
Youtube.com е најпознатиот веб-сајт за споделување видеосодржини. 

  `  Над 800 милиони корисници го посетуваат Јутјуб секој месец. 

  `  Повеќе од 3 милијарди часови видео месечно се гледа на Јутјуб. 

  `  Вкупно 72 часа видео се поставува на Јутјуб секоја минута.

Кога објавуваме на Јутјуб, треба да ја имаме предвид моќта на 
споделување и на пренесување на информацијата која ја има овој 

сервис. Само за неколку секунди од објавувањето на една видеосодржина, 
таа може да биде видена од безброј корисници. Затоа, пред да објавите, 
размислете за влијанието што може да биде предизвикано од таквиот потег. 
Понекогаш и едно видео објавено на шега може да тргне наопаку бидејќи 
по објавувањето, нема начин да спречите да го преземат други корисници.

Поставките за приватност на Јутјуб можат да ви помогнат да го заштитите 
вашиот идентитет и да одржите позитивен имиџ кога споделувате видеа 
онлајн. Со приспособување на поставките на вашиот профил, внимателно 
одбирање на содржината на вашите видеа и контролирање на онлајн-
интеракциите можете да се заштитите себеси и вашата приватност.

Како да си ја заштитиме 
приватноста на ?
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Чувајте ги вашите видеа приватни

Можете да одберете да ги споделувате вашите Јутјуб-видеа со светот (Public) 
или да ги направите приватни (Private), со што ќе ја ограничите публиката на 

50 гледачи кои вие ќе ги поканите да ја погледнат вашата видеосодржина. Доколку 
сакатe да ги споделите вашите видеа со повеќе од 50 луѓе или со пријатели кои немаат 
профил на Јутјуб, тогаш поставете ги вашите видеа како „нелистирани“ (Unlisted). 
Секој со директната веб-адреса ќе може да го погледне видеото, но без адресата 
„нелистираните“ видеа е невозможно да бидат пронајдени. Тие не се појавуваат во 
резултатите при пребарувањето, на Јутјуб-каналите ниту каде било на сајтот. 

Изборот за приватноста на вашите видеа е достапен при самото поставување. 
Доколку сакате да ги промените поставките 
на веќе поставеното видео, тоа можете да го 
направите преку вашето корисничко мени кое 
се наоѓа во горниот десен агол и е обележано 
со вашето корисничко име. Изберете ја 
опцијата Video Manager од паѓачкото мени 
и потоа со клик на копчето Edit кое се наоѓа 
под секое поставено видео, во делот Privacy 
Settings имате можност да ја направите 
саканата промена на приватноста.

Погледнете ја содржината на вашите видеа

Многу лесно може ненамерно да споделите лични податоци во едно видео, 
на пример, каде живеете, како изгледа внатрешноста на вашата куќа, кое е 

вашето семејство или пак вакви слични информации за вашите пријатели. Затоа 
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внимавајте при објавување содржини на Јутјуб кои можат да откријат информации 
кои свесно не сакате да ги споделите.

Приспособете ги поставките за приватност на вашиот профил

Секогаш не сакаме нашата активност да биде видлива за сите, но често несвесно 
дозволуваме тоа да биде така поради тоа што не сме ги приспособиле 

поставките за приватност на нашите онлајн-профили. Доколку сакате вашата 
активност на Јутјуб да ја сокриете од непознати лица, важно е да обрнете внимание 
на поставките за приватност.

Овие поставки ви овоз мо жуваат 1  контрола над тоа кој може да ви испраќа 
пораки; 2  да одре дите дали дозволувате луѓето кои ја имаат вашата имејл-
адреса да можат да го пронајдат вашиот канал на Јутјуб; 3  да доз во лите вашите 
инф ор ма  ции да се користат за ре кла ми скроени според ва шиот интерес; и 4  

да дефи ни рате дали да 
бидат јавно видливи ста-
тистиката и по  да тоците за 
вашите ви де а. 

Доколку сте најавени на 
сервисот, овие опции се 
достапни во делот Privacy 
кој ќе го најдете со избор 
на опцијата Se ttings, во 
паѓачката ли ста од вашето 
кори сни  чко мени во гор-
ни от десен агол.
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Контролирајте ги коментарите, оценките и одговорите

Овој сервис ви овозможува да ги споделувате вашите видеа со голема публика, а 
понекогаш таа публика вклучува непристојни луѓе кои објавуваат навредливи 

работи на веб. Последиците од лошото однесување и злоупотреба на објавените 
содржини од страна на другите корисници можат да бидат многу сериозни. Ова е 
случај со сите социјални мрежи каде секогаш не ги познаваме лично сите пријатели 
со кои сме поврзани на мрежата. 

Затоа приспособете ги поставките за да одредите 1  кој може да коментира 
на вашите видеа; 2  дали корисниците можат да гласаат; 3  дали можат да ги 
гледаат оценките на вашите видеа; и 4  кој може да доставува одговори. Со 
ова оневозможувате да бидат објавени непристојни коментари, ги одбивате 
коментаторите повторно да се обидат, а го спречувате и сајбернасилството.

Овие услови можете да ги уредите со избор на Video Manager од корисничкото 
мени и со опцијата Edit која е достапна под секое поставено видео, во јазичето 
Advanced Settings. Овде, во делот Syndication можете да изберете и 5  дали ќе 
дозволите вашите содржини да се прегледуваат на мобилни телефони и други 
уреди. 

Внимавајте каде се видливи вашите содржини

Видеата од Јутјуб се шират многу подалеку од самиот сајт и компјутер. Јутјуб, 
како и многу други сервиси, нуди можност поставените содржини да бидат 

преземени и да бидат поставени на некој друг веб-сајт или блог. Ако поставите 
одредена содржина и потоа ја избришете, тоа не е гаранција дека таа веќе не 
постои на Интернет. За неколку секунди видеото може да биде преземено од некој 
друг и да биде повторно објавено.
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За да се заштитите од можноста некој 
да ја преземе вашата содржина и да 
ја постави на својот профил, веб-сајт, 
блог или медиум, а истовремено и да 
ги заштитите вашите авторски права, 
потребно е да забраните вградување 
на вашето видео, каде треба 6  да ја 
исклучите опцијата Enable Embedding 
во Advanced Settings. 
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Определете колку да бидат видливи вашите Јутјуб-активности

Профилот на Јутјуб ви овозможува вашата активност на сервисот да биде 
видлива за другите. Доколку сте загрижени за приватноста, тогаш подобро е да 

не дозволувате другите да гледаат што правите.

На пример, сервисот овозможува вашите коментари оставени на туѓите видеа 
да бидат видливи за другите корисници, но понекогаш не сме свесни колку луѓе, 
освен оние за кои бил наменет самиот коментар, можат да го видат. Затоа, преку 
избирање на опцијата My Channel од паѓачката листа од вашето корисничко мени, 
а потоа Channel settings, па Tabs, може да се регулира видливоста на нашите 
постапки за другите луѓе.
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Меѓу другото, тука се претплатите (subscriptions) кога корисниците се 
претплатуваат на профилот на некој друг корисник, со цел да бидат во тек со 
неговата активност. Па така, претплатниците ги гледаат сите објави и активности 
на корисникот кои тој ги поставил како јавни. Затоа внимавајте што споделувате 
како јавно и одредете дали вашите 1  „лајкови“; 2  коментари; 3  фаворити; 
или 4  претплати на канали ќе бидат видливи или не. 

Исто така, можете да одредите 5  дали дозволувате коментирање на вашиот 
канал и доколку дозволите, 6  дали коментарите да бидат одобрени пред да 
бидат објавени, со што можете да се осигурите дека ниеден коментар нема да 
помине незабележан, а вие постојано ќе знаете што се случува на вашиот профил.

