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DPS:n käytön aloittaminen
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DPS Publisherin aloitusopas
Jos sinulla on DPS:n Professional- tai Enterprise-tilaus, perehdy Adobe DPS:n aloitusoppaaseen (PDF).

Video-oppaat

Colin Fleming on luonut sarjan videoita Digital Publishing Suite -työkaluilla. Nämä ja muut video-opastusohjelmat ovat saatavilla Adobe TV:stä.

Adobe TV – Perehdy Digital Publishing Suiteen

AdobeTV - Digital Publishing Channel tarjoaa DPS Learn -kanavan lisäksi myös lukuisia muita videoita.

Web-opastusohjelmat

Jos haluat saada perusyleiskuvan DPS:n työnkulusta, lataa malliresurssit, käy luontiopastusohjelmat läpi ja kokeile.

Digital Publishing Suite Tips – maksuton sovellus

Adobe suosittelee myös

Lataa tämä maksuton iPad-sovellus, jonka
avulla voit tarkastella esimerkkejä
vuorovaikutteisista peittokuvista sekä
perehtyä yksinkertaisiin ja kehittyneisiin
digitaalisiin julkaisutekniikkoihin.... Lue lisää

http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_fi

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/fi/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf
http://tv.adobe.com/show/learn-digital-publishing-suite/
http://tv.adobe.com/show/digital-publishing/
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/tutorials.html
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_fi
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_fi
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


DPS-työkalujen asentaminen

Huomautus:

Adobe Digital Publishing Suite on saatavilla InDesign CS5:een ja sitä uudempiin versioihin. Jos haluat asentaa kaikki InDesign CC:n tai CS6:n
työkalut, suorita DPS Desktop Toolsin asennusohjelma valitsemalla InDesignista Ohje > Päivitykset. Jos haluat asentaa kaikki InDesign
CS5/CS5.5:n digitaalisen julkaisun työkalut, sinun on tehtävä kaksi asennusta. Asenna sekä Folio Producer -työkalut että Folio Builder -paneeli.

AIR-sovellusten, kuten Desktop Viewer, suorittamiseen tarvitaan AIR 2.x. AIRin uusin versio on saatavilla osoitteesta http://get.adobe.com/air/.

Jos työkalujen asentamisessa ilmenee ongelmia, perehdy tämän artikkelin Yleiset asennusongelmat -kohtaan.

Asennuslinkit

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Windows)

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Lataa CS5.5/CS5 Folio Producer -työkalut (Windows)

Lataa CS5.5/CS5 Folio Producer -työkalut (Mac OS)

Lataa CS5.5/CS5 Folio Builder -paneeli (Windows)

Lataa CS5.5/CS5 Folio Builder -paneeli (Mac OS)

DPS App Builder (vain Mac OS)

DPS App Builder

DPS Desktop Toolsin asentaminen (InDesign CS6)

Valitse InDesignissa Ohje > Päivitykset ja päivitä DPS Desktop Tools.

DPS Desktop Tools -asennusohjelma asentaa Folio Overlays -paneelin, Folio Builder -paneelin, vaadittavan InDesign-laajennuksen, DPS
App Builderin ja Desktop Viewerin.

Aina kun uusi versio julkaistaan, voi kulua muutama päivä, ennen kuin uusin asennusohjelma lisätään InDesignin Päivitykset-
asennusohjelmaan. Tänä aikana voit päivittää DPS Desktop Toolsin napsauttamalla Folio Builder -paneelissa olevaa linkkiä tai lataamalla
asennusohjelman uusimman version yllä olevista linkeistä.

Folio Producer -työkalujen ja Folio Builder -paneelin asentaminen (InDesign CS5/CS5.5)

1. Sulje InDesign.

2. Asenna DPS-työkalut.

Windows: Lataa Folio Producer -työkalut (Windows)

Mac OS: Lataa Folio Producer -työkalut (Mac OS)

3. Asenna Folio Builder -paneeli.

Windows: Lataa Folio Builder -paneeli (Windows)

Mac OS: Lataa Folio Builder -paneeli (Mac OS)

Adobe Content Viewerin asentaminen mobiililaitteeseen

Jos käytössäsi on iPad-, Android- tai PlayBook-laite, asenna Adobe Content Viewerin uusin versio sovelluskaupasta. Etsi kaupasta ”Content
Viewer”.

