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Sistem Giriş ve Genel Bilgilendirme 

Sisteme giriş yapan yönetici(ler) bilgilendirme amaçlı bir uyarıyla karşılanırlar. 

 

 

Kılavuz uyarı OK tıklanarak kapatıldığında fareyi takip eden "Hazırlıklarınızı tamamladıktan 

sonra oturumu aktif hale getiriniz" uyarısı oturuma Devam et butonuna basılana kadar 

görüntülenecektir. Bu uyarı oturumun pasif olduğuna, yöneticiler dışındaki kullanıcıların 

oturumda yapılanları göremediğine dikkat çekme amaçlıdır. 

 

 

 

Perculus oturumları yönetici oturumu başlatmadan önce hazırlıklarını tamamlayabilmesi 

amacıyla pasif başlar. Yapılabilecek hazırlıklarla ilgili detaylar diğer başlıklarda bulunabilir. 

Perculus’ta her pencere taşınabilir ve boyutlandırılabilirdir. Pencereleri taşıdığınızda 

sistemdeki diğer kullanıcıların ekranında da aynı şekilde yer değiştirecektir. Pencereler mavi 

kısımlarında taşınır ve sağ alt köşelerinden boyutlandırılır. 

 

 

    

 

 

Her pencerenin sağ üst köşesinde Şekil-5 de göreceğiniz bir alan mevcuttur. Bu alana 

tıkladığınızda pencereniz yukarı doğru bir hareketle tamamen kapanır. Pencerenin tekrar 

açılması için aynı alana tekrar tıklamanız gerekir. Her pencerenin sağ üst köşesindeki ok 

işaretine tıklanarak pencere küçültülür yine aynı ok işaretine tıklanarak pencere geri büyütülür. 
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Üst Menü: 

Perculus üst menüde; Perculus Logosu, Oturum Arayüzü, kalan / geçen süre, odanın aktif / 

pasif yapılması, tam ekran, oturumu sonlandır ve paylaşım seçenekleri bulunmaktadır. (Bkz. 

Şekil-1) 

 

 

 

Oturum tipi değişikliği için o alandaki ok işaretine tıklayıp açılan menüden istenen oturumun 

seçilmesi gerekmektedir. 

Oturum tiplerinin listelendiği alanın hemen sağında bulunan gösterge sizin seçiminize göre 

bulunduğunuz oturum için kalan ya da geçen süreyi göstermektedir. (Bkz. Şekil-2) 

 

 

Paylaşım seçenekleri (Bkz.. Şekil-3), bulunduğunuz oturum içinde kullanmak istediğiniz 

dokümanları yüklemenizi veya ekran paylaşımı yapmanızı sağlayan seçeneklerdir. Dosya 

Yükleme / Dosya Seçme ile ilgili detaylı bilgiyi Dosya Modülü altında, Yeni Sayfa Aç / Ekran 

Paylaşımı ile ilgili detaylı bilgiyi Beyaz Tahta Modülü altında bulabilirsiniz. 
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Kamera Görüntünüzü anlık olarak yakalayıp paylaşabilmeniz için Paylaş / Kamera görüntüsü 

seçeneğine bir kez tıklamanız gerekmektedir. Tıklamanız sonucunda Perculus size kamera 

görüntünüzün yayınlandığı bir ekran sunar. Bu ekranda istediğiniz anda sağ altta bulunan 

"Yakala" tuşuna basmanız halinde Perculus yakaladığı kamera görüntüsünü Oturum Dosyaları 

(Bkz. Dosyalar Modülü) altına ekleyecektir. Görüntüyü beyaz tahtada yayınlayabilmek için 

Paylaş > Dosya Seç listesinde farenizin sol tuşu ile bir kez tıklamanız veya Dosyalar Modülü 

altından dosya adına farenizin sol tuşu ile iki kez tıklamanız gerekmektedir. 

Yeni anket'e tıklayarak oturumunuzda anketler oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz 

anketleri "anket şablonu"nda görebilmektesiniz. 

Perculus oturum ekranına ilk girişinizde oturum pasif olacak ve dolayısıyla buna bağlı olarak 

Perculus size hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra oturumu aktif yapmanız için uyarı verecektir. 

Hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra oturumu aktif yapmak için üst menüde bulunan "Devam 

Et" butonuna basmanız gerekmektedir. Eğer aktif bir oturumda iseniz buton adı "Ara Ver" 

şeklinde değişmiş olacaktır. Oturumu tekrar pasif yapmak istediğinizde "Ara Ver" butonuna 

basmanız yeterli olacaktır. 

"Ara Ver" butonunun hemen sağında bulunan  butonu da oturum ekranını tam ekran yapmanızı 

sağlayacaktır. 

 

Anket 

Oturumdaki katılımcıların hepsinin cevaplaması için oluşturulacak anket Ortak Alan'daki ve üst 

menüde bulunan Paylaş butonunun altındaki  veya anket modülündeki "Yeni Anket" 

butonlarına basılarak oluşturulur. 

