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כלי האבטחה
הקדמה :בשל בעיות אבטחה ,זום הוסיפו לכל התוכנה את כלי האבטחה .היות ועיקר המשאבים
שלהם מושקע בפיתוח האבטחה ,מסתבר שהשימוש בו הוא לא פחות מקריטי .הכלי יופיע
לכם בסרגל הכלים באייקון המופיע מעלה .בלחיצה עליו ,תופיע החלונית הבאה:
נעילת המפגש
חדר המתנה
לאפשר למשתתף ל
שיתוף מסך
כלי הצ'אט
שינוי שם
כלי סימון
למשתתפים

© נא לא לעשות שימוש כלשהו בחומרים אלו מעבר לשימושכם האישי
 -מוזמנים בהחלט לעשות בידע זה ברכה

החלק העליון הוא ביחס לחדר המפגש עצמו :האם לנעול אותו ממשתמשים נוספים ,והאם
להשאיר את המאחרים בחדר המתנה.
מה שאני ממליץ ברמת הכיתה זה להגדיר זמן מראש לכניסה ( 5דקות למשל) ובזמן הזה לאשר
אחד אחד מתוך חדר המתנה ,לאחר מכן ,לנעול את החדר .הואיל וכל כניסה כזאת תסיח את
דעתכם מהשיעור (או לחילופין למנות משתתף שיהא אחראי על החדר .זה מתאפשר בלחיצה
על המשתמש ובחירת "מארח משנה") .ברמת הישיבה או האולפנה ,בה יש משתמשים רבים ,אני
ממליץ גם למנות מארח כזה (ולא שהדובר יתעסק בזה) .אם לא ניתן להשתמש ב"מארח משנה",
והדבר מסיח את הדעת ,אני מציע לוורת על חדר ההמתנה ולהשתמש בשאר כלי האבטחה כדי
למנוע בעיות (אם זה קישור שלא הופץ ברבים ,הסיכון שמשתמש לא מוזמן יכנס  -קטנה) .קיום
כל אחת מהאפשרויות יסומן בוי מצד שמאל.
החלק התחתון הוא אפשרויות המשתתפים ביחס להתנהלות המפגש עצמו.
אני ממליץ לא לאפשר שיתוף מסך (= שלא יהיה וי לצד האפשרות .היה סיפור באמריקה,
שאנשי דלא מעלי נכנסו למפגש ושיתפו תמונות לא ראויות) .בפרט אם שלחתם את הקישור
בצורה כללית ולא פרטנית .את הצ'אט ואת שינוי השם לא רואה בעיה להשאיר.
האופציה התחתונה "כלי הסימון למשתתפים" תופיע בחלונית רק כאשר שיתפתם מסך .אם
אתם לא מעוניינים שיקשקשו לכם על הדף  -אל תסמנו אותה .ואם להיפך ,רוצים שישתתפו
בסימון וכדומה ,סמנו.
*
בגרסאות זום העדכניות יופיעו עוד שתי שורות :האחת לסילוק משתתפים לא מוזמנים ,והשניה
לדיווח על משתתפים כאלה .מקווה שלא יהיה לכם בהן צורך.

