
 

 
 

Loom program használata:  
 

A program egy google bővítmény, ami ezen az oldalon érhető el: 

https://www.loom.com/share/3b27036569d94d88b6dd12c61e31fe61 

A programot le kell töltenünk a gépre és kell hozzá egy google azonosító. A programhoz két felületet 

kell használnunk: A rögzítéshez a gépre telepített programot, a tároláshoz a böngészőben a google 

fiókunkhoz kapcsolt loom felületet.  

 

1. ábra Loom számítógépre telepített verziója   2. ábra Loom webes felületete 

 

Az elkészült videókat azonnal a felhőbe tölti fel a saját fiókunkba. Ezután a videó letölthető (mp4 

formátumban) és megosztható.  

Videó felvétel: 

Kattintsunk a Loom ikonra, ekkor megjelenik egy kis ablakban a videófelvevő felülete, bal alsó sarokban 

pedig a webkamera képe.  

A felugró ablakban beállíthatjuk, hogy a webkamera képét és a képernyőt is vegye, vagy csak a 

képernyőt, vagy csak a webkamera képét.  

A mikrofonnál ellenőrizzük, hogy érzékeli-e a hangot. Zaj vagy hang esetén kékkel látszik, hogy érzékeli 

a hangot (nehogy a felvétel végén vegyük észre, hogy nem működött a mikrofon) 

https://www.loom.com/share/3b27036569d94d88b6dd12c61e31fe61


 

 
 

 

 

Webkamera képe a bal alsó sarokban: 
Három +1 méretet engedélyez a program a webkamera képéhez.  

Ha a webkamera képének alsó közepére húzzuk az egeret, láthatjuk, hogy milyen megjelenítési 

módokat tesz lehetővé a program. A megjelenő ikonok közül kattintással választhatjuk ki a kívánt 

nézetet. 

Az alapbeállítás: kis kör alakban jelenünk meg a prezentáció szélén.  

 

Második lehetőség: kicsit nagyobb körben jelenünk meg (akkor érdemes ezt használni, hogyha 

tudjuk, hogy a hallgatók kicsiben fogják látni a videót, illetve, a magyarázatunk, gesztikulációink is 

fontosak lehetnek a megértésben)  

Videó felvevő beállításai 

Webkamera képe 

Loom ikon  

Piros négyzet, amivel 

megállíthatjuk a felvételt  



 

 
 

 

Teljes képernyős felvétel: Ebben az esetben gyakorlatilag csak a webkamera képe látszik. Ez a nézet 

jól használható a videó elején a beköszönéshez és az elköszönéshez.  

 

+1 verzió: Ha webkamera képe egyáltalán nem látszik, csak a képernyő képét rögzíti a program. 

Felvétel közben a webkamera képe áthelyezhető. Tehát ha kitakarna valamit a prezentációról 

a buborék, bal egérgomb nyomva tartásával arrébb helyezhető.  

A program nagy előnye, hogy a webkamera felvétel mérete a felvétel közben is módosítható. Pl. 

kezdhetünk egy teljes képernyős beköszönővel és a számoló programot megnyitva átválthatunk a 

kisebb körre, amikor már a képernyő képe a hangsúlyosabb.  

A felvételt a ctr + alt + L billentyű paranccsal állíthatjuk meg, vagy a képernyő bal oldalán található 

piros négyzettel.  

Ezután a program automatikusan feltölti a felvételt a google fiókunkban:  



 

 
 

 

Loom webes felülete:  
Itt a youtube-hoz hasonló szerkesztő felülettel találkozhatunk. 

Címre kattintva felülírhatjuk azt. A cím melletti ikonokkal letölthetjük, törölhetjük, vagy 

megoszthatjuk a videót. 

A videó szerkesztésére a jobb oldali ablakban van lehetőség:  

A fogaskerék ikonnal a megosztási lehetőségeket állíthatjuk be.  

A videókat mappákba rendezhetjük, aminek később a könnyebb megosztás és kereshetőség 

szempontjából van jelentősége.  

Az olló ikonnal tudjuk vágni az videót. Ha hibátlanul is sikerült a videó, érdemes az első és az utolsó 

pár másodpercet levágni, amíg látszik a felvételen, ahogy elkezdjük felvenni illetve, amikor leállítjuk a 

felvételt.  

Húzzuk az egeret a sávra, ahol feladja a start triming feliratot. Ekkor kattintsunk a feliratra, ettől 

kezdve a következő kijelölt pontig pirossal jelzi a kivágandó részt.  

A remove ikonnal törölhetjük a pirossal jelölt szakaszt. A publish changes felirattal menthetjük a 

változásokat.  

Címre kattintva felül írhatjuk  

Letöltés, törlés, megosztás ikonok   

Ide kattintva tudjuk vágni a videót    



 

 
 

 

Fontos, hogy a webkamera képének helye utólag nem változtatható, egy rétegként kezeli a két videót 

(ez eltérés az Active Preseneterhez képest)  

Bonyolultabb vágásokhoz szerkesztgetéskehez inkább töltsük le a videót és használjunk videó 

szerkesztő programot. (pl. Movie Makert vagy Active Presentert)  

 


