
Manual för CloudBox Presenter 
Sänd direkt på Facebook

För att sända på Facebook behöver du ha 
grundläggande kunskaper i HTML-kodning, 
ett Facebook-konto och ett CloudBox 
Presenter-konto. 
Oavsett om du tänker testa på riktigt så kan 
artikeln ändå vara nyttig läsning.

Roadmap: Planen är att Facebook-
funktionen ska bli automatiserad i CloudBox 
Presenter. Men till dess måste man 
handjaga :-)

Prata Open Graph med Facebook
Med Open Graph-taggar på webbsidan kan man få Facebook att förstå 
hur innehållet på en webbisda ska bäddas in i Facebook-flödet. 
När man skriver en URL i ett inlägg så laddar Facebook hem 
webbsidan, “scrappar” den och hittar Open Graph-taggarna på sidan. 
Med Open Graph-taggarna berättar man för Facebooks servrar hur 
sidan kan visas.
Läs med om Open Graph på Facebooks utvecklarsajt: 
https://developers.facebook.com/docs/concepts/opengraph/

Lägg in Open Graph-taggar på webbsidan
Nedanstående Open Graph-kod beskriver en inbäddad Flash-spelare.
Skriv koden någonstans mellan den inledande och avslutande 
<head>-taggen på spelarens landningssida:

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-
Type" />
<meta content="movie" property="og:type" />
<meta property="og:video:width" content="398" /> 
<meta property="og:video:height" content="545" />
<meta content="application/x-shockwave-flash" 
property="og:video:type" />
<meta content="Julpyssel med ungap AB" property="og:title" />
<meta content="Vi sänder på Facebook med CloudBox Player" 
property="og:description" />
<meta content="[länk till spelaren]" property="og:url" />
<meta content="[länk till posterbild]" property="og:image" />
<meta content="http://player.ungap.com/_flash/
cloudboxFlashPlayer.swf?webcast=[länk till 
spelaren]&slide_position=below&scale=0.75&embed_type=facebook" 
property="og:video" />

I koden ovan finns det några fält som måste anpassas för att spelaren 
ska fungera och se bra ut när den är inbäddad på Facebook:

og:video:width & og:video:height

Dessa fält bestämmer spelarens storlek. Jag har inte rikigt kommit på 
hur dessa värden används av Facebook så det kräver lite 
experimenterande att komma fram till dom bästa.
För en slidespelare med videon ovanför slides så fungerar värdena 
height:398 och width:545 ganska bra. Bredden kan vara max 398 
beroende på hur nyhetsflödet i Facebook är utformat men jag skulle 
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helst vilja att spelarens höjd verkligen blev det jag skriver. Men icke! 
Berätta gärna för mig om du kommer på hur det hänger ihop.

[länk till spelaren]

Fältet berättar var den ursprungliga presentationen ligger. Det är 
samma som spelarlänken och landningssidan som du jobbar mot inuti  
CloudBox Presenter. 
Exempel: http://presenter.ungap.com/julpyssel3/ 

[länk till posterbild]

Fältet refererar till bilden som ska visas som tumnagel i Facebook-
flödet. 
Exempel: http://presenter.ungap.com/julpyssel3/video_poster.png 

slide_position=below

Fältet bestämmer vilken typ av layout man vill att spelaren ska ha i 
Facebook-flödet. Denna layout går före den layout som man definierar 
i CloudBox Presenter för standardspelaren. Vanligtvis använder man 
en spelare med slides till höger eller vänster om videon men i 
Facebook-flödet kanske det passar bättre med en stående spelare; 
below.
Giltiga värden: left, right och below

scale=0.75

Fältet använder man för att skala spelarens kontroller och texter så att 
den passar i det begränsade utrymmet i Facebook-flödet. 

Exempel på en sändning
En exempelsändning finns på:
http://presenter.ungap.com/julpyssel3/ 
och den har nedanstående og-taggar:

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-
Type" />
<meta content="movie" property="og:type" />
<meta property="og:video:width" content="398" />
<meta property="og:video:height" content="545" />
<meta content="application/x-shockwave-flash" 
property="og:video:type" />
<meta content="Julpyssel - Sänd webbtv på Facebook" 
property="og:title" />
<meta content="Det här ett exempel på hur man kan lägga in 
CloudBox Player direkt i ett Facebook-flöde. God Jul och Gott 
Nytt År önskar ungap AB" property="og:description" />
<meta content="http://presenter.ungap.com/julpyssel3/" 
property="og:url" />
<meta content="http://presenter.ungap.com/julpyssel3/
video_poster.png" property="og:image" />
<meta content="http://player.ungap.com/_flash/
cloudboxFlashPlayer.swf?webcast=http://presenter.ungap.com/
julpyssel3/&slide_position=below&scale=0.75&embed_type=facebook" 
property="og:video" />

Tips: Öppna länken i Chrome (Windows) och tryck Ctrl+U på 
tangentbordet för att se sidans källkod.

Använd Facebook Object Debugger för test
Kontrollera sidan med Facebook Object Debugger:
http://developers.facebook.com/tools/debug
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Skriv ett inlägg på Facebook
Logga in på ditt FB-konto och gör ett inlägg 
som innehåller länken till spelaren. För test kan  
du välja att visa inlägget för Bara jag.
När du sparat inlägget kommer det visas en 
play-knapp på posterbilden som du angav i 
og:image.

Övning: Lägg in länken http://presenter.ungap.com/julpyssel3/ i 
ditt inlägg och se vad som händer. FB-kontot måste vara i HTTP-
läge. I HTTPS-läge öppnas spelarens landningssida istället för den 
inbäddade spelaren. 

Facebook cachar hårt!
När du experimenterar med og-taggarna för den inbäddade spelaren, 
typ titel, bredd och höjd, kommer du märka att värdena som du skrev 
in första gången hänger kvar trots att du ändrar dom på 
landningssidan. 
Lösningen är att döpa om hela foldern på servern och skriva ett nytt 
inlägg med den omdöpta landningssidan för spelaren.

Skriv om du behöver hjälp och skicka gärna ett fungerande exempel 
till info@ungap.com.

PS: Du märker snart att den inbäddade spelaren inte fungerar om 
användaren kör sitt konto via HTTPS. När tittaren klickar på 
tumnageln så öppnar landningssidan istället för att spelaren startar 
inbäddad. Hur man löser detta återkommer jag till vid ett senare 
tillfälle. DS.

/Anders Mårtén, ungap AB.
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