ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ZOOM
Για να παρακολουθήσει ένας/μια φοιτητής/τρια ένα μάθημα το οποίο διεξάγεται εξ
αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη), κάνοντας χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
Zoom, χρειάζεται έναν υπολογιστή (desktop ή laptop), tablet, ή ένα έξυπνο κινητό
τηλέφωνο (smartphone). Στην περίπτωση σταθερών υπολογιστών, είναι απαραίτητη η
τοποθέτηση κάμερας, η οποία να διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Σύνδεση σε εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Η/Υ
1. Εγκατάσταση Zoom
Η λήψη και εγκατάσταση του Zoom Meetings Client μπορεί να γίνει με τους
παρακάτω τρόπους:
1ος τρόπος
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://zoom.us/download. Επιλέξτε το Zoom Client for
Meetings και στη συνέχεια το Download. Θα προχωρήσετε σε αποθήκευση του αρχείου
Zoominstaller.exe για το οποίο θα ερωτηθείτε και στη συνέχεια θα τρέξετε το
πρόγραμμα (Run) για να γίνει η εγκατάσταση του Zoom Client.

To πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στον H/Y σας. Mόλις η εγκατάσταση ολοκληρωθεί,
θα εμφανιστεί το αρχικό παράθυρο του Zoom Client.

Για να συνδεθείτε σε ένα δωμάτιο διάλεξης με τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να έχετε τα
στοιχεία του δωματίου διάλεξης, το σύνδεσμο zoom τον οποίο σας αποστέλλει ο/η
διδάσκοντας/ουσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.
Ο σύνδεσμος zoom, έχει τη μορφή zoom.us/j.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. O 9ψήφιος αριθμός
(ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) είναι η ταυτότητα της σύνδεσης.
Εφόσον εγκαταστήσετε το Ζοοm Client ενεργοποιείτε τον σύνδεσμο που έστειλε
ο/η διδάσκων/ουσα (πατώντας πάνω του). Εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο το
πρόγραμμα Zoom Client, αυτόματα θα ερωτηθείτε για το άνοιγμα του προγράμματος.
Στο παράθυρο εισόδου του Zoom επιλέγετε Join a Meeting.
2ος τρόπος
Ενεργοποιείστε το σύνδεσμο Ζοοm για ο οποίος σας έχει κοινοποιηθεί μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον/την διδάσκοντα/ουσα του
μαθήματος με έναν πλοηγό (π.χ. Google Chrome).
Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο ο πλοηγός (browser) θα σας δώσει τη δυνατότητα
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα του Zoom (Download and run
Zoom που συστήνεται). Επιλέγετε τη δυνατότητα αυτή, κατεβάζετε και εγκαθιστάτε
το πρόγραμμα (Save/Αποθήκευση και στη συνέχεια εκτέλεση του προγράμματος).
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζετε τη σύνδεση σε εικονικό δωμάτιο όπως περιγράφεται
παραπάνω.
3ος τρόπος
Μπορείτε να συνδεθείτε στο δωμάτιο διάλεξης και χωρίς να εγκαταστήσετε το
Zoom Client. Αφού ενεργοποιήσετε το σύνδεσμό Ζοοm μέσω πλοηγού (π.χ. Google
Chrome), θα επιλέξετε αντί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα να
συνδεθείτε μές ω του πλοηγού ( (join from your web browser).
2. Δοκιμαστική σύνδεση
Πριν από τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων
μέσω του λογισμικού Zoom, σας συνιστούμε να κάνετε μία δοκιμαστική σύνδεση για
να ελέγξετε την λειτουργία του μικροφώνου και των ακουστικών σας. Κατά την
διαδικασία της σύνδεσης στη διάλεξη ενός μαθήματος (μέσω του Zoom συνδέσμου
(link) που θα σας σταλεί), θα εμφανιστεί η παρακάτω η παρακάτω οθόνη.
Επιλέξτε το Test Speaker and Microphone.

Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε τον ήχο και να ακούσετε τον εαυτό σας αν μιλήσετε
στο μικρόφωνο.
3. Σύνδεση σε εικονικό δωμάτιο (συνεδρία)
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράμματος ή/και τη δοκιμαστική
σύνδεση είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε σε οποιαδήποτε συνεδρία (Join a Meeting)
μέσω του συνδέσμου Zoom που μας έχει αποστείλει ο/η διδάκοντας/ουσα.

3. Παραμετροποίηση ήχου και εικόνας
Κατά την σύνδεση σε ένα εικονικό δωμάτιο καλούμαστε να παραμετροποιήσουμε
τη συνεδρία μας:
α. Να συμμετέχουμε με εικόνα, ενεργοποιώντας την κάμερά μας (Join with Video)

β. Να συμμετέχουμε με ήχο (χρήση μικροφώνου) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
Η/Υ σας

4. Διαθέσιμα εργαλεία
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας σε μια εξ αποστάσεως διάλεξη μπορούμε να
κάνουμε χρήση των διαθέσιμων εργαλείων της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης Zoom,
μερικά από τα οποία είναι:
α. Να διαμοιράσουμε την οθόνη μας (Share Screen)

β. Να στέλνουμε μηνύματα (Chat) σε όλους ή κάποιους συμμετέχοντες

γ. Να ζητάμε το λόγο (Raise hand)

δ. Να επιλέγουμε την προβολή αυτού που βλέπουμε
(Speaker view: βλέπω τον κεντρικό ομιλήτή σε μεγάλο παράθυρο και σε πολύ
μικρότερα τους συμμετέχοντες, Gallery view: βλέπω όλους σε ισομεγέθη παράθυρα)

ε. Να ανοίγουμε/κλείνουμε τον ήχο μας

στ. Να ανοίγουμε/κλείνουμε την κάμερα μας

ζ. Να δούμε τους συμμετέχοντες, να μετονομάσουμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε
το χέρι μας (Participants)

η. Προβολή πλήρους οθόνης

Σύνδεση σε εξ αποστάσεως μάθημα μέσω κινητού τηλεφώνου

1.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Zoom Cloud Meetings" στο κινητό σας ( από το
Play Store ή App store)

2. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το Join Meeting στο παράθυρο εισόδου της
υπηρεσίας Zoom.
3. Για να συνδεθείτε στο δωμάτιο της διάλεξης θα πρέπει να έχετε τα στοιχεία
του δωματίου διάλεξης, το σύνδεσμο zoom, τον οποίο σας αποστέλλει ο/η
διδάσκοντας/ουσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Από το σύνδεσμο που έχει
αποσταλεί, το κλειδί είναι τα νούμερα στο τέλος του συνδέσμου.
4. Αφού συνδεθείτε, συνδέστε την κάμερα και τον ήχο σας, το "Join Audio" για να
συνδεθεί το μικρόφωνό σας και το "Start Video" για να συνδεθεί η κάμερά σας.

