
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر



 

Bigbluebutton بیگ بلو باتن چیست؟ 

 bigbluebutton  یک نرم افزار ویدئو کنفرانس منبع باز و بر پایه سیستم عاملGNU/Linux    .است

عالوه بر پشتیبانی از امکانات مختلف برای برگزاری یک وب کنفرانس نظیر پخش ویدئو، پخش صدا، سمینار،  

های مدیریت محتوا  جلسات برای فراگیران و ... قابلیت ترکیب بسیاری از سیستمگفتگوی متنی )چت(، ضبط  

این نرم افزار بدون محدودیت زمان و مکان با حذف موانع و مشکالت فیزیکی، امکان برگزاری جلسات    .را دارد

 .دهد .. می ها، موسسات آموزشی و .های ویژه را به نهادها، سازمانها، دانشگاهویدئو کنفرانس با قابلیت 

 

 

 

 ابزاری مناسب و حرفه ای برای مدیریت جلسات

 BigBlueButton  فایل   امکان گذاری  اشتراک  و  به  ویدئو  متنی )چت(،  گفتگوی  تصاویر،  های صوتی، 

مندی از ویژگی برگزاری نظرسنجی، مشارکت بیشتر  دهد. همچنین بهره دسکتاپ را در اختیار شما قرار می 

ها  توانید آنکند. با ضبط محتواهای به اشتراک گذاشته شده می کاربران را در جلسات ویدئو کنفرانس فراهم می 

 .را برای بازبینی مجدد در دسترس قرار دهید 



 امکان به اشتراک گذاری تصویر

هرچه تعداد ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده بیشتر    )جلسات وب کنفرانس) گذاری وبکم در امکان اشتراک 

  .شود نیاز به پنهای باند بیشتری خواهید داشت

 

 

 ها گروهوایت بورد آنالین برای کاربران و 

محتوای ترسیم شده روی تخته به صورت خودکار   بیگ بلو باتن  در زمان استفاد از تخته سفید در نرم افزار

سازی، ترسیم و نوشتن بر روی  شود. توانایی بزرگنمایی، برجسته و آنالین برای کاربران به نمایش گذاشته می 

 .کند راه دور کمک شایانی به ارائه دهندگان می های سخنرانی در مشخص کردن نکات برای کاربران از فایل

 

 BigBlueButton سامانهویژگی های 

 برقراری ارتباط از طریق صدا     برگزاری جلسات تصویری       گفتگوی عمومی و خصوصی  

      برگزاری نظرسنجی       اتاق های جلسات مجازی          کنیدخودتان را معرفی  

 تخته وایت برد چندمنظوره              گذاری صفحهبه اشتراک 



 BigBlueButtonحداقل نیازمندی های سامانه  

باشد  به نوع دستگاه و مرورگری که کاربر در حال استفاده از آنها می  های سامانه بیگ بلو باتنحداقل نیازمندی 

های الزم برای  فراهم بودن حداقل نیازمندی شود از  وابسته است. به تمام کاربران این محصول پیشنهاد می 

نمایند   BigBlueButton HTML5اجرای حاصل  اطمینان  آنالین  جلسه  یک  شروع  از   .قبل 

 

 مرورگرهای پیشنهادی 

 : باشند های مختلف به شرح ذیل می مرورگرهای مناسب پیشنهادی از طرف ما برای دستگاه 

• Desktop/Laptop: Chrome, Firefox or Edge (latest versions) 
• Mobile iOS (12.2+): Safari Mobile 
• Mobile Android (6.0+): Chrome Mobile 

 های هوشمند کاربران تلفن

  BigBlueButtonنیازهای ذیل برای تمام کاربرانی که از طریق دستگاه موبایل هوشمند خود به سامانه  پیش

 شود: شوند اکیدا پیشنهاد می متصل می 

به منظور دریافت بهترین کیفیت و    4G LTI(، یک شبکه  Data Networkبرای ارتباط اینترنتی ) •

و مشاهده محتوای ارائه شده و قابلیت دیدن  برای دریافت صدای مناسب    3Gیا حداقل یک شبکه  

 باشد. صفحه دسکتاپ اشتراکی الزم می 

سیم عمومی از  شود به جای استفاده از یک شبکه بی (، پیشنهاد می Wirelessسیم ) برای ارتباط بی  •

 سیم خصوصی استفاده شود. یک شبکه بی 

استفادهمچنین پیشنهاد می  • ارتباطی در حین  بهبود وضعیت  برای  از  شود  ،  BigBlueButtonه 

برنامه  در  تمامی  که  را   backgroundهایی  اینترنت هستند  و  ارتباط شبکه  از  استفاده  در حال 

 متوقف سازید.

