Οδηγός Χρήσης πλατφόρμας ZOOM
Για τους Σπουδαστές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων

Α. Εισαγωγικά

Το Zoom Meetings είναι ένα πρακτικό λογισμικό
ειδικά
σχεδιασμένο
για
εταιρείες
και
επαγγελματίες
που
σας
επιτρέπει
να
δημιουργείτε πολλαπλές τηλεδιασκέψεις από
οπουδήποτε.

Το πρόγραμμα αυτό είναι παρόμοιο με άλλα
προγράμματα όπως το Skype και το Hangouts, αν
και η ποιότητα εικόνας που προσφέρει το Zoom είναι πολύ μεγαλύτερη.
Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλογές άμεσων μηνυμάτων και τη δυνατότητα
δημιουργίας ιδιωτικών συναντήσεων όπου μπορούν να συμμετέχουν
μέχρι 100 χρήστες κ.ά. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον
παρακάτω ιστότοπο 1).
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https://zoo.downclean.club/gr?utm_source=google&utm_red=gl&utm_campaign=zoom&g
clid=EAIaIQobChMI8ZCwruXy7AIVPBoGAB2XzQ5MEAAYASAAEgJLiPD_BwE

Β. Προαπαιτήσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Zoom χρειάζεται να έχετε έναν
Η/Υ με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (Windows, Linux, Mac
κ.λπ) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 2:
 Web κάμερα,
 Μικρόφωνο,
 Ηχεία,
 Εγκατεστημένη μία πρόσφατη έκδοση ενός Web Explorer (π.χ.
Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.),
 Κάρτα δικτύου (θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε ένα WiFi
δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας).
Σημειώνεται ότι ο οδηγός που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαδικασία με
τη χρήση του Mozilla Firefox. Αν ο χρήστης χρησιμοποιήσει κάποιον
άλλον Web Explorer θα πρέπει να αναμένει ότι ορισμένες από τις
βοηθητικές εικόνες που παρουσιάζονται παρακάτω θα διαφέρουν σε
σχέση με αυτές που παρουσιάζονται εδώ, όμως τα βήματα της
εγκατάστασης παραμένουν περίπου τα ίδια.
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Επιπλέον, μπορεί να εγκατασταθεί και σε κινητό τηλέφωνο μέσω του Play Store για
συσκευές Android, App Store για συσκευές Appleκλπ, όμως ο παρόν οδηγός καλύπτει μόνο
τη χρήση της εφαρμογής σε Η/Υ.

Γ. Συμμετοχή σε τηλε-μάθημα - Α

Ο συγκεκριμένος οδηγός αφορά βήματα εγκατάστασης τα οποία έχουν
γίνει με τη χρήση του Mozilla Firefox. Εφόσον επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε άλλον Web Explorer θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι
τα εικονίδια που παρουσιάζονται εδώ δεν θα ανταποκρίνονται σε όσα θα
βλέπετε κατά την πρόοδο της δικής σας εγκατάστασης, αλλά θα είναι
ανάλογα…
1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα open eClass του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων.
2. Επιλέξτε το μάθημα που πρόκειται να παρακολουθήσετε.
3. Ο εκπαιδευτής σας θα έχει δημιουργήσει μία ανακοίνωση (ή μία
θεματική ενότητα) για το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Zoomπου
θα πρέπει να παρακολουθήσετε. Αφού ανοίξετε την ανακοίνωση
θα βλέπετε στην οθόνη σας κάτι όπως αυτό που φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί:

4. Επιλέξτε το URL που βλέπετε κάτω από τη φράση Join Zoom
Meeting, το οποίο αντιστοιχεί στο μάθημά σας (δηλαδή ολόκληρη
τη φράση: https://us04web.zoom.us/j/4169.......) και αντιγράψτε τη
στο Clipboardτου Η/Υ σας (δεξί κλικ  Αντιγραφή). Έχετε υπόψη
ότι για κάθε μάθημα θα είναι διαφορετικό το URL, οπότε θα
πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία εξαρχής.

5. Μεταβείτε σε έναν Web Explorer (Firefox, Mozilla, Chromeκ.ά.)
και επικολλήστε το URL στη γραμμή διευθύνσεων (δεξί κλικ 
Επικόλληση) και πατήστε το πλήκτρο Enter.
6. Θα μεταβείτε αυτόματα σε ένα παράθυρο διαλόγου, όπως αυτό
που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

7. Εφόσον δεν έχετε εγκατεστημένο το Zoom στον υπολογιστή σας
θα πρέπει να κάνετε κλικ στη φράση Download Now προκειμένου
να το εγκαταστήσετε (την εγκατάσταση θα την πραγματοποιήσετε
μία μόνο φορά στον υπολογιστή σας, οπότε την επόμενη φορά να
παραλείψετε τα βήματα μέχρι και το βήμα 11 παρακάτω):
8. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει κάντε κλικ στο κουμπί
Αποθήκευση αρχείου.