DPS Desktop Toolsin päivittäminen (InDesign CS6)

Kun uusi työkalusarja julkaistaan, valitse Ohje > InDesign-päivitykset ja päivitä DPS Desktop -työkalut. Jos sinun on luotava folioita, jotka ovat
yhteensopivia aiempien katseluohjelmien kanssa (v20 tai uudempi), voit käyttää Folio Builder -paneelia kohdistamaan kyseiseen katseluohjelman
versioon.

Folio Builder -paneeli tai sisällön luontityökalujen päivittäminen (InDesign CS5/CS5.5)

Digital Publishing Suite -työkalut päivitetään säännöllisesti. Kun käytettävissä on uusi julkaisu, Webin Folio Producer -palvelu päivittyy. Folio Builder
-paneelille on oma asennusohjelma, joten voit päivittää paneelin työkaluja päivittämättä. Aina, kun Adobe päivittää verkkosovelluksen, päivitä Folio
Builder -paneeli varmistaaksesi, että verkkosovellus ja Folio Builder -paneeli pysyvät synkronoituina.
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Huomaa, että Folio Builder -paneelin päivittäminen ei päivitä muokkaustyökaluja.

Folio Builder -paneelin päivitykset ovat saatavilla Adoben lataussivuilta:

Windows: Lataa Folio Builder -paneeli (Windows)

Mac OS: Lataa Folio Builder -paneeli (Mac OS)

Voit myös päivittää muokkaustyökalut, kun uusi versio julkaistaan. Kun päivität muokkaustyökalut, julkaisemasi foliot eivät ole yhteensopivia
versiota v20 vanhempien katseluohjelmaversioiden kanssa. Jos käytät katseluohjelmaversiota v20 tai uudempaa, päivitä tarkastustyökalut, niin voit
määrittää katseluohjelmaversion foliota luotaessa. Katso Folion luominen.

InDesign CS5/CS5.19:ssä sinun on ehkä palautettava käyttöön aiemmat Folio Producer -työkalut, jotta ne ovat yhteensopivat vanhemman
mukautetun katseluohjelman (v19 tai vanhempi) kanssa. Poista Folio Producer -työkalujen asennus ja lataa ja asenna oikea versio. Vanhemmat
työkalut ovat saatavilla seuraavilla sivuilla:

Windows: Vanhempien Folio Producer -työkalujen arkisto (Windows)

Mac OS: Vanhempien Folio Producer -työkalujen arkisto (Mac OS)

Yleiset asennusongelmat
Adobe Content Viewer for the Desktopia ei asenneta oikein

Joissakin tapauksissa Adobe Content Viewer for the Desktopia (jota kutsutaan myös Desktop Vieweriksi) ei asenneta, kun DPS Desktop Tools tai
Folio Producer -työkalut päivitetään. Voit kiertää ongelman asentamalla Adobe Content Viewer for the Desktopin manuaalisesti. Voit tehdä tämän
kaksoisnapsauttamalla tiedostoa AdobeContentViewer.air:

Huomautus: sijainti voi olla hieman eri, jos käytät 64-bittistä Windows-versiota tai asennat InDesign CS5/CS5.5 Folio Producer Toolsin.

Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Yksityiskohtaisia tietoja on tässä teknisessä julkaisussa: http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

Virheilmoitus Päivitä sovelluksesi

Kun asiakkaat yrittävät ladata uusia sovelluksia merkkikohtaiseen katseluohjelmasovellukseen, näyttöön ilmestyy seuraava sanoma: Päivitä
sovelluksesi. Tämä numero on ladattavissa, mutta sovelluksesta vaaditaan uudempi versio.

Jos asiakkaat saavat tämän virheilmoituksen, folion katseluohjelma on versioltaan sovelluksen katseluohjelmaa uudempi. Voit korjata tämän
ongelman julkaisemalla folion sovelluksesi kanssa yhteensopivalla vanhemmalla versiolla tai lähettämällä kauppaan sovelluksesta uudemman
version.

