Ladda upp din Flash-fil till din webbserver
Du behöver skapa de filer du ska ladda upp på servern samt lämna in på CD. Detta gör du i Flash.
Först måste du gå in på File  Publish Settings… och se till att Flash (.swf), HTML (.html) och
Windows Projector (.exe) är ikryssade. Tryck sedan på File  Publish. De färdiga filerna hamnar i
samma mapp som din .fla-fil.
De filer du ska ladda upp på servern är följande:





Din SWF-fil (d.v.s. din Flash-applikation)
Din videofil (se till att få den i flv-format)
Din HTML-fil
Ev. SWF-fil som automatiskt skapas för videospelaren (den heter något i stil med
MinimalFlatCustomForAll.swf eller liknande)

Grundregeln är att ta med alla filer som skapas när du publicerar ditt projekt – även filer som inte
finns med i listan ovan. Det enda som är skillnaden mellan CD:n och servern är att du inte ska ladda
upp .exe-filen på servern. Du behöver inte ta med din .fla-fil varken på servern eller på CD:n.
Döp gärna om html-filen till index.html så slipper du skriva in filnamnet i sökvägen när du ska visa sidan.

Hur du går till väga för att ladda upp filerna beskrivs nedan:
För att använda FTP utanför högskolan måste du gå in på Helpdesk och klicka på ”Öppna för IDE
Studentresurser” (görs en gång per IP-nummer).
När du sedan ska ladda upp dina filer till din webbserver bör du använda något FTP-program, t.ex.
Filezilla (Windows) eller Cyberduck (Mac). Du kan även nå FTP-servern via webbläsaren genom att
ange:


ftp://ideweb.hh.se

Ange följande uppgifter:



Användarnamn: ditt HH-användarnamn
Lösenord: ditt HH-lösenord

För Filezilla / Cyberduck kan du även behöva följande:



Port: 21
Stöd för passiv FTP och SSL (explicit).

Du når sedan ditt webbkonto via:


http://användarnamn.ideweb.hh.se

Om du har problem med att din applikation inte ryms på skärmen och webbläsaren inte scrollar måste du
öppna HTML-filen i en textredigerare (t.ex. WordPad (Windows) eller Textredigeraren (Mac)) och ta bort
följande:
overflow:hidden;

Har du problem med att din video inte fungerar så se till att den låg i samma mapp som din .fla-fil när du
importerade den i Flash, och att den ligger i samma mapp som din .swf (eller .exe på CD:n). Testa att importera
den i Flash igen. Se till att den är i .flv-format. Eventuellt kan du behöva rendera om den i Premiere.

