דף הסבר להפעלת ציוד אודיו-וידאו בכתת זום משודרגת
כתת זום משודרגת הנה כתת זום הכוללת עמדת-מרצה עם מחשב-נייח .רשימת הכתות מופיעה בסוף הקובץ.
בכתת זום משודרגת ניתן להתחבר באמצעות כבל  HDMIבלבד (לא ניתן להתחבר באמצעות  .)VGAאם
למחשב-הנייד שברשותך אין יציאת ( HDMIרגילה) ,יש להצטייד במתאם.
הפעלת המקרן בכתה זו ,זהה להפעלת מקרן בכל כתה רגילה (ללא זום).
נא לכבות את המקרן בסיום ההרצאה.

פאנל הפעלה בכתת זום משודרגת

בכתת זום משודרגת ניתן לעבוד הן באמצעות מחשב-נייח המותקן בפודיום והן באמצעות מחשב-נייד.
עבודה באמצעות מחשב-עמדת-מרצה (מחשב-נייח):
 מסך הפודיום מציג את מחשב-עמדת-המרצה בלבד
 אם המסך אינו מציג תמונה (המחשב במצב "שינה") ,ניתן להדליקו באמצעות הזזת העכבר
 ניתן לעבור בין מחשב-נייד למחשב-עמדת-המרצה ולהיפך ,באמצעות לחיצה על הלחצן המותקן בצידו הימני-
תחתון של מסך-המחשב.
 ניתן לחבר דיסק-און-קי למחשב עמדת-המרצה באמצעות הכנסתו לשקע ה USB -שבפאנל-החיבורים,
המותקן בדופן הימנית של הפודיום.
 לפתיחת פאנל-החיבורים ,לחץ על מכסה פאנל-החיבורים בצדו העליון
עבודה באמצעות מחשב-נייד:
 לעבודה באמצעות המקרן ,יש לחבר כבל  HDMIבין המחשב-הנייד לשקע ה HDMI -שבפאנל-החיבורים,
המותקן בדופן הימנית של הפודיום
 לפתיחת פאנל-החיבורים ,לחץ על מכסה פאנל-החיבורים בצדו העליון
 ניתן להטעין את המחשב-הנייד באמצעות שקע-החשמל שבפאנל-החיבורים
 ניתן לעבור בין מחשב-נייד למחשב-עמדת-המרצה ולהיפך ,באמצעות לחיצה על הלחצן המותקן בצידו הימני-
תחתון של מסך-המחשב.
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עבודה בזום  -הוראות הפעלה
ציוד המותקן בכתה לצורך זום:
מצלמה  -מכוונת באופן די-אחיד וזהה בכל הכתות .לא ניתן לשנות את כיוון המצלמה ו/או זוית הצילום.
לקבלת איכות תמונה מיטבית ,יש לבחור בהגדרות וידאו " "Settingsבאפשרות .HD
זוג מיקרופונים תקרתיים – לצורך שמיעת המרצה גם כשעומד צמוד לעמדת-המרצה וגם כשנמצא בחלק הקידמי
של הכתה ,לרבות כתיבה על גבי הלוח.
המיקרופונים לא תוכננו לאפשר שמע לשאלות הסטודנטים .כשסטודנט בכתה שואל שאלה ,רצוי לחזור על שאלתו
לטובת המשתתפים מרחוק.
זוג רמקולים – לצורך השמעת שמע בכתה (סרט ,שיר וכד') ,וכן לשמוע את המשתתפים מרחוק.

עבודה באמצעות מחשב-עמדת-מרצה (מחשב-נייח):
היכנס ל( USER -ג'ימייל ,פייסבוק וכד') שלך ופתח את תוכנת "זום" (קישור מופיע בשולחן העבודה) .המצלמה,
המיקרופונים והרמקולים כבר מוגדרים .עבודה נעימה.
חשוב לא לשכוח לצאת מה USER -שלך ולסגור את הקבצים שלך בסיום השימוש.
במקרה של הפסקת חשמל המחשב יתחיל לעבוד אוטומטית.
עבודה באמצעות מחשב-נייד:
חבר את כבל ה USB -שנמצא בצידו הימני של הפודיום ,לכניסת ה USB -שבמחשב שלך .כבל זה מאפשר לחבר
בין המצלמה ,המיקרופונים והרמקולים שבכתה ,למחשב-הנייד שלך.
לאחר חיבור הכבל למחשב שלך ,המתן מספר שניות לזיהוי החיבור ע"י מערכת ההפעלה (במערכת הפעלה
ישנה או לא מתוחזקת ,עשוי לקחת זמן ארוך יותר) .לאחר מכן ,פתח את תוכנת "זום" ובחר את המצלמה,
המיקרופונים והרמקולים שבכתה ,באופן הבא:
לשימוש ב

ובחר באפשרות

לחץ בזום

מצלמה
מיקרופונים
רמקולים

הערה חשובה :אפשרויות אלה עשויות להשתנות בעתיד .כדי להתחבר לאפשרות המתאימה ,בחר באפשרות
שאינה ברירת המחדל של המחשב הנייד שלך.
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רשימת כתות זום משודגות – מיון לפי בניינים וכתות
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