 پیشنهادات کاربردی برای مجری یا ارائه دهنده جلسه آنالین

می  • دهنده  ارائه  و  مجری  نقش  با  به  کاربران  نیز  موبایل  دستگاه  از  استفاده  با   سامانهتوانند 

BigBlueButton  بهره است  ممکن  اگرچه،  گردند.  ویژگی متصل  از  برخی  مانند وری  ها 

گذاری صفحه نمایش که به پهنای باند بیشتری نیاز دارند تحت تاثیر قرار بگیرند و محدود  اشتراک

 .شوند 



یا یک لپ   گردد، از طریق یک کامپیوتر رومیزی و دهندگان هر جلسه پیشنهاد می به مجری و یا ارائه  •

 ها و عملکردهایتاپ به سامانه متصل شوند تا از در دسترس بودن و کیفیت مناسب تمام قابلیت 

BigBlueButton که برای کاربران مدنظر قرار گرفته است اطمینان حاصل گردد. 

  گذاری صفحه نمایشهای یکسانی با یک کاربر عادی دارند. برای اشتراک دهنده نیازمندی مجری و ارائه  •

 استفاده گردد.  Chromeو    FireFoxشود از مرورگرهای به بهترین نحو ممکن، پیشنهاد می 

به پهنای باند بیشتری نیاز خواهد    Webcamگذاری صفحه نمایش نسبت به استفاده از  اشتراک •

با   برابر  مناسب  آپلود  داشتن حداقل سرعت  بنابراین  اشتراک   1Mbpsداشت،  گذاری صفحه  برای 

 ست.نمایش نیاز ا

گردد در صورت امکان برای اتصال به سامانه به جای شبکه  دهندگان پیشنهاد می به مجری و یا ارائه  •

سیم یک ارتباط قابل اعتماد و پایدار نباشد سیم از یک شبکه سیمی استفاده کنند. اگر ارتباط بی بی

تجربه نمائید و    های مکرری راممکن است در حین ارتباط و اتصال به سامانه جلسات مجازی قطعی 

مندی شما پایین شود سطح رضایتیا صدا و تصویر را با اختالل و یا تاخیر دریافت کنید که باعث می 

 بیاید.

گردد.  های موبایل پشتیبانی نمی گذاری صفحه نمایش برای دستگاهدرحال حاضر قابلیت اشتراک   : نکته مهم

استفاده از این قابلیت حتما از یک کامپیوتر رومیزی و یا یک لپ  بایست برای  لذا مجری و یا ارائه دهنده می

 .تاپ استفاده نمایند 

 

 کاربران کامپیوتر و لپ تاپ 

متصل    BigBlueButtonنیازهای ذیل برای تمام کاربرانی که از طریق کامپیوتر و یا لپ تاپ به سامانه  پیش

 شود: شوند اکیدا پیشنهاد می می 

پردازنده باشد   1Ghzو    RAMحافظه    2GBبایست حداقل دارای  کامپیوتر و یا لپ تاپ مورد نظر می  •

سال گذشته این پیش نیازها را پشتیبانی    5حداقل  های تولید شده در  )تمامی کامپیوترها و لپ تاپ

 کنند(.می 

  BigBlueButtonپهنای باند مورد نیاز برای برقراری ارتباط و داشتن یک تجربه خوب در سامانه   •

و    0.5Mbpsشامل حداقل   آپلود  دانلود می   1Mbpsسرعت  و مشخص  سرعت  برای تست  باشد. 

