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Встановлення програми на смартфон
або планшет
Встановлювати ZOOM на смартфон або планшет ще простіше ніж на комп’ютер. В першу чергу
тому, що дана техніка обов’язково оснащена селфі - камерою для відео та мікрофоном для аудіо
зв’язку, в другу чергу, програму ZOOM легко знайти і загрузити з Google Play Market або App
Store.

В цілому, процес загрузки та реєстрації аккаунту в мобільному варіанті ZOOM нічим не
відрізняється від комп’ютерного.
Далі, по-кроково розберемо процедуру підключення.
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1. Для завантаження Zoom знайдіть на робочому столі вашого гаджету іконку депозитарію
програм Google Play Market (для пристроїв під керуванням операційної системи Android) або App
Store (якщо у вас пристрій від фірми Apple Macintosh). (Див. поз 1 на малюнку нижче 1).
Доторкніться до нього.
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Надалі ми коритуватимемось зображеннями отриманими з пристроя з ОC Android. Але зображення вікон
та порядок дій той самий і у варіанті iOs
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2. Відкриється головне вікно програми - дипозитарію. В ньому знаходимо поле пошуку (поз.2) і
вводимо назву бажаної програми, наприклад слово «zoom» (Поз.3). Зразу інтелектуальна система
запропонує вам кілька варіантів вибору. Вибираємо стрічку ZOOM Cloud Meetings (Поз. 4).
Тиснемо маленьку зелену кнопочку з лупою внизу на клавіатурі (Поз. 5)
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3. Загружається сторінка інсталятора програми. Тиснемо зелену кнопку Установити (Поз. 6). Якщо
у вас достатньо місця в пам’яті гаджету починається процес завантаження програми з інтернету.
Про що свідчить прогресор у формі розірваної дуги кола яка розвертається.(Поз. 7)
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4. По закінченні загрузки тиснемо на кнопку Відкрити. (Поз. 8). Далі програма попросить вас
підтвердити цілу низку дозволів щодо використання ресурсів вашого гаджета. Підтверджуємо,
натиснувши кнопку Прийняти. (Поз. 9)
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5. Відкривається стартова сторінка програми ZOOM «Start a Meeting». В ній ви бачите три об’єкти.





