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Βασικές λειτουργίες
Καθημερινές χρήσεις
Ήρθε η ώρα να δούμε το YouTube σε δράση καθώς και να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο
μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες τις βασικές λειτουργίες που υποστηρίζει η υπηρεσία.

Αυτή είναι η κεντρική σελίδα σας, αφού έχετε κάνει όσα αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Αριστερά βλέπετε όλες τις ενημερώσεις από τις συνδρομές και τα κοινωνικά δίκτυα, τις
playlists σας, το ιστορικό σας και όλες τις ενημερώσεις για τα κανάλια που ακολουθείτε. Πάμε να
δούμε τώρα πώς γίνεται η αναζήτηση.
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Στο πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας που βλέπετε στο www.youtube.com πληκτρολογήστε το βίντεο που θέλετε να βρείτε. Στη συνέχεια πατήστε ακριβώς δεξιά το μεγεθυντικό φακό.

Στο πάνω μέρος της λίστας,
με την κίτρινη σήμανση,
μπορείτε να δείτε διαφημιζόμενα βίντεο από χρήστες
που έχουν επενδύσει χρήματα για να εμφανίζονται
εκεί. Ακριβώς από κάτω θα
βρείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα. Το βίντεο που
ψάχνετε είναι στην πρώτη
θέση, οπότε το επιλέγετε
για να το δείτε. Μάλιστα, το
YouTube (επειδή πρόκειται
για δημοφιλέστατο αρχείο)
το επισημαίνει ως «επίσημο»
για να ξέρουν οι επισκέπτες
ότι αυτό είναι το πρωτότυπο.
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Αφού δείτε την αρχή (τα πρώτα δευτερόλεπτα) από το διαφημιστικό βίντεο, μπορείτε να
πατήσετε «Παράλειψη διαφήμισης» και να προχωρήσετε στο βίντεο που θέλετε να δείτε.

Όπως βλέπετε, πέραν της εικόνας του βίντεο, στο πάνω και στο κάτω μέρος υπάρχουν ειδικές σημειώσεις με συνδέσμους, που σας οδηγούν εκεί όπου θέλει ο δημιουργός, όπως στην εγγραφή στο επίσημο
κανάλι της δισκογραφικής και στο iTunes για κατέβασμα του κομματιού. Επίσης, στο κάτω μέρος υπάρχει
και προτεινόμενο βίντεο που έχει οριστεί από τον ίδιο το δημιουργό του καναλιού.
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Πατώντας το play, μπορείτε να παγώσετε ή να συνεχίσετε τη ροή του βίντεο όποτε το επιθυμείτε και
με το εικονίδιο του ηχείου, ακριβώς δίπλα, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Διάφορες εντολές υπάρχουν και στα δεξιά του παραθύρου. Η πρώτη σας δίνει την επιλογή να παρακολουθήσετε αργότερα το
τρέχον βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε μια λίστα αρχείων, η οποία περιλαμβάνει τα βίντεο
που θέλετε να παρακολουθήσετε κάποια στιγμή αργότερα.

Αφού μαρκάρετε το βίντεο που θέλετε
να δείτε αργότερα, η εν λόγω εντολή
θα γίνει πράσινη με ένα «τικ» και θα
τονιστεί το πεδίο «Παρακολουθήστε
αργότερα» στο αριστερό μενού.
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Το εικονίδιο με το γρανάζι εμφανίζει δύο επιλογές. Η πρώτη περιλαμβάνει τους σχολιασμούς, όπως αυτούς που βλέπετε στο εν λόγω βίντεο και διαφημίζουν το επίσημο κανάλι της
δισκογραφικής και το σύνδεσμο για αγορά της μουσικής από το iTunes.

Αν δεν θέλετε να βλέπετε τέτοια διαφημιστικά, στην επιλογή «Σχολιασμοί» πατήστε «Όχι».
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Η δεύτερη επιλογή έχει να
κάνει με την ανάλυση του
βίντεο. Σε πρώτη φάση,
μπορείτε να επιλέξετε
μία από τις αναγραφόμενες, οι οποίες ονομαστικά
φτάνουν τα 1080p. Ωστόσο,
αν έχει καταγραφεί και
έχει ανέβει ένα βίντεο με
μεγαλύτερη ανάλυση (π.χ.
4Κ), θα εμφανιστεί άλλη
μία επιλογή που έχει τον
τίτλο «Original». Διαλέξτε
την επιθυμητή ανάλυση και
μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα τη δείτε να
εφαρμόζεται.