За некои корисници пак, видливоста е значаен фактор. Затоа Јутјуб дозволува да ги 
поврзете вашите профили на Твитер или на Фејсбук, со цел споделувањето да биде 
што поголемо. Доколку се одлучите за вакво поврзување на вашите кориснички 
сметки, треба да бидете свесни дека со овој избор публиката која ќе има пристап до 
информациите кои ги споделувате ќе биде многу поголема бидејќи ќе го вклучува 
бројот на вашите Фејсбук-пријатели и бројот на вашите Твитер-следачи.
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Добро е да имате кон т рола над начинот на спо де лу вање и количеството на 
информациите кои ги об ја вувате на Јутјуб, а след с т ве но и на другите по вр-
зани профили. Секако, можете да изберете кои активности ќе ги споделите, па  
затоа опре де лете дали за вашите 1  фаворити; 2  „лајкови“; 3  ко  ментари; и 
4  претплати на ка нали на Јутјуб треба да знаат останатите корисници на Јутјуб, 

како и 5  вашите пр и  јатели на другите со ци јални мрежи кои сте ги по в р зале. 
Регулирајте ги овие ог р а ничувања преку опцијата Sharing која се наоѓа во менито 
Settings од вашето корисничко мени. 
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Јутјуб исто така дозволува креирање на 
сопствени плејлисти од видеа кои се 
поставени од други корисници. Доколку 
сакате да го регулирате начинот на кој 
овие листи можат да се користат од страна 
на другите, треба да кликнете на името 
на плејлистата и да изберете 1  дали 
таа да биде јавна или приватна; 2  да 
дозволите други да можат да ја вградуваат 
на веб-сајтови; и 3  да ставаат позитивни и 
негативни гласови.

 
 
Креирајте силна лозинка

За да избегнете злоупотреба на вашата корисничка сметка, создадете силна 
лозинка која ќе ја знаете само вие. Силните лозинки подразбираат добра 

комбинација од букви, бројки и/или специјални знаци. Доколку, пак, се сомневате 
дека некој ја дознал вашата лозинка, веднаш променете ја.

Не занемарувајте ја историјата на вашите активности

Доколку вашиот компјутер го користат и други луѓе или пак се најавувате на Јутјуб 
од јавен компјутер, постои опасност вашите активности да ги видат и други 

корисници ако заборавите да се одјавите. За оваа цел можете да ја избришете 
историјата на видеата кои сте ги гледале, вашите пребарувања на Јутјуб, видеата кои 
сте одредиле да ги гледате подоцна, фаворитите и оние на кои сте стиснале „лајк“. 
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Појдете во Video Manager преку вашето корисничко мени и од History, најпрво 
кликнете на Clear all viewing history за да ја избришете евиденцијата за она што 
дотогаш сте го гледале, а потоа на копчето Pause viewing history за да спречите 
евидентирање во иднина. Истото можете да го направите и за сите пребарувања 
кои сте ги направиле на Јутјуб (Search History), како и да ги отстраните оние на кои 
претходно сте им задале некоја активност (Watch Later, Favorites, Likes).
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Пријавете го секое лошо однесување

Вознемирувањето на Интернет не е невообичаена појава, но затоа никој не 
треба да биде жртва на ваква злоупотреба. Јутјуб е заедница, па доколку некој 

ве вознемирува, ја нарушува вашата приватност или се однесува непристојно, 
најдобро е да го пријавите ова однесување. Не одговарајте на злобните коментари 
и блокирајте ја секоја комуникација со овие личности. 

За да блокирате корисник на Јутјуб, од 
вашето корисничко мени појдете во 
Inbox и откако ќе го додадете неговото 
корисничко име во Address Book, 
притиснете на копчето Block.

Со оглед на големиот број 
корисници на Јутјуб, невозможно 
е да се има целосна контрола 
над квалитетот и содржината 
која секојдневно се објавува. Во духот на заедницата, доколку наидете на некоја 
видеосодржина која сметате дека е несоодветна или непристојна, искористете ја 
алатката Flag која се наоѓа под секое видео за да го пријавите. 

Доколку вашите сод р жини се пред мет на 
зло употреба на Ин те рнет и вашата при ва-
т  н ост е доведена во пра шање, можете да 
ја конт ак ти ра те Дирекцијата за заштита на 
лич ните податоци за да се информирате 
за на ре дните чекори кои треба да ги 
преземете (dzlp.mk).
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