Кнопка Join a Meeting (Приєднатись до конференцІї) - потрібна тоді, коли ви вже маєте
реквізити входу до вашого аккаунту та зразу готові до входу. Поки що, ми лише реєструємо
свій аккаунт, тому підемо далі. (Поз. 10)
Посилання Sing In (Вхід) – також доволяє увійти до програми використовуючи логін та
пароль якого в нас ще немає. (Поз.11)
Посилання Sing Up (Реєстація) якраз нам і потрібне, бо ми плануємо створити новий
аккаунт. Тиснемо на нього. (Поз.12)
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6. У наступному вікні Sing Up (Реєстрація). Вводимо свою адресу електронної пошти, прізвище та
ім’я. (Поз. 13), та ставимо галочку навпроти фрази I agree to the Terms of Service (Я згоден з
умовами сервісу) (Поз. 14). Зразу після цього активізується посилання Next (Наступний) в кутку
екрана (Поз. 15). Тиснемо на нього.
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7. Система повідомляє нас про те, що вона надсилає на вищевказану електронну адресу листа для
підтвердження входу до програми (Поз. 16). Тимчасово закриваємо нашу програму, розвертаємо
повідомлення, які щойно надійшли і справді, бачимо автоматичний лист від програми (Поз.17).
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8. Входимо в поштовий сервіс, знаходимо наш лист (Поз 18) та відкриваємо його. Як бачимо в листі
є чарівна кнопочка Activate Accaunt (Активувати аккаунт), що ми й зробимо, натиснувши на неї.
(Поз. 19)
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9. Тепер ми вже можемо вводити свої данні в свій аккаунт. Перша сторінка потребує введення
прізвища та імені. Але вони вже там будуть, бо програма їх вже знає. (Поз. 20). Далі треба внести
пароль (Password) та підтвердити його повторним введенням. (Поз. 21) Важливо дотримуватись
правил створення паролів.
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На всякий випадок записуємо в свій «секретний блокнот з паролями» електронну адресу та
пароль, який ви щойно створили, бо їх не можна забувати, тому що вони є основними даними
(реквізитами) для входу в ZOOM!
Тиснемо кнопку Continue (Продолжити) (Поз. 22)
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10. В наступному вікні ви можете зразу запросити в Zoom інших користувачів внісши до
відповідних полів їх електронні адреси. Ми цей крок пропустимо натиснувши кнопку Skip this step
(Пропустимо цей крок) (Поз.23)
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11. В наступному вікні ми можемо зразу розпочати тестову конференцію натиснувши кнопку
Start Meeting Now (Розпочати конференцію зараз). (Поз. 24) (Перед цим , звісно, потрібно
переслати своїм друзям повідомлення з посиланням на неї. (Поз.25). Але ми підемо далі,
переглянемо та відредагуємо дані свого облікового запису. Тиснемо відповідну кнопку Go to My
Accaunt (Ідемо до мого аккаунту)(Поз.26)
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12. Ми попадаємо в особистий кабінет. Тут найголовніше завантажити у відповідну рамку (Поз. 27)
своє фото, яке буде фігурувати у вікні програми, коли ви відімкнете свою відеокамеру. Для цього
йдемо за посиланням Change (Змінити) під картинкою чоловічка (Поз. 28) та переходимо у вікно
Change Picture (Зміна картинки) та тиснемо на кнопку Upload (Загрузити). (Поз.29)
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13. Програма дає можливість зразу скористатись камерою (Поз. 30) для створення моментального
фото. Але, зазвичай краще відшукати вже готове фото в документах, що зберігаються в сховищах
пам’яті вашого гаджета. Тому тиснемо на стрічку Документи (Поз. 31)
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14. Так сталося, що моє фото для аватарів знаходилось в хмарному середовищі Google Диск, тому
я вибрав посилання на нього (Поз. 32), а там, знайшовши (Поз. 33) та доторкнувшись до нього,
загрузив. Ви ж, можливо, знайдете своє фото в галереї, (Поз. 34) або де інде.
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15. Загружене фото можна обрізати квадратною рамкою до необхідних розмірів (Поз. 35) та
зберегти натиснувши кнопку Save (Зберегти) (Поз. 36). Ми повернулись у вікно редагування
профілю аккаунту My Profile - Zoom
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В ньому також можна змінити електронну адресу, пароль, персональний девіз тощо. Дуже
важливим є Personal Meeting ID (Песональний ідентифікатор конференцій). Це десятицифровий
код за яким інші учасники зможуть підключатися до створених вами конференцій. (Поз. 37)
Тиснемо кнопку Sing Out (Вийти з реєстрації) внизу вікна та закриваємо програму.
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16. Тепер знову здійснемо вхід в програму використовуючи її іконку на робочому столі гаджета
(Поз. 38)
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17. Тепер ми в головному вікні програми. Тут є наступні кнопки:





New Meeting (Нова конференція) (Тиснемо її, коли хочемо створити свою конференцію в
якості адміністратора) Поз.39
Schedule (Розклад). (Тиснемо її, коли хочемо запланувати свою конференцію з
використанням календарів) Поз.40
Share Screen (Демонстрація екрану) Поз.41
Join (Приєднатись) (Тиснемо її , коли хочемо увійти в чужу конференцію за допомогою
десятизначного числового коду) Поз.42.

Тиснемо на останню кнопку Join (Приєднатись). Поз.42
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18. Відкриється вікно Join a Meeting (Приєднатись до конференції). Вам потрібно:








внести за допомогою нижньої числової клавіатури десятицифровий ідентифікатор
конференції, який Ви отримаєте окремим повідомленням в поле Meeting ID
(Ідентифікатор конференції)(Поз. 43).
Вказати, або змінити введені по замовчуванню ваші ініціали, які будуть відображатись у
вікні конференції. Вони знаходяться у полі під написом Join with personsl link name
(Приєднатись з персональним контактним ім’ям)(Поз. 44)
Позначити повзунком ваше бажання війти в конференцію з вимкненим мікрофоном. (Ви
потім, коли Вам нададуть слово, завжди зможете його самостійно вімкнути в вікні
програми) (Поз. 45)
Позначити повзунком ваше бажання війти в конференцію з вимкненою відеокамерою.
Таким чином, люди побачать лише ваше фото. (Ви потім, коли Вам нададуть слово, завжди
зможете її самостійно вімкнути в вікні програми) (Поз. 46)

Тиснемо кнопку Join Meeting та приєднуємось до конференції (Поз. 47).
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