Yksityiskohtaisia tietoja on tässä teknisessä julkaisussa: http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Virheilmoitus Sinulla ei ole yhteensopivaa Digital Publishing Plug-inia

Folio Producer -työkalujen päivittämisen jälkeen tämä virheilmoitus kehottaa sinua lataamaan Folio Producer -työkalut, mutta käytät jo Folio
Producer -työkalujen ja -paneelin uusinta versiota. Ongelma ilmenee joskus, kun tiedostossa PlugInConfig.txt ilmenee ongelmia. Tiedoston
siirtäminen tai poistaminen yleensä ratkaisee ongelman. Yksityiskohtaisia tietoja on tässä teknisessä julkaisussa: http://helpx.adobe.com/digital-
publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Päivitysten hallinta -video

DPS-työkaluversioiden kuvaus

Colin auttaa määrittämään, milloin InDesign
CS5/CS5.5:n työkalut tulee päivittää.... Lue
lisää

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Bob kertoo, miten voit selvittää asennetut
työkalut ja katseluohjelmat.... Lue lisää

http://goo.gl/ppNzr

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Digitaalisten julkaisutyökalujen asennuksen poistaminen (InDesign CS5/CS5.5)

Voit poistaa Folio Producer -työkalujen asennuksen toimimalla jommallakummalla seuraavista tavoista:

Poista työkalujen asennus avaamalla Windows-käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneeli (Lisää tai poista sovellus).

Mac OS:ssä tulee käyttää asennuksen poisto-ohjelmaa, joka on hakemistossa Applications > Utilities > Adobe Uninstallers.

InDesign CS6:ssa digitaaliset julkaisutyökalut on integroitu InDesigniin. Voit poistaa DPS-työkalut vain poistamalla InDesignin asennuksen.
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Adobe-tunnusten käyttäminen DPS:ssä
Folio Builder -paneeliin, Digital Publishing Suite -hallintapaneeliin ja DPS App Builderiin kirjautumisessa tarvitaan vahvistettu Adobe-tunnus.

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin on vapaaehtoista. Jos et kirjaudu sisään, voit luoda paikallisia folioita ja esikatsella ne mobiililaitteessa
Desktop Viewerilla tai Adobe Content Viewerilla. Kirjautumalla Folio Builder -paneeliin voit ladata folioita acrobat.com-sivustoon. Voit ladata nämä
foliot mobiililaitteeseen tai jakaa ne muiden käyttäjien kanssa.

Adobe-tunnuksen luominen ja vahvistaminen (muut kuin tilaajat)

Jos et ole DPS- tai Creative Cloud -tilaaja, voit luoda ja jakaa folioita DPS-työkalujen avulla. Voit luoda yksittäisiä Adobe-tunnuksia osoitteessa
https://digitalpublishing.acrobat.com/ valitsemalla Create Account (Luo tili). Rekisteröi tili käytössä olevan sähköpostiosoitteen avulla. Adobe
lähettää sinulle vahvistusviestin. Avaa viesti ja vahvista se. Kirjaudu Folio Builder -paneeliin, hallintapaneeliin tai DPS App Builderiin Adobe-
tunnusta käyttäen.

Creative Cloud -jäsenyys

Jos olet Creative Cloud -jäsen, kirjaudu Creative Cloud -tilisi tunnistetiedoilla. Kun kirjaudut DPS App Builderiin Creative Cloud -tilisi
tunnistetiedoilla, voit luoda iPad-sovelluksia, jotka voit lähettää Applelle.

Adobe-tunnus kytketty sovellukseen (Professional- ja Enterprise-tilaajat)

Voit käyttää henkilökohtaista Adobe-tunnusta (kuten mattimeikalainen@gmail.com) Folio Builder -paneeliin kirjautumisessa ja folioiden luomisessa.
Jos kuitenkin julkaiset useiden folioiden katselusovellusta, kuten kuukausittaista aikakauslehteä, sinun kannattaa käyttää nimenomaisesti kyseiselle
sovellukselle tarkoitettua Adobe-tunnusta (kuten dps.publication@publisher.com). Tilinhallintatyökalun avulla voit liittää sovellusroolin
sähköpostitiliin.

 
Sovelluksen Adobe-tunnus 
A. Folio Builder -paneeli B. DPS App Builder C. DPS App Builderilla luotu mukautettu katseluohjelmasovellus näyttää Folio Builder -paneelissa
luodut foliot. 

Folio Builder -paneeliin kirjautumisessa käytetty Adobe-tunnus kytketään määrittämääsi Adobe-tunnukseen, kun luot katselusovelluksen DPS App
Builderissa.

Oletetaan esimerkiksi, että työskentelet Sporty-nimisessä yrityksessä ja julkaiset melontaa sekä pyöräilyä käsitteleviä aikakauslehtiä. Saat parhaat
tulokset, kun luot yhden Adobe-tunnuksen nimeltä dps.kayaking@sporty.com ja toisen nimeltä dps.cycling@sporty.com.
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Kun luot ja julkaiset folioita melonnasta, käytä melontaan liittyvää Adobe-tunnusta Folio Builder -paneeliin ja Folio Produceriin sisäänkirjautuessasi.
Kun luot mukautettua katselusovellusta melontaan liittyen, sijoita melonnan Adobe-tunnus DPS App Builderin Otsikkotunnus-kenttään. (Adobe-
tunnus, jota käytät kirjautuessasi DPS App Builderiin saattaa olla eri Adobe-tunnus, riippuen Tilinhallinta-työkalussa olevista asetuksista.)

