNTOON -painiketta

6. Napsauta MIKROFONI -kuvaketta

7. Vastaa testin jälkeen KYLLÄ
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Luo Breakout -huoneet:
Kun kaikki ovat liittyneet BBB -istuntoon, voit luoda huoneet seuraavasti:
8. Napsauta Käyttäjät rivin Hallinnoi käyttäjiä -painiketta ja valitse avautuvasta valikosta

Luo Breakout -huoneet.

9. Ota paperille ylös tai kirjaa johonkin mihin huoneisiin opiskelijat siirrät Esim. H1 =

Virtanen, H2 = Lehtinen jne. jos joku opiskelija täytyy kesken tentin lisätä oikeaan
huoneeseen löydät sen helposti muistiinpanostasi.
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10. Määrittele huoneiden määrä (esimerkissä 4) ja kesto (laita kestoksi reilusti tenttiä

pidempi aika esim. tentti 120 minuuttia, huoneen kesto 180 min)

11. Voit siirrellä opiskelijat hiirellä raahaamalla haluttuihin huoneisiin.

12. Kun olet saanut valmiiksi, paina sivun ylälaidasta Luo -painiketta.
13. Opiskelijoille tulee tämän jälkeen painike LIITY HUONEESEEN, josta he pääsevät

liittymään.
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Vasemmalta näet mm. missä huoneissa opiskelijat ovat

Huoneen numerot

Mikäli opiskelijan nimen kohdalla ei ole numeroa, opiskelija ei ole missään huoneessa.
Siirry huoneeseen seuraavasti,
14. napsauta vasemmalta BREAKOUT -HUONEET
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15. Oikealle puolelle avautuu lista huoneista, napsauta ensimmäisen huoneen kohdalla

LIITY HUONEESEEN

16. Huone avautuu uuteen välilehteen selaimessa
17. Napsauta Mikrofoni ja vastaa testin jälkeen kyllä
18. Opiskelija laittaa oman mikkinsä päälle (testatkaa puhumalla jotakin), jakaa web

kameransa ja jakaa oman ruutunsa
Mikrofoni

kamera Ruudun jakaminen

19. Tentti voi alkaa, heti kun tentti avautuu.
20. Mykistä oma mikrofonisi.
21. Siirry takaisin alkuperäiseen BBB -istuntoon (välilehden avulla)
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22. Liity huoneeseen kaksi ja tehkää samat toimenpiteet (mikki päälle, kamera jakoon ja

koko näytön jakaminen), mykistä oma mikkisi.

23. Liity huoneeseen 3 ja huoneeseen 4.
24. Mykistä oma mikrofonisi.

Mikäli opiskelija mykistää oman mikrofoninsa, näet sen heti kuvakkeesta
Vihreä mikrofoni päällä, punainen mikrofoni pois päältä
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25. Kun opiskelija on saanut tentin loppuun, ilmoittaa hän siitä oman huoneensa Chatissä.
26. Kuittaa ilmoitus esim. ok tai voit poistua tms. ilmoituksella

Jos Julkinen chat -ikkuna ei näy huoneessa, viestistä tulee kuitenkin ilmoitus vasempaan
reunaan.

Napsauta Julkinen Chat -painiketta ja pääset lukemaan ja kirjoittamaan viestin
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Jos ääni ei kuulu, eihän opiskelijan mikki ole mykistetty?
Mykistetty

Mikrofoni päällä

Myös sankaluurissa itsessään saattaa olla mute painike, eihän se ole päällä?

Jos kuva ei näy?

Onhan kuvan jako varmasi päällä?
Kuvaa ei ole jaettu

Kuva jaettu

Eihän kameran linssin edessä ole mitään?

Mikäli laitteet eivät toimi, pyydä sulkemaan selain ja tulemaan uudelleen BBB
-istuntoon ja jos ei tämäkään auta, pyydä käynnistämään koko kone
uudelleen. Kun tenttiä ei ole vielä aloitettu, tenttiaika ei kulu tähän.

9 | 10

Opiskelijan uudelleen liittyminen huoneeseen
Näet kaikkien opiskelijoiden tilan ns. alkuperäisessä BBB -istunnossa, ”alkuperäinen” eroaa
siitä, että sen edessä ei ole numeroa
”Alkuperäinen BBB -istunto”

Breakout -huone

Tet opiskelija on huoneessa 1, mutta Opiskelija Kerttu ei ole Breakout -huoneessa.

27. Jos opiskelija poistuu huoneesta, hän voi liittyä sinne itse seuraavasti:
28. Opiskelija napsauttaa vasemmalta Breakout -huoneet ja napsauttaa Liity huoneeseen

-painiketta.

Opiskelijan tulee muistaa laittaa mikrofoni päälle, kameran kuva jakoon ja jakaa koko
näyttö.
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Mikäli opiskelijalle ei tule enää Breakout -huoneet -kuvaketta vasempaan laitaan,
1. kun opiskelija on palannut taikaisin alkuperäiseen BBB istuntoon
2. Napsauta käyttäjät rivin rattaankuvaa ja valitse avautuvasta valikosta Breakout
Huonekutsu

3. Siirrä opiskelija oikeaan huoneeseen ja paina Kutsu -painiketta.

4. Opiskelijalle tulee ilmoitus liittyä huoneeseen.
5. Siirry itsekin huoneeseen ja tarkista, että mikki päällä, kamera jaettu ja koko näyttö
jaettu.

