T.C
SAMS
SUN VAL
LİLİĞİ
İl Millî E
Eğitim Mü
üdürlüğü

ETAP PAR
RDUS İÇİİN USB B
BELLEK (ANAHT
TAR) OLU
UŞTURM
MA

ADIM 1: Öncelikle
http://giriss.eba.gov.trr/EBA_GIR
RIS/giris.jssp
adresinde T.C.
T numaraası ve Mebbbis şifresi ilee giriş
yapın. Ken
ndi şifrenizlee girdikten sonra sağ üstte
ü
isminizin üzerine
ü
tıklaayın.

ADIM 2: A
Aşağıdaki görselde
g
1 numara
n
ile ggösterilen “T
Tablet Aktiv
vasyon ve U
USB Şifresi””
seçeneğini tıklayın.

ADIM 3: A
Aşağıdaki görselde
g
1 ve
v 2 numaraa ile gösterillen alanlara şifrenizi giirerek(ikisi birbiri
b
ile
aynı olacakk şekilde) 3 numaralı alanda
a
“USB
B Şifresi İçiin” seçeneğiini seçin.

daki
ADIIM 4: Sağd
görs elde 1 numara ile
gösteerilen “Şifree Değiştir”
butoonuna tıklay
yarak
şifreenizi oluşturrun.

Buraya kaddar işlemlerr EBA’da yaapılmıştı. Buu adımla birlikte EBA ile işimiz bbitti. Artık Etkileşimli
E
Tahta Başlat Menüsü ile
i devam edeceğiz.
e
US
SB belleğim
mizi USB portuna takktıktan sonrra devam
munda veyaa parolayı bilmiyorsan
b
ız başka birr USB anahtar ile
edelim. Tahhtayı etapaddmin oturum
açalım.
NOT: Bu kkısmı bir billgisayara Paardus17 kurrarak da gerrçekleştirebiilirsiniz.
ADIM 5: Etkileşimlii Tahtanın Başlat
B
Menüüsünde
B KAYIT” yazılımını
y
arratarak üzerrine
“ETA USB
tıklayın.

ADIM
M 6:

1N
Numara ile gösterilen
g
“U
USB cihazı””
bölü
ümünde küççük resimdeeki gibi USB
B bellek
ism
minizin yazıılı olduğuna
a emin olun
n. Eğer
1’deki gibi
g boş görrünüyor ise yeşil
butona
basarak US
SB belleğiniizi yazılımın
n görmesinii
sağllayın.

2 numaaralı alan
n:
3 numaaralı alan
n:
4 numaaralı alan
n:
5 numaaralı alan
n:

T.C
C. kimlikk numaraanız.
EB
BA’da az önce olu
uşturduğu
unuz şifrre.
Ad
dınız.(Add-soyad veya
v
sadeece ad ol abilir.)
Şu
u an oluştturacağın
nız herhan
ngi yeni bir şifre..

NOT: 2 ve 3 nolu kutuular otomatiik EBA giriişi için; 4 vee 5 no ise Taahta açılışı iiçindir.

