Jitsi használata
(Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.)

A zárt, üzleti, bizonyos határok között ingyenesen használható szoftverek tekintetében a
magánszféra védelmével kapcsolatban aggályok merültek fel. A zoommal kapcsolatban is
felmerültek kétségek. Ezek jó részét már orvosolták, de a gyanú sok emberben megmaradt.
Alternatívaként a jitsi elnevezésű program a tapasztalatok alapján jól használható. Előnye, hogy
nyílt forrású lévén a működése áttekinthető, ellenőrizhető. Ezen kívül saját kiszolgálóra is
telepíthető a rendelkezésre álló https://meet.jit.si mellett.
A zoom-mal ellentétben önálló kliensprogram telepítésére nincs szükség (de lehetséges).
Használatba vétel
1. látogassunk el a https://meet.jit.si címre:

Az „Új értekezlet kezdése” szöveg alatt meg kell adnunk a konferenciaterem nevét. Ez bármi lehet
(törekedjünk egyedi de megjegyezhető névre).
Ha ezt beírtuk az „Indítás” gombra kattintva máris indul a konferencia. Ha az adott névvel már
folyik konferencia, akkor ahhoz csatlakozunk. Lehet a konferenciához való csatlakozást
jelszóval védeni, ilyenkor azt kéri.
Ha valakit meghívunk a konferenciánkra, akkor ő itt, az általunk megadott konferencianévvel
csatlakozhat.
Tehát pontosan úgy indítunk egy konferenciát, ahogyan csatlakozunk is egyhez. Hivatkozásként
is elküldhetjük a konferencia meghívót, hasonlóan a zoomhoz.
Már kezdhetjük is a konferenciát.

2. Ha az oldal angol nyelven van a következőképp állíthatjuk magyarra:
Az alábbi kép szerint a fogaskerék ikonra kattintva bukkan fel ugyanezen ablakban a beállítások
menüje. Itt a „More” fülre kattintva bukkan fel a nyelvi beállítások lehetősége.

3. Ha a bal felső sarokban lévő fogaskerék ikonra kattintva megnyitjuk a beállításokat, akkor a
rendszerünk kérheti a mikrofon és kamera engedélyezését. Engedjük meg neki (allow gomb, ha
nem magyarul beszél)

4. Ha nincsen kép vagy hang, a beállításoknál a „Devices” fülön, magyar nyelvre való beállítás után
látható „Eszközök” fülön állítható be a kamera és a mikrofon, ha szükséges.

5. Használat közben:

Mikrofon, kamera ki/be
Képernyő megosztása

Jelentkezés

Chat

Információ, a konferencia
szoba neve, jelszó beállítása

Az jobboldali „i” gombra kattintva tudunk jelszót beállítani, illetve kimásolni a mások meghívására
alkalmas linket.
A jitsi telepíthető okostelefonra is. Ezen kívül linuxos és windows-os asztali alkalmazása is
elérhető.
(https://desktop.jitsi.org, https://github.com/jitsi/jitsi-meet-electron/releases)