Samalla tavoin luodessasi ja julkaistessasi folioita pyöräilysovellusta varten, voit käyttää pyöräilyyn liittyvää Adobe-tunnusta ja määrittää samaisen
Adobe-tunnuksen Otsikkotunnuksena DPS App Builderissa.

Foliot, jotka julkaiset melontaan liittyvää Adobe-tunnusta käyttäen, näkyvät melontasovelluksessa. Foliot, jotka julkaiset pyöräilyyn liittyvää Adobe-
tunnusta käyttäen, näkyvät pyöräilysovelluksessa.

Adobe-edustajatunnusten (tilaajien) luominen

Adobe-edustajatunnus liitetään tiettyyn julkaisutiliin ja sitä voi käyttää vain kyseisen tilin kanssa. Jos haluat käyttää sähköpostiosoitetta Adobe-
edustajatunnuksena, luo Adobe-tunnus tilinhallintatyökalun avulla. Jos luot Adobe-tunnuksen sähköpostiosoitteesta jollakin muulla tavalla,
kyseisestä sähköpostiosoitteesta ei voi tehdä Adobe-edustajatunnusta.

Jos olet Professional- tai Enterprise-tilaaja, määritä tilinhallintatyökalulla Adobe-tunnukselle toinen rooli, jotta voit käyttää sitä sovelluksen
luomiseen tai kirjautumaan DPS App Builderiin. Katso Tilinhallintatyökalu.
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DPS:n työnkulun yleiskatsaus
Adobe InDesign on työnkulun ydin. InDesignin avulla suunnittelutyöryhmät voivat luoda asetteluita ja lisätä vuorovaikutteisuutta. Kun sivuasettelut
on luotu, tuotantotiimit kokoavat ne, lisäävät niihin metatietoja ja julkaisevat ne foliomuodossa.

Kuka tahansa voi luoda, esikatsella ja jakaa digitaalisia julkaisufolioita InDesign CS5:llä tai uudemmalla versiolla. Jos haluat luoda mukautettuja
sovelluksia kaupallista käyttöä varten, sinun on kuitenkin toimittava jollakin seuraavista tavoista:

Tilaa Digital Publishing Suite ammattilais- tai yritystililtä. DPS-tilauksen avulla voit luoda rajoittamattoman määrän sovelluksia Apple App
Storea, Google Play Storea ja Amazon Appstorea varten. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, lue Adobe DPS:n aloitusopas (PDF).

Hanki Adobe Creative Cloud -jäsenyys. Creative Cloud -jäsenenä voit luoda rajoittamattoman määrän yhden folion sovelluksia (vain
iPadissa).

Hanki Single Edition -käyttöoikeus luodaksesi yhden katseluohjelman sovelluksen (vain iPad).

 
InDesign-sivuasettelun siirtäminen iPadiin

1. Folio Producer -työkalujen asentaminen

Jos olet uusi Digital Publishing Suiten käyttäjä, asenna DPS-työkalujen uusin versio. Valitse InDesign CS6:ssa Ohje > Päivitykset ja asenna DPS
Desktop Tools. Asenna InDesign CS5/CS5.5:ssä sekä Folio Producer -työkalut että Folio Builder -paneeli. Folio Producer -työkalujen
asennusohjelma asentaa tai päivittää Folio Overlays -paneelin, tarvittavan lisäosan sekä Desktop Viewerin. Folio Builder -paneelin asennusohjelma
asentaa vain Folio Builder -paneelin. Katso Digitaalisten julkaisutyökalujen asentaminen.

Jos käytössäsi on iPad- tai Android-laite, asenna Adobe Content Viewerin uusin versio sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play Store tai
Amazon Appstore).

2. Lähdejulkaisujen luominen InDesignissa

Luo InDesign-julkaisuja perussivuasetteluksi digitaalista sisältöä varten. InDesign CS5/CS5.5:ssä kullekin artikkelille voidaan luoda sekä pysty- että
vaakasuuntainen sivuasettelu erillisissä julkaisuissa. InDesign CS6:ssa voit luoda vaaka- ja pystyasetteluita samassa julkaisussa. Voit rajoittaa
suunnittelun käyttämään yksisuuntaista asettelua. Katso Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen.