 

 

Anketlerin cevap seçenekleri Tek Cevap veya Çok Cevap olarak belirlenebilir. 
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Dosyalar 

Perculus oturum ekranında önceden yüklenmiş veya yüklenecek dosyaların görüntülendiği 

modüldür. 

 

 

 

Perculus içerisinde iki farklı dosya listelemesi mevcuttur. Oturum Dosyaları yani içinde 

bulunulan oturuma yüklenmiş dosyalardır. Bu tip dosyalar yalnızca oturum içerisinde listelenir 

ve görüntülenir. Diğeri Ortak Dosyalar'dır (Bkz. Şekil-1 Yeşil Gösterge). Perculus her 

kullanıcıyı kendi bünyesinde bir şirkete bağlı olarak barındırır. Ortak Dosyalar bu şirketler 

tarafından yüklenmiş dosyalardır. Bu tip dosyalar  bağlı bulunduğu şirket kullanıcısı tarafından 

açılan her oturumda listelenir. Liste klasörlerin solundaki oklara tıklanarak açılır. Oklara 

tıklanarak açılan dosya listesindeki dosyaların üzerine çift tıklanarak dosyalar ortak alanda 

açılır. 

Ortak Dosyaların ön izlemesi web ara yüzünden yapılabilir. Böylece oturumda açılmadan önce 

dosyaların kontrolü yapılabilir. 

Her modülde olduğu gibi dosyalar modülünde de ayarlar menüsü bulunmaktadır (Bkz. Şekil-1 

Kırmızı Gösterge). Ayarlar menüsü ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Dosya Yükle:  

Oturuma özel dosya yüklemenizi sağlar. Paylaş butonunun altındaki menüden veya dosyalar 

modülünün ayarlar butonuna basılarak ulaşılabilir. 

 

Notlar:  

Notlar modülü yönetici veya eğitmenlerin oturum süresince duyurularını ve bilgilerini 

yayınlayabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Notlar modülüne yazabilmek için modüle çift 

tıklanır ve artık metin kutusuna dönüşen modüle yazılabilir. Yazıların özelleştirilmesine imkan 

tanıyan araçlar modüle çift tıklandığında belirecektirler. 
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Yayınlanacak metin yazıldıktan sonra kaydet tuşuna basılır. Artık metin tüm kullanıcıların 

görebileceği şekilde yayınlanmaktadır. 

 

 

Kullanıcı Listesi Kullanımı 

Kullanıcı listesinde oturuma katılanlar listelenir. Kullanıcıların yetkilendirmelerinin yönetimi 

buradan yapılır. 
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Sadece oturumun yöneticisinin/eğitmeninin sayfasındaki kullanıcı listesinde katılımcıların 

yanlarında ok işaretleri bulunur. Bu oka tıklanarak kullanıcının yetkileri - kamera/mikrofon, 

dosya paylaşımı, beyaz tahta kullanımı - yönetilir. Perculus istenmeyen kullanıcıların 

oturumdan çıkarılmasını da sağlar. Kullanıcının isminin yanındaki oka tıklanarak açılan 

paneldeki "Engelle" tıklanır. Kullanıcı artık oturumda değildir. 

Oturuma katılan tüm kullanıcıların kullanabileceği durum seçenekleriyle yönetici/eğitmen 

kullanıcıların durumlarını - Katılıyorum/Katılmıyorum/Sıkıldım ve Soru soracağım - görebilir. 

Soru soracağım seçeneğini tıklayan kullanıcı eğitmenin listesinin en üstünde yanıp sönen 

ismiyle görüntülenir. Diğer seçenekler kullanıcı listesinde ikonlarıyla görüntülenecektir. İkon 

listedeki isimlerin solunda görünecektir. 

 

 

Kullanıcı listesindeki ayarlar menüsü seçenekleriyle kullanıcıların pratik yönetimi amaçlanır. 

Ayarlar menüsü kullanıcı listesi modülünün sağ üstündeki butona basılarak açılır. 

 

 

Sıralama Ölçütü: Perculus'un kullanıcı listesinde görüntülenen kullanıcıları sıralamak için 

sunduğu seçenekleri içerir. 

1. Yetkiye Göre: Kullanıcıları en yüksek yetkiden başlayarak sıralar 

2. İsme Göre: Kullanıcıları isimlerini alfabetik olarak sıralar. 

3. Giriş Zamanına Göre: Kullanıcıları en geç gireni en üste alacak şekilde giriş 

zamanlarına göre sıralar. 

4. Duruma Göre: Kullanıcıları, durum çubuğu listesindeki sıralamaya göre sıralar. 

 

Kullanıcı Seç: Kullanıcı listesindeki kullanıcıları özelliklerine/durumlarına göre seçili hale 

getirir. 