9. Στο επάνω δεξί μέρος του παραθύρου του Mozilla Firefox κάντε
κλικ στο κουμπί Προβολή προόδου τρεχουσών λήψεων (1) και
ακολούθως κάντε κλικ στο αρχείο (2) εγκατάστασης του Zoom
στον υπολογιστή σας.

10.Στο επόμενο παράθυρο που σας ανοίγει κάντε κλικ στο κουμπί
Εκτέλεση ώστε να εγκατασταθεί η πλατφόρμα του Zoom στον Η/Υ
σας.

11. Αν όλα έχουν γίνει σωστά, αρχίζει η εγκατάσταση και θα πρέπει
να δείτε ένα εικονίδιο όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Σε αυτή
τη φάση δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, απλά
περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

12.Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Zoomθα σας ανοίξει ένα
παράθυρο όπου θα σας ζητά να εισάγετε το όνομα με το οποίο θα
συμμετάσχετε στο τηλεμάθημα. Στο πεδίο Enter your name
προσθέστε το όνομά σας (βλ. και ακόλουθη εικόνα) και
ακολούθως πατήστε το κουμπί Join Meeting.

13.Αμέσως αποστέλλεται αυτοματοποιημένα ένα αίτημα στον
εκπαιδευτή σας για να σας αποδεχτεί στο μάθημά του. Ίσως
χρειαστεί να περιμένετε λίγο μέχρι να σας αποδεχτεί. Μόλις σας
αποδεχτεί θα μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας τον εκπαιδευτή
σας και τους συμμαθητές σας.

Δ. Συμμετοχή σε τηλε-μάθημα - Β

Μπορείτε, εφόσον έχετε ήδη εγκαταστήσει το Zoomστον Η/Υ σας, να
συμμετάσχετε στα τηλε-μαθήματά σας και με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Εκκινήστε την εφαρμογή Zoomαπό την Επιφάνεια Εργασίας του
Η/Υ σας κάνοντας διπλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.

2. Αμέσως σας ανοίγει το παράθυρο της ακόλουθης εικόνας όπου θα
πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Join.

3. Στο επόμενο παράθυρο που σας ανοίγει συμπληρώστε το
MeetingID (τον αριθμό αυτόν θα τον δείτε στο βήμα 3 της
προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή από το eClass, για π.χ. εδώ
είχαμε τον αριθμό 4169482630), όπως φαίνεται στην εικόνα που
ακολουθεί και ακολούθως κάντε κλικ στο κουμπί Join.

4. Στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τον κωδικό (από το βήμα 3
της προηγούμενης παραγράφου - δηλαδή τη λέξη 2Z4Hji ) και
κάντε κλικ στο κουμπί Join Meeting.

5. Ακολούθως θα πρέπει να περιμένετε να σας δεχτεί στο μάθημά σας
ο εκπαιδευτής. Μόλις αυτό συμβεί θα είστε συνδεδεμένοι στο
τηλε-μάθημα. Καλό μάθημα!

Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας κατά τη διάρκεια του
μαθήματος ώστε να μην ενοχλείτε τον εκπαιδευτή σας και να μην
ακούγονται μικροφωνισμοί και θόρυβοι από το περιβάλλον από όπου
παρακολουθείτε το μάθημα. Όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι θα το
ενεργοποιείτε.

E. Περιορισμοί

Αγαπητοί σπουδαστές, σας γνωρίζουμε ότι το υλικό που θα αναρτούν οι
εκπαιδευτές σας στην πλατφόρμα open eClass διατίθεται για
αποκλειστική χρήση από τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων.
Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή του και η χρήση του
από κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για κάθε άλλη δραστηριότητα.
Επιπλέον, σε κάθε μάθημα που θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας
Zoom απαγορεύεται ρητά η δημοσίευση κάθε στιγμιοτύπου (εικόνας ή
βίντεο), το οποίο θα προβάλλεται στις οθόνες σας.

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε,
με εκτίμηση,
Βασίλης και Θοδωρής (Υδντές ΔΙΕΚ Ιωαννίνων).

