Vejledning til upload på Youtube med kodeordsbeskyttelse:
Før du starter din upload, er der flere trin, du kan udføre for at sikre, at den bliver
vellykket:
• Brug en moderne browser. Brugere med de seneste versioner af Chrome, Firefox og
Internet Explorer med Silverlight har mest succes.
• Brug et understøttet filformat. Gerne PAL.
• Du må ikke bruge HTML-tags, specielle tegn eller for lang tekst i videotitlen eller i
de andre felter.
Fjern software, der kan forstyrre kommunikationen. For eksempel har software som
antivirus og anti-spyware samt udvidelser til blokering af annoncer en tendens til at
afbryde uploads.
1. Gå til www.youtube.com log på som din bruger, hvis du ikke har dette skal du
oprette dig før du kan gå videre til punkt 2.
2. Når du er logget på og kigger oppe i højre hjørne vil du finde en knap der
hedder UPLOAD, herfra kommer du til nedenstående billede.
3.

Klik på det store røde ikon eller på knappen for at vælge filer fra din
computer. Det vil åbne en menu, hvor du kan vælge den fil, du vil uploade.
Når du har fundet filen, skal du vælge Åbn for at begynde at uploade. Ellers
kan du ganske enkelt trække filer fra din computer og slippe dem på siden for
at starte en upload.
4. Når upload er færdig vil i komme til denne side.
Her skal i udfylde Filmens titel, beskrivelse af filmen og tags hvis dette
ønskes. Men vigtigst skal i vælge om filmen skal være offentligt, skjult eller
privat. Ved valg af skjult, kan kun folk med linket se jeres film.
Ved valg af privat kræves det at filmværkstedet bliver tilknyttet med mail
pramil@dfi.dk

5.

Når alt dette er udfyldt kommer i til den side hvor i kan se filmens
færdige upload, der er under billedet en knap der hedder DEL. Via den kan I
finde linket til filmens upload.

6.
Upload af store filer og uploads, der kan genoptages
Ved at bruge den nyeste udgave af Google Chrome, Firefox 4 eller nyere eller Internet
Explorer (med Silverlight aktiveret) får du adgang til avancerede, nye upload
funktioner:
• Mulighed for at uploade store filer på op til 20 GB
• Mulighed for at genoptage eller gendanne uploads, der er gået i stå eller blevet
annulleret
Hvis du har mulighed for at uploade længere videoer, er den mest effektive måde at
uploade store filer på at bruge en opdateret udgave af én af disse browsere. Gå til
uploadsiden, og upload din fil som normalt. Det er ikke nødvendigt at bruge Javauploader til større filer eller til uploads, der kan genoptages. Processerne, der er
beskrevet nedenfor, er den bedste fremgangsmåde til at sikre, at dit upload lykkes.
Upload af længere videoer og uploads, der kan genoptages, med Chrome og Firefox
Brugere af Chrome og Firefox 4+ kan ikke kun uploade filer med en størrelse på op til
20 GB, men kan også genoptage uploads, hvis forbindelsen går i stå og gendanne
uploads, selv hvis du forlader siden. Når du vender tilbage til uploadsiden og

forsøger at uploade den samme fil igen, vil statuslinjen springe tilbage til der, hvor
den var.
Dette giver en problemfri oplevelse, selv hvis du støder på alvorlige forhindringer
under upload. Her er nogle eksempler på situationer, hvor dit fremskridt bevares:
• Uploads, der afbrydes på grund af netværksproblemer (f.eks. fordi din
internetforbindelse går i stå), prøves automatisk igen i baggrunden. Så snart
forbindelsen er genoprettet, fortsætter overførsler af uploads, derfra hvor de
blev afbrudt.
• Hvis din browser eller computer går ned, og du vender tilbage til at uploade den
samme fil igen, vil den tidligere upload blive gendannet, og du mister ikke
fremskridt. Stumperne af filen bliver gemt i flere timer, så du behøver ikke
engang give din upload et nyt forsøg med det samme.
Hvis disse funktioner ikke virker, skal du først sikre dig, at du har en opdateret
version af Google Chrome eller Firefox 4 eller nyere. Kun opdaterede browsere kan
bruge disse nye funktioner.
Uploads, der kan genoptages, og uploads af længere videoer med Internet Explorer
med Silverlight
Brugere af Internet Explorer med Silverlight aktiveret kan ikke kun uploade filer med
en størrelse på op til 20 GB, men kan også genoptage uploads, hvis forbindelsen går i
stå og gendanne uploads, selv hvis du forlader siden. Når du vender tilbage til
uploadsiden og forsøger at uploade den samme fil igen, vil statuslinjen springe tilbage
til der, hvor den var.
Dette giver en problemfri oplevelse, selv hvis du støder på alvorlige forhindringer
under upload. Her er nogle eksempler på situationer, hvor dit fremskridt bevares:
• Uploads, der afbrydes på grund af netværksproblemer (f.eks. fordi din
internetforbindelse går i stå), prøves automatisk igen i baggrunden. Så snart
forbindelsen er genoprettet, fortsætter overførsler af uploads, derfra hvor de
blev afbrudt.
• Hvis din browser eller computer går ned, og du vender tilbage til at uploade den
samme fil igen, vil den tidligere upload blive gendannet, og du mister ikke
fremskridt. Stumperne af filen bliver gemt i flere timer, så du behøver ikke
engang give din upload et nyt forsøg med det samme.
De fleste Internet Explorer-brugere har allerede Silverlight installeret. Hvis du vil
bekræfte, at du har Silverlight installeret, opdatere Silverlight eller installere den
nyeste version inden for få minutter, skal du besøge http://www.silverlight.net