1. Seçimi Temizle: Önceki seçilileri temizler. 

2. Kullanıcı: Kullanıcı olarak katılanları seçili hale getirir. 
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3. Tüm Kullanıcılar : Tüm yetki gruplarından kullanıcıları seçili hale getirir. 

4. Sorusu Olanlar : Soru soracağım durumundaki kullanıcıları seçili hale getirir. 

5. Yayın Yapanlar : Kamera/Mikrofon yayını yapan kullanıcıları seçili hale getirir. 

6. Yayın Yapmayanlar : Kamera/Mikrofon yayını yapmayan kullanıcıları seçili hale getirir. 

7. Kamerası Olanlar : Oturumdaki kamerası olan kullanıcıları seçili hale getirir. 

8. Mikrofonu Olanlar : Oturumdaki mikrofonu olan kullanıcıları seçili hale getirir. 

 

Seçilenlerin Durumunu Değiştir: Seçili kullanıcıların durumlarını (varsayılan durumlarını 

değiştirmiş olanlar) değiştirir. 

Seçilenlere Kamera Ver  Seçili kullanıcıların kameralarını açar. 

Seçilenlere Mikrofon Ver: Seçili kullanıcıların mikrofonlarını açar. 

Tüm Akışları Durdur: Tüm açık kamera ve mikrofonları kapatır. 

 

Ortak Alan 

Ortak alandaki butonlar kullanılarak yeni dosya yüklenerek  veya yüklenmiş dosyalar açılabilir, 

ekran paylaşımı yapılabilir, temiz bir sayfada şekiller çizilebilir, yazı yazılabilir veya 

kullanıcıların yanıtlayacağı anket oluşturulup yayınlanabilir. 

Ortak alan butonları sırasıyla, 

1. Dosya yükle 

2. Ekran paylaşımı 

3. Yeni sayfa aç 

4. Yeni anket 

Ortak alan butonları üzerine gelindiğinde açıklama metinleri belirecektir. 
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Ses ve Görüntü 

Bu modül Perculus'un kamera/mikrofon iletiminin, ayarlarının yapılmasına olanak tanır. 

 

 

 

Kamera açmak için kamera ikonuna mikrofon açmak için mikrofon ikonuna tıklanır. Kamera 

ikonuna tıklandığında hem kamera hem de mikrofon açılacaktır. 

Her modülde olduğu gibi bu modülün de işlevine uygun içerik barındıran Ayarlar menüsü 

bulunmaktadır. 

 

Sohbet 

Sohbet modülü tam yetkili kullanıcı statüsünde olmayan veya kamerası / mikrofonu kapalı olan 

kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Şekil-1 de görüldüğü gibi (Bkz. Şekil-1 Yeşil 

Gösterge) metin alanına gönderilmek istenen mesaj yazılır, metin alanının sağındaki düğmeye 

(Bkz. Şekil-1 Mor Gösterge) tıklanarak veya  <Enter>  tuşuna basılarak mesaj anlık olarak 

diğer kullanıcılara iletilir. Açılır menüde (Bkz. Şekil-1 Mavi Gösterge) ilk gelen seçim “Herkese” 

olduğundan gönderilen mesaj tüm katılımcılar tarafından görülür, araçları kullanması 

engellenen katılımcı mesaj gönderemez. 

 



 

 
10 

 

 

Kullanıcılar tüm katılımcıların görebileceği genel mesajlar, statüye göre yalnızca yetkililerin 

görebileceği özel veya tek bir kişinin görebileceği bireysel mesajlar atabilirler. 

Sohbet modülünün de diğer tüm modüllerde olduğu gibi ayarlar menüsü mevcuttur (Bkz. Şekil-

1 Kırmızı Gösterge). Sol alt köşedeki ayarlar butonuna tıkladığınızda karşınıza Şekil-2 de 

listelenen seçenekler gelecektir. Bu seçeneklerle ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

 

Zamanı Göster: Sohbet modülünü kullanan kullanıcıların mesajlarının sol yanında mesaj 

gönderim zamanının aktif olarak gösterilmesini sağlar. 

Renk Paletini Göster: Renk paletini aktif hale getirir. Renk paletinde ilk değer siyahtır. Farenizin 

sol tuşu ile palete tıklayarak paletin açılmasını sağlayabilirsiniz. Seçmek istediğiniz rengi palet 

üzerinden yine farenizin sol tuşu ile tıklayarak seçili hale getirebilirsiniz. Bundan sonrası için 

yazdığınız mesajlar seçtiğiniz renkle gösterilecektir. 

Mesajlaşmayı Engelle: Oturumda bulunan kısıtlı yetkili kullanıcıların sohbet modülünü pasif 

hale getirir. 

Özel Mesajlaşmayı Engelle: Oturumda bulunan kısıtlı yetkili kullanıcıların kendi aralarında 

bireysel mesajlaşmasını engeller. 

 