Lähdesisältöä varten tarkoitettujen InDesign-tiedostojen lisäksi voit luoda myös HTML-pohjaisia artikkeleita. Katso HTML-artikkelien tuominen.

3. Vuorovaikutteisten objektien lisääminen

Luo ja muokkaa vuorovaikutteisia objekteja Folio Overlays -paneelissa. Kaikkia InDesignin vuorovaikutteisia toimintoja ei tueta. Katso
Vuorovaikutteisten peittokuvien yleiskatsaus.

Lataa Digital Publishing Suite Tips -sovellus iPadiin tai muuhun mobiililaitteeseen, niin näet esimerkkejä ja ohjeita kullekin peittokuvalle.

4. Folioiden ja artikkelien luominen Folio Builderissa

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin on vapaaehtoista. Jos kirjaudut sisään vahvistetulla Adobe-tunnuksella, luomasi foliot lähetetään
acrobat.com-sivustoon. Voit tämän jälkeen ladata nämä foliot Adobe Content Viewer -sovellukseen kirjautumalla saman tilin tunnistetiedoilla. Jos
olet Creative Cloud -jäsen, kirjaudu Creative Cloud -tilisi tunnistetiedoilla. Jos sinulla ei ole vahvistettua Adobe-tunnusta, siirry osoitteeseen
https://digitalpublishing.acrobat.com/, valitse Create Account (Luo tili) ja noudata kehotteita.

Folio Builder -paneelin avulla voidaan luoda tai avata folioita sekä lisätä artikkeleita. Kussakin artikkelissa voi olla kaksi sivuasettelua vaaka- ja
pystysuuntaa varten. Katso Folioiden luominen.
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Voit myös muokata folion metatietoja käyttämällä Folio Producer Organizeria osoitteessa http://digitalpublishing.acrobat.com. Katso Folio Producer
Organizer.

5. Artikkeleiden esikatseleminen ja jakaminen

Jos haluat esikatsella foliota Adobe Content Viewer for Desktopilla, valitse folio tai artikkeli Folio Builder -paneelista ja napsauta Esikatselu-
painiketta. Katso Sisällön esikatselu Desktop Viewer -katseluohjelmalla.

Foliota voidaan esikatsella mobiililaitteessa, kuten iPadissa, asentamalla laitteeseen ilmainen Adobe Content Viewer ja kirjautumalla samalla
Adobe-tunnuksella, jolla kirjauduttiin Folio Builder -paneeliin. Käytä katseluohjelman kirjastoa folioiden lataamiseen ja esittämiseen. Katso Folioiden
ja artikkeleiden esikatselu.

Jaa folio muiden kanssa käyttämällä Folio Builder -paneelin Jaa-komentoa. Kaikki, joilla on voimassa oleva Adobe-tunnus, voivat katsoa jakamaasi
foliota ilmaiseksi. Kun käyttäjä kirjautuu sisään Adobe Content Viewer -katseluohjelmaan Adobe-tunnuksella, hän voi ladata kaikki jakamasi foliot.
Katso Folioiden jakaminen.

6. Folioiden tuominen asiakkaiden käyttöön (vain tilaajat ja Single Edition)

Jos olet Professional- tai Enterprise-asiakas, folio voidaan viimeistellä ja julkaista Distribution Service -palvelussa käyttämällä Folio Producer
Organizeria, minkä jälkeen folio on yleisesti saatavilla. Katso Kokoaminen ja julkaiseminen.

DPS App Builderilla voidaan luoda mukautettu katseluohjelmasovellus, joka voidaan lähettää Apple Storeen, Google Play Storeen tai Amazon
Appworldiin. Jos olet Creative Cloud -jäsen tai hankit Single Edition -käyttöoikeuden, voit luoda yhden numeron sovelluksen iPadia varten. Jos
sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit ottaa tilaukset (iOS ja Amazon), push-ilmoitukset (vain iOS) ja Omniture-analysoinnin käyttöön. Katso
DPS App Builder.

7. Asiakastietojen analysointi ja folioiden lisääminen tai päivittäminen (vain DPS-tilaajat)

Kun folio on julkaistu, käyttäjätietoja voidaan seurata Digital Publishing Suite -hallintapaneelin Analyysi-sivulla. Katso Omnituren
analysointitoiminnot.

Jatka folioiden lisäämistä usean folion mