	
  

Cambridge LMS’e Başlama- Öğrenciler
1. Kendi kendine kayıt olma
Bir Touchstone Blended kitabı ve aktivasyon şifresi aldığınızda, Cambridge LMS sitesinde
bir hesap açabilmeniz için yönlendirileceksiniz. Bunu yapmak için:
•
•

http://www.cambridgelms.org/main ‘a gidin
Register’ı tıklayın

•
•

Bilgilerinizi forma doldurun.
E-posta adresinizi, adınızı ve soyadınızı yazın. Bu e-posta adresinin doğru olması
önemlidir.
Eğer şifrenizi unutursanız, LMS girişinizi sağlamak ve şifrenizi sıfırlamak için bu
adrese e-posta gönderecek.

•

	
  

	
  

•
•
•
•

Tercih ettiğiniz kullanıcı adı (Preferred Username), adınızı takip eden öğrenci kimlik
numaranızı içermelidir.
Hesabınız için bir şifre (Password) seçin.
LMS güvenliğini artırmak amacıyla kayıt işlemi boyunca bir kilit kaydırma mekanizması
kullanıyoruz. Mavi kutuyu soldan sağa kaydırmak icin imleci kullanın.
Register’ı tıklayın. Siz LMS oturum açtınız.
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2. Kullanıcı lisans sözleşmesi
Cambridge LMS’e ilk girişinizse, öncelikle kullanıcı lisans sözleşmesini göreceksiniz.
•
•
•
•

Listeden dili seçin
Lütfen sözleşmeyi dikkatle okuyun
Kabul ediyorsanız, en altta sol köşede yer alan “ I	
  agree”	
  yazan	
  kutucuğu işaretleyin.
Submit’i tıklayın.

	
  

3. Aktivasyon Şifreleri:
• Aktivasyon şifreleri Touch Stone Premium kitablarının arka sayfasının iç tarafında
• bulunmaktadır. Eger aktivasyon şifreniz belirtilen yerde bulunmuyorsa lütfen
üniversitenizin
• LMS ile ilgilenen bölümüne başvurunuz. Aktivasyon şifrenizle active olmadan LMS’I
• kullanmanız münkün değildir.

4. Sınıfınıza erişim
LMS’e giriş
yapıp, aktivasyon şifrenizle aktive olduktan sonra sınıfınıza ulaşabilirsiniz.
Erişebileceğiniz tüm aktif sınıflar “My Learning” anasayfasında görüntülenecektir.
Erişmek istediğiniz sınıfın adını tıklayın.
Erişmek istediğiniz sınıf görünmüyorsa, View All’u tıklayın.

5. Touchstone içeriğine erişim
Sınıfa girdiğinizde Touchstone içeriğine erişebilirsiniz.
•
•
•

Content’i tıklayın
Tüm ünitelerin görüntülendiğini göreceksiniz
Üniteye erişmek için ünite başlığına tıklayın

İşinizi bitirdiğinizde sınıfa dönmek için Save and Close’ u tıklayın. Bu işlem sizin tüm
puanlarınızın kaydedilmesini sağlayacaktır. “Save and close” ekranın sağ üst köşesinde
yer almaktadır, eğer bunu tıklamadan sayfadan ayrılırsanız yaptığınız alıştırmalar sisteme
kaydolmayacak ve progress check’inize yansımayacaktır. Mutlaka bir ünitedeki
çalışmanızı bitirdiğinizde “save and close”u tıkladığınızdan emin olun!
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6.

Şifremi unutursam ne olur?

