Glasovno in video spletno druženje skupnosti Ubuntu Slovenija – Hangout na g+
Za to specifično druženje rabite Google račun, to pomeni gmail. Tukaj lahko izveste, kako se naredi
profil v storitvi Google plus.
V levem zgornjem kotu kliknete na „+ti“ ali „+you“, odvisno, kateri jezik imate nastavljen v
gmailu. Če Google računa še nimate, ga naredite in upravljate v naslednjih korakih:
1.

Na vstopni strani (http://plus.google.com) kliknete na ustvarjanje računa.

2.

Vnesete svoje podatke, kakšno uporabniško ime želite imeti (to je potem vaš gmail naslov)
in geslo, katerega morate potem še ponoviti. Nastavite svoj spol, po želji vnesete svojo
telefonsko številko, na koncu pa še vtipkate prikazane znake za preverjanje, da ste res oseba.
Potrdite, da se strinjate s pogoji uporabe.

3.

Če želite, lahko dodate svojo fotografijo, nastavite, da bo prikazan želen del fotografije in
nadaljujete.

4.

Sedaj ste prijavljeni. Lahko nadaljujete v Google plus.

5.

Na začetku procesa v g+ dodate osebe, ki jih poznate. V okence lahko vpišete Ubuntu
Slovenija. G+ vam ponudi, da lahko spremljate našo stran. Kliknete na „Spremljaj“ in
dodate stran v kroge. Najbolje je, da obkljukate kvadratek pred „Naročanje“ ali pa si
ustvarite kak svoj krog. Ko prvič potrdite kroge, v katerih naj bo stik, vam napiše, kaj
pomeni, da osebo dodate v kroge. Ponudi vam tudi, da spremenite vidnost vaših krogov
drugim.

6.

G+ vam potem ponudi še zanimive osebe in strani. Lahko jih obidete in na dnu strani
kliknete „Naprej“.

7.

G+ vam še enkrat ponudi, da posodobite svojo fotografijo, poleg tega pa lahko vnesete kje
in kaj delate, katero šolo ste obiskovali in kje živite. Podatke seveda vpišete le, če želite.
Kliknete „Dokončaj“.

8.

Odpre se vam predstavitev, kako uporabljati storitev g+. V predstavitvi so slovenski
podnapisi (če imate zadevo v slovenščini). Na desni strani predstavitve lahko kliknete na
želeno prikazano funkcijo, kot je sprememba profila, uvod v g+, iskanje prijateljev/stikov in
omogočanje skupne rabe s svojimi krogi.

9.

Ko nadaljujete v g+, vam le-ta spet ponudi iskanje prijateljev. Mogoče ima kdo od vaših
prijateljev že gmail in uporablja storitev g+.

10.

V desnem kotu zgoraj se nahajajo obvestila. Če vas kdo omeni, komentira vaše objave
ali slike (torej vse, kar je povezano z vami), se kvadratek obarva rdeče in pokaže število
obvestil. Kliknete nanj, da vidite, katera so ta obvestila.

11.

Če se želite pridružiti našim „Hangout“ druženjem, na g+ spremljajte stran Ubuntu Slovenija.

Navadno nekaj minut (približno pol ure) preden pričnemo „Hangout“ sestanek, napišemo, da se
bo le-ta odvijal. Priporočeno je, da imate delujoč mikrofon, čeprav se v samem „Hangoutu“ nahaja
tudi možnost „Klepet“, kjer se lahko tudi tipka. Ko se sestanek/druženje prične, samo osvežite
profil strani Ubuntu Slovenija na g+ in glejte, če se vam prikaže objava, da poteka „Hangout“ in
kliknite „Pridruži se klepetalnici“.

Ker najverjetneje nimate nameščenega vtičnika za Googlov video in glasovni klepet, kliknite za
nameščanje. Ko se bo vtičnik namestil, se bo stran sama preusmerila na klepet.