 .بگیرید  کمک /https://speedtest.net سایت توانید از وب شدن وضعیت پهنای باند خود می 

هستند.    Mozilla Firefoxو   Google Chromeمرورگرهای پیشنهادی برای این محصول نیز  •

استفاده کرد اما با این    Safariنیز می توان از مرورگر    Mac OS Xهای  همچنین بر روی دستگاه 

 شود.گذاری صفحه نمایش پشتیبانی نمی تفاوت که در این مرورگر قابلیت اشتراک 

https://speedtest.net/
https://speedtest.net/
https://speedtest.net/


دهنده و یا سایر کاربران در این سامانه  اما برای داشتن یک تجربه عالی در شنیدن صدای مجری، ارائه  •

گردد. یک هدست خوب باعث ( مناسب و با کیفیت پیشنهاد میHeadsetقویا استفاده از هدست )

به وضوح دریافت می  را  آنالین، صدای شما  اینکه سایر کاربران حاضر در جلسه  از  کنند،  می شود 

در ارتباط    Noiseمطمئن شوید. عالوه بر این استفاده از هدست مناسب، از اکو شدن صدا و ایجاد  

تاثیر گذار خواهد بود. البته نیاز نیست که یک هدست بسیار   کند و بر کیفیت جلسهجلوگیری می 

گران خریداری نمائید بلکه یک هدست با کیفیت مناسب و البته داشتن یک میکروفن داخلی نیاز  

و میکروفن داخلی تمام نیازهای    Webcamهمچنین یک لپ تاپ همراه با    شما را رفع خواهد کرد.

 تصویر مناسب در یک مکان آرام فراهم خواهد کرد.  شما را برای ارسال و دریافت صدا و

 

 

 BigBlueButton سامانهکالس در  و پیکربندی مراحل ایجاد

 

 :   برای ایجاد کالس ابتدا وارد یکی از دروس در سامانه مودل می شویم -1

 

 

 

 

 

 

 



 گزینه شروع ویرایش را انتخاب می کنیم: -2

 

 

 

 فعالیت را انتخاب می کنیم: در قسمت ویرایش اضافه کردن یک منبع یا -3

 

 



 در اینجا همه منابع و فعالیت های موجود مشاهده می شود:  -4

 

 

 

 را انتخاب می کنیم:   BigBlueButtonدر این مرحله گزینه   -5

 

 

 



 برای مشخص کردن تنظیمات کالس به صفحه زیر هدایت می شویم:  -6

 

 

شود، و در قسمت دوم یک نام برای این کالس  کالس مشخص می در این قسمت قابل ضبط بودن یا نبودن    -7

توانیم برای کالسی که در حال ایجاد آن هستیم توضیحات بیشتری را در  می  فیلد اجباری . کنیمانتخاب می 

در این جلسه فصل اول کتاب را خواهیم آموخت و چند  "در نظر بگیریم برای مثال    Descriptionقسمت  

 "نیم. کنمونه تمرین حل می 

 

 



توانید متنی را آماده کنید که در فضای کالس و به هنگام ورود  می   Welcome messageدر قسمت   -8

فرض نمایش داده  به کالس قابل مشاهده خواهد بود. در صورتیکه چیزی در این قسمت قرار ندهید متن پیش

 خواهد شد. 

زده شود ابتدا باید استاد وارد کالس شده تا    Wait for moderatorدر این صفحه در صورتیکه تیک منو 

توانند وارد کالس شوند و تا زمانی که استاد  دانشجویان بتوانند وارد شوند، در غیر این صورت دانشجویان می 

 به آنها بپیوندد منتظر بمانند.

، با ورود به کالس به صورت خودکار کالس ضبط خواهد  Session can be recorded  گزینه  با فعال کردن

کنید  متوقف  را  توانید ضیط کالس  می  تمایل  در صورت  و  گزینه  .  شد  کردن  فعال    Mute on startبا 

 میکروفن کاربران در هنگام ورود خاموش خواهد بود ولی در زمان دلخواه می توانند آن را روشن کنند 

 
فایل موردنظر برای ارائه در کالس مجازی را از قبل بارگذاری  در این بخش به ترتیب مراحل زیر میتوانیم  -9

نمود. 

 



 

 

 



. به صورت پیشفرض، فرد ایجاد  شودی اعضای جلسه در کالس مشخص می در این قسمت نقش اولیه   -10

شناخته می شوند و در محیط کالس مجازی    moderatorکننده کالس مجازی و استاد درس به عنوان  

تخته سفید،   به  نمایش، دسترسی  فایل، صفحه  اشتراک گذاری  ارائه درس من جمله  برای  کامل  اختیارات 

تر  همچنین در قسمت پایین  ا خواهند داشت.  ایجادنظرسنجی، کنترل روی میکروفن و تصویر کاربران و ... ر

توانید یک کالس را در یک تاریخ و زمان مشخص فعال کنید، در صورتیکه زمانی برای شروع کالس انتخاب  می 

   نکنید به صورت پیش فرض کالس در هر زمانی که استاد روی آن کلیک کند، قابل استفاده است.

 
توانید برای هر گروه سطح دسترسی  بندی کرده باشید، می اگر اعضای کالس را در مودل دانشگاه گروه   -11

 ایجاد کنید. 

 

 



ی درس یک کالس جدید بیگ بلو باتن به شکل زیر  ی آنها در صفحه پس از اتمام تنظیمات و ذخیره  -12

 شوید. دایت می قابل مشاهده خواهد بود. با انتخاب این گزینه شما به این کالس ه

 

 

 

 وارد فضای کالس خواهید شد. Join sessionی با انتخاب گزینه و   

 

 

 

 



 در این قسمت از شما سوال می شود میخواهید شنونده باشید یا برگزارکننده  -13

 

 

 

 

به    -14 دسترسی  اجازه  که  شود  می  پرسیده  سوال  شما  از  مرورگر  باالی  در  میکروفون  گزینه  انتخاب  با 

ما این دسترسی را به مرورگر می دهیم که بتواند از     allowمیکروفون وجود داشته باشد با انتخاب گزینه  

 میکروفون استفاده کنند 

 

 



 چند ثانیه ای سامانه تست اکو برگزار کرده که مطمئن شود تجهیزات صوتی به درستی کار می کند  -15

 

 

 

و در سمت     پس از ورود به کالس متن خوش آمدگویی در ابتدای صفحه چت نمایش داده می شود -16

 چپ کاربران حاضر در کالس را می توانید مشاهده کنید  

 

 



BigBlueButton

وه ابتدا بروی عالمت بعال
کلیک کنید

نایدر.کنیدکلیکبعالوهآیکونرویبر
،آفیسهایفایلآپلودبهقادرشماقسمت

pdf،،اجرایعکسpoll(نظرسنجی)یاو
میویدئوآنurlطریقازویدئویکاجرای
رویویدئوهایتوانیدنمیشما)باشید

ویدئوurlفقط.کنیدآپلودراخودکامپیوتر
(.استقبولقابل

BigBlueButtonدر سامانه مجازی کالس امکانات و قابلیت های 



اینجا کلیک کنید

ده فایل خود را انتخاب کر
و اینجا کلیک کنید

BigBlueButton



را uploadسپس دکمه 
ما اکنون فایل ش. بزنید

.بارگزاری می شود

BigBlueButton



ی تیک سبز به این معن
است که این فایل برای
ارائه در صفحه انتخاب 

شده

کان با انتخاب این گزینه می توانید ام
دانلود این فایل را برای دانشجویان

. فعال یا غیر فعال کنید

BigBlueButton



BigBlueButton

ایندرتوانیدمیشما
یفایلهابینازقسمت

فایلخود،شدهآپلود
رانمایشبراینظرمورد

.کنیدانتخاب

مشاهدهراخودفایلهایدوبارهloginدرشوید،خارجکالسازوبزنیدراlogoutوقتیشما
endگزینهزدنباولیکردخواهید meetingشدخواهدپاکشمافایلهایوشدهبستهکالس.



BigBlueButton

کلیکفحهصپاییندربعالوهعالمترویبرکافیستکاراینبرای.دهیدانجامکالسدرسنجینظریکتوانیدمیشما
startگزینهوکنید a pollرابزنید.



BigBlueButton

صحیح یا 
بله یا خیرغلط

ه تایپ گزین
های دلخواه

ید و در نهایت این گزینه را بزن
.تا نظر سنجی شروع شود



BigBlueButton

.در ابزارهای سمت راست آیکون اول به صورت پیش فرض عالمت دست می باشد که نقش پوینتر را دارد



BigBlueButton

فرم قابل توجه فرمایید قلم نوری در پلت. )ابزار دوم قلم می باشد که شما می توانید رو تخته وایت برد یادداشت نمایید
ا آیکون سوم آیکون دوم ضخامت نوک قلم را تغییر میدهد و ب. در حالتی که آیکون اول ابزار قلم می باشد( استفاده می باشد

.می توانید رنگ قلم را تغییر دهید



.در ستون ابزار، ابزارهایی برای رسم اشکال مختلف و تایپ وجود دارد

می باشد که شما می توانید undoاین آیکون ابزار
.داقداماتی را که انجام داده اید به عقب برگردانی

مام با استفاده از ابزار سطل زباله شما می توانید ت
.اقداماتی را که انجام داده اید پاک نمایید

بردوایتتختهابزارآیکوناینابزار،ستوندر
بهیدتوانمیشمامثالبرایکهباشدمیچندکاربره

تختهرویبرکهبدهیداجازهخودکالسکاربران
ال در ستون ابزار، ابزار هایی برای کشیدن اشک.کنندیادداشتشماباهمزمان

.وجود دارد

BigBlueButton



(BigBlueButton)

مایش برای روشن و خاموش کردن هدست و برای قطع و وصل صدای نشست آنالین می توانید از آیکون هدست مندرج در پایین صفحه ن
الس آنالین کهمچنین برای روشن و خاموش کردن وب کم و یا دوربین دستگاه خود و برای قطع و وصل انتقال تصویر به . استفاده نمایید

.می توانید از آیکون دوربین مندرج در پایین صفحه نمایش استفاده نمایید



و یا برای برای به اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ، برنامه های در حال اجرا که نیاز به توضیح آنها در جلسه و کالس آنالین هست
.اده نماییدپخش ویدیویی که در کامپیوتر شما در حال اجراست می توانید از آیکون مانیتور مندرج در پایین صفحه نمایش استف



صفحهچپسمتدرحاضرینبخشدر
کلشبهکنندهبرگزارآیکونآنالینوبینار
دایرهشکلبهکنندهمشارکتآیکونومربع

.باشدمی

مدیر

شرکت کنندگان در کالس



خص مورد برای استفاده از آن روی نام کاربری ش. امکان چت خصوصی برای ارائه کننده با تک تک افراد حاضر در نشست وجود دارد
.کلیک کنیدStart private chatنظر کلیک کرده و در داخل جعبه باز شده بروی 



تغییر دادن ارائه کننده

تغییر مدیر جلسه

خارج کردن اشخاص از کالس

ج کردن تغییر دادن ارائه کننده، تغییر مدیر جلسه، خاربرای 
ق اشخاص از کالس بروی فرد مورد نظر کلیک کرده و طب

.تصویر زیر عمل کنید



ابزارهای مدیریت کالس ابزارهای دیگری برای نظم دهی و اداره کالس در 
نندگان درکالس مشارکت ک. پلتفرم در اختیار ارائه کننده قرار داده شده است

ست می توانند برای شرایط خود ایموجی قرار دهند و یا برای پرسش سوالی د
ک بکند خود را باال ببرند، برای اینکه ارائه کننده بتواند این ایموجی ها را پا

ر در کافیست بروی چرخ دندهای که در گوشه سمت راست لیست افراد حاض
زینه جلسه آنالین که در قسمت سمت چپ صفحه قرار دارد کلیک کرده و گ

.دیگر گزینه های مدیریت به شرح زیر است. اول را بزند

نقطع کردن میکروفون تمام حاضری

ذخیره کردن لیست حاضرین 

رانبستن تمام دسترسی های کارب

وضعیت اینترنت کاربران

ت گروه بندی حاضرین در نشس

ایجاد کپشن در منوی سمت چپ



.ماییدبرای دسترسی به دیگر ابزار مدیریت کالس در گوشه سمت راست و باالی صفحه بروی آیکون سه نقطه کلیک ن