Τα δύο επόμενα εικονίδια
έχουν να κάνουν με το
μέγεθος που χρησιμοποιεί
ο player του YouTube στο
ενεργό παράθυρό σας. Με
το εικονίδιο που δείχνει
ένα τετράγωνο, μεγαλώνετε τον player προς τα
δεξιά, ρίχνοντας προς τα
κάτω τα προτεινόμενα
βίντεο που αρχικά εμφανίζονταν στα δεξιά του.
Με το εικονίδιο που έχει
σημειωμένες τις τέσσερις
γωνίες ενός ορθογώνιου
σχήματος, ορίζετε ότι το
βίντεο θα παίξει σε όλο το
μήκος και το πλάτος της
τηλεόρασης/οθόνης σας
(full screen).
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Κάτω από το παράθυρο του player, αναγράφονται ο τίτλος του τραγουδιού και το κανάλι που έχετε επισκεφτεί. Αν πατήσετε στο όνομα του καναλιού, θα μεταφερθείτε στην κεντρική του σελίδα όπου θα βρείτε όλα τα
βίντεο που έχουν ανέβει εκεί. Πατώντας «Εγγραφή» μπορείτε να εγγραφείτε και αυτόματα να ενημερώνεστε
κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Το νούμερο που θα δείτε στα δεξιά δείχνει πόσες φορές έχει προβληθεί το αρχείο και οι αριθμοί κάτω από τη λεπτή γραμμή πόσοι έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει και πόσοι ότι
δεν τους αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο.

Για να δηλώσετε αν σας αρέσει ή
δεν σας αρέσει ένα βίντεο, πατήστε
σε ένα από τα δύο εικονίδια «Μου
αρέσει» ή «Δεν μου αρέσει», που
βρίσκονται κάτω από το εικονίδιο
του καναλιού και θα δείτε να γίνεται
μπλε η επιλογή σας. Πιο δεξιά βρίσκονται όλες οι επιλογές που έχετε
όσον αφορά στην προβολή. Στην
καρτέλα «Σχετικά με» βρίσκονται
όλες οι πληροφορίες για το βίντεο
(και έχει ορίσει ο δημιουργός). Στην
προκειμένη περίπτωση μπορείτε να
δείτε όλες τις διευθύνσεις για τα
κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας.
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Στην καρτέλα «Κοινή
χρήση» θα δείτε ένα
σύντομο σύνδεσμο για
το βίντεο και αυτόματα
μπορείτε να επιλέξετε
ένα από τα εικονίδια
των υποστηριζόμενων
υπηρεσιών για να το
κοινοποιήσετε με συνοπτικές διαδικασίες στο
προφίλ σας εκεί. Από
το πεδίο «Έναρξη σε»
μπορείτε ακόμη και να
αποφασίσετε από ποιο
δευτερόλεπτο θα ξεκινάει το βίντεο που θα
δουν όσοι κάνουν κλικ
στο σύνδεσμό σας.

Από την καρτέλα
«Ενσωμάτωση» θα
εμφανιστεί ο κώδικας
για να ενσωματώσετε
ένα βίντεο στο site σας.
Διαλέξετε το μέγεθος
του player και από κάτω
αν θέλετε στο τέλος
της αναπαραγωγής
να εμφανιστούν άλλα
προτεινόμενα βίντεο,
αν θα ενεργοποιηθεί η
λειτουργία ενισχυμένου απορρήτου ή αν θα
χρησιμοποιήσετε παλιό
κώδικα ενσωμάτωσης.
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Η τελευταία καρτέλα «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» σάς επιτρέπει να στείλετε απευθείας ένα βίντεο
μέσω e-mail σε ένα φίλο σας, απλώς πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του και ένα σύντομο μήνυμα.

Επιστρέφοντας πάλι στο
κεντρικό μενού, πατήστε «Προσθήκη σε…»
για να προστεθεί ένα
βίντεο σε μία playlist
σας.
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Η καρτέλα με το γράφημα εμφανίζει μία λίστα με στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πόσοι χρήστες έχουν
παρακολουθήσει το βίντεο, πόσοι έχουν γραφτεί συνδρομητές και πόσοι το έχουν κοινοποιήσει σε βάθος
μηνών.

Τέλος, η καρτέλα με τη σημαία σάς
δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε αν το βίντεο περιλαμβάνει
σεξουαλικό, αποκρουστικό, εχθρικό
ή υβριστικό περιεχόμενο, επικίνδυνες δραστηριότητες, κακοποίηση
ανηλίκων, ανεπιθύμητο ή παραπλανητικό υλικό ή αν παραβιάζει τα
δικαιώματά σας. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά σας θα εξεταστεί
από το YouTube και, αν η υπηρεσία
το θεωρήσει απαραίτητο, θα το
κατεβάσει.
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Αν θέλετε να αφήσετε ένα σχόλιο σε ένα βίντεο, πατήστε «Μοιραστείτε τις σκέψεις σας», γράψτε το
μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Το μήνυμά σας θα εμφανιστεί
πάνω-πάνω. Στη συνέχεια θα δείτε
ότι τα μηνύματα ταξινομούνται
από τα πιο δημοφιλή στα λιγότερο
δημοφιλή.
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Αν θέλετε να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με ένα σχόλιο, πατήστε
στο εικονίδιο με το χεράκι που
δείχνει προς τα πάνω, ενώ αν
διαφωνείτε, στο εικονίδιο με το
χεράκι που δείχνει προς τα κάτω.
Με τον ίδιο τρόπο δηλώνει και το
κοινό ποια σχόλια είναι δημοφιλή
και ποια όχι.

Αν θέλετε να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, πατήστε «Απάντηση» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το σχόλιο.
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