Digitális Oktatási Központ Pécs

ZOOM ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA
DIÁKOKNAK
Az ZOOM programot az alábbi hivatkozásra kattintva lehet letölteni. Ez a leírás Windows operációs
rendszerhez készült, de Linux-on vagy Mac OS-en is nagyon hasonlóan néz ki a telepítés.
https://zoom.us/download#client_4meeting

Amikor fenti képernyőkép jelenik meg a „Download” gombra kattintva elindul a letöltés. A következő képernyőnél a
„Fájl mentése” gombra kell kattintani.

A letöltött fájl a „Letöltések „ mappába kerül automatikusan.

Letöltések mappa megnyitása után a „ZoomInstaller”-ra való dupla kattintással a ZOOM telepítése
megkezdődik

Telepítéskor ez a képernyő fog megjelenni, nincs semmi teendő:

Telepítés befejeztével az alkalmazás elérhetővé válik a telepített programok között, és el is indul
automatikusan. Egyelőre a jobb felső sarokban található „X” ikonra zárjuk be az alkalmazást.

Zoom-ba való bejelentkezés
Az oktató, pedagógus az alábbi meghívót küldi el a diáknak.

Ha a diák számítógépen jelentkezik be a meetingbe, akkor a kék nyíllal jelölt linkre kell kattintania és
automatikusan elindul az alkalmazás.
Ha mobilapplikáción keresztül lép be (ehhez először le kell tölteni a ZOOM Cloud Meetings appot) akkor
először a meeting ID- kell beírni (sárga nyíl) majd a gyermek nevét, a következő képernyőn pedig a
Passcode-ot. Így be tud csatlakozni okostelefonról, tabletről is a meetingbe.
Első alkalommal a gyerek nevét meg kell adni.
Kérjük ide a gyerek teljese nevét írják be (vezetéknév , keresztnév), mert egyébként az oktatónak problémát
jelenthet a gyerekek beazonosítása. A név megadására szolgáló beviteli ablak alatt be kell kattintani a jelölő
négyzetet, így a számítógép emlékezni fog a legközelebbi alkalommal a megadott névre.

A ZOOM programban lehetőség van hang átvitelére is, így a gyerekek és az oktató is kommunikálhatnak egymással a
számítógép beépített mikrofonja és hangszórója segítégével. A program indulásakor letesztelhetjük a
hangberendezés működését a a „Test Spekaer and „Microphone” gombra kattintva. Erre általában nincs szükség,
mert a program jól kezeli ezeket.
A képernyő alján levő „Automatically join audio by computer ....” jelölő négyzetet kattintsuk be, majd a „Join with
Computer Audio” gombra kattintva már csatlakozunk is a távoktatáshoz.

Amint a fenti képernyőképen látszik, a bal alsó sarokban levő „Unmute” gombra kattintva a mikrofon engedélyezésre
kerül, így amit a gyerek mond azt az oktató és a többi diák is hallja. Ezt csak akkor célszerű bekapcsolni, amikor
tényleg fontos beszélni, egyébként a „hangzavar” elkerülése végett a mikrofont némítva kell hagyni.
A „Start Video” gombra a számítógép kameráját lehetne elindítani, de ezt csak akkor használjuk, ha kérik.

Ha a pedagógus engedélyezi, akkor a zöld SHARE SCREEN gombra kattintva a gyerek is meg tudja osztani munkáját a
többiekkel.
LEAVE MEETING gombra kattintva tudja elhagyni a megbeszélést.

Az alábbi videó is a zoom használatáról szól, érdemes megnézni.
https://www.youtube.com/watch?v=923N8vRTQNc