ابزار مدیریت 



تمام صفحه کردن پلتفرم 

تنظیمات

میانبرهای کیبورد

اتمام جلسه

خروج از جلسه

.شرح این ابزار بصورت زیر است



.ردندگمیضبطخودکاربصورتپلتفرمایندرمجازیهاینشستوغیرحضوریجلساتمجازی،هایکنفرانسآنالین،هایکالس
و.کنیدکلیکآنبرویکافیستضبطتوقفبرای.باشدمیشدهضبطدقایقدهندهنشانآنکناردرزمانگذروصفحهباالیقرمزنقطه
.کنیدکلیکآنبرویدوبارهضبطادامهبرای

وضعیت ضبط کالس 



است،شدهندادهدسترسیاجازهاینهردلیلیبهکهدرصورتیاما.می کندسوالدسترسیاجازه یبرایمرورگرمعموالکالسبهورودهنگام
برایسپس.دکنیکلیکهستقفلشکلبهکهآیکونیرویآدرسنوارچپسمتدر.می کنیداستفادهکرومگوگلمرورگرازکهدرصورتی
.نماییدانتخابراAllowگزینه یMicrophoneوCameraسطرهای



که میکرفون شما در صورتی. در صورتیکه مشکل شما حل نشد به مسیر زیر رفته و وضعیت میکروفون خود را بررسی بفرمایید
.فعال باشد کنار آن تیک سبز دارد و در غیر اینصورت آن را فعال کنید

Control panel / sound / recording



کنیدچکصوت،ضبطابزاریکازاستفادهباکافیستاطمینانبرای.باشیدمطمئنخودمیکروفونکارکردنازابتدامیبایستشما
ضبطازپسراصدااگر.خیریامیشونیدراکنیدشرکتکالسدرهستقرارکهسیستمییاتبلتیاموبایل،توسطشماصدایآیاکه

.استسالمشمامیکروفونمیشنوید،واضح

آنالینهایسکالبهمیتوانیدباشدداشتهاینترنتمرورگرکهسیستمیهرکالوتبلتهمراه،تلفنهایگوشیکلیهبابله
بهدسترسیبرایسوالیشماازکالسحیناگر-۲.باشدبروزمرورگرشما-۱.نکنیدفراموشنکتهدوفقط.شویدواردبیگبلوباتن
بشنویدراکالسصدایتادهیداجازهحتماشد،پرسیدهمیکروفون

اینترنتیاADSLاینترنتنظیرپایداراینترنتازشودتالش.میدهدرخنمیکنیداستفادهمناسباینترنتازشماکهزمانیخطااین
.گردداستفادهTDL-TEیاG۴نظیرآنازبهتروG۳موبایلهای

هاعاملسیستمبقیه.کننداستفادهبروزChromeیاSafariازهستبهتردارند،iOSکهاپلهایلپتابوتبلتگوشی،
.نماینداستفادهFireFoxیاChromeبروزمرورگرازکافیست

.دلیل وقوع این خطا معموال مشکالت اتصال اینترنت در سمت کاربر است



عاملیستمسچهازشمانمیکندفرقیهیچیعنی.استآنبودنوبتحتها،سامانهازخیلیبهنسبتسامانهاینمزایایازیکی
موردراحتیبهوهستسازگارهاپلتفرمهمهبابیگبلوباتن.کنیداستفادهیگبلوباتنمجازیکالسازهستقرارپلتفرمییاو

.میگیردقراراستفاده

کهدرصورتی.(اکسفایرفیاکرومگوگلترجیحا)کنیداستفادهبه روزمرورگریکازکهاستنیازبیگبلوباتنسامانه یازاستفادهبرای
خودورگرمرابتداخطابامواجههصورتدررواینازشودظاهرخطاییپیغاماستممکناتاقبهشدنواردهنگامنباشدبه روزمرورگر

راستسمتدرعمودیبه صورتکهنقطهسهشکلرویابتدا.می کنیداستفادهکرومگوگلمرورگرازاگراین منظوربرای.کنیدبه روزرا
AboutرویبرHelpقسمتازبازشدهپنجرهدرسپسوکردهکلیکداردقرارآدرسنوار Google Chromeپنجره ایدر.کنیدکلیک
اهرظتیکعالمتیکبه روزرسانی هانصبازپس.می شودنصبوبررسیمرورگربرایموجودبه روزرسانی هایمی شود،بازکه

.کنیدبازوببندیدیک بارراخودمرورگرعالمتاینشدنظاهربا.می شود