Şifrenizi unutursanız, LMS’e erişmek ve şifrenizi değiştirmek için giriş sayfasında yer alan
Forgot my password bağlantısını kullanabilirisiniz.
•

Forgot your Username or Password?’ü tıklayın

•

Kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi girin (bu e-posta adresi sisteme kayıtlı olan eposta adresi olmalıdır)
E-mail new password’ü tıklayın
Email adresinize LMS tarafından bir link gönderilecektir.
Bu e-postada yer alan bağlantıyı tıklayın
Log in’i tıklayın
Hatırlaması kolay bir şifre girin
Save’i tıklayın

•
•
•
•
•
•
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7. Nasıl yardım alırım?
Cambridge LMS ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa,sorununuzu görüntüleyen bir ekran
fotoğrafı (screen shot) alın ve buna kullanmakta olduğunuz sistem özelliklerine ilişkin bir
not da ekleyin.
Sorunun ortaya çıktığı
Günlük dosya kayıtlarını (log file) kontrol edebilmek için
tarih ve saat
bu bilgilere ihtiyacımız var.
Sorunu yaşayan
kullanıcının kullanıcı adı
Sorunun tarifi

Sayfa detayları

Sorun ortaya çıktığında uygulamanın hangi
bölümündeydiniz? Ne yapıyordunuz? Sorun ortaya
çıktığında hangi uygulamalar/web sayfaları açıktı?
Lütfen olabildiğince fazla bilgi verin.
Örneğin, Touchstone International Level 1, Unit 5,
Lesson B, Activity 1, Page 5.

Tarayıcı detayları ve
tarayıcı versiyonu
Sorun oluşturan işlem
farklı bir bilgisayarda
tekrar denenebilir mi?
Sorun oluşturan işlem
farklı bir konumda
tekrar denenebilir mi?
Sorun oluşturan işlemi
tekrar denerken izlenen
adımlar nelerdir?

Karşılaştığınız sorunun ekran fotoğrafını (screen shot) almak için, sorunun oluştuğu
sayfaya gidin, print screen tuşuna basın ve bir word belgesi açın. Fareye sağ tılayarak
“yapıştır”ı seçin. Sayfanın görüntüsünün bu word belgesine yapıştırıldığını göreceksiniz.
Bu belgeyi kaydedin.
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  Minimum	
  Sistem	
  gereksinimleri	
  
LMS’i kullanabilmek için, kullandığınız bilgisayar ve internet bağlantınızın minimum sistem
gereksinimlerine sahip olduğundan emin olun.
Sistem
İşlemci (CPU)

Gereksinim
300MHz ya da daha yüksek

Bunu nasıl kontrol ederim?
Bilgisayar ya da Bilgisayarım’ı sağ
tıklayın ve Özellikler’i seçin.

Yüklü Bellek (RAM)

512MB ya da daha yüksek

Bilgisayar ya da Bilgisayarım’ı sağ
tıklayın ve Özellikleri seçin.

Girdi

Fare ve Klavye

Ekran Çözünürlüğü

1024x768 ya da üstü

Masaüstünde sağ tıklayın, Özellikler’i
seçin, Ayarlar sekmesini tıklayın.

İşletim Sistemi
Tarayıcılar
Tarayıcı Eklentileri

Windows XP ya da daha

Bilgisayar ya da Bilgisayarım’ı sağ

yüksek

tıklayın ve Özellikler’i seçin.

Internet Explorer 7 ya da üstü,

Tarayıcınızı açın, Yardım’ı daha sonra

Firefox 3 ya da üstü

da Hakkında’yı tıklayın.

Flash Player 10, Java

Firefox’da Araçlar ve daha sonra
Eklentiler’i, daha sonra da Plug-ins’i
seçin.

Ses kartı

Her hangi bir temel ses kartı

Donanım ayarlarını kontrol edin.

Firewall Portu

1935 açık

Bu özelliği güvenlik duvarı (firewall)
ayarlarınızda kontrol edin. Çoğu
bilgisayarda bu özellik varsayılan olarak
ayarlıdır.

Diğer

Bir mikrofon, hoparlör ya da
kulaklık ve bir video kamera.
(Not: Ders materyalini video
kamera olmaksızın
tamamlayabilirsiniz.)

Internet Bağlantısı

3Mbps indirme hızı ya da üstü

Cambridge LMS sayfasından linki takip
edin ya da aşağıdaki linki kopyalayıp

512Kbps yükleme hızı ya da

kullanın:

üstü

http://diagnostic.cambridgelms.org/index-tr.html

Bağlantınız yavaşsa, interneti kullanabilecek diğer programları kapatmayı deneyin (örneğin, diğer web
tarayıcı pencerelerini, e-posta hesaplarını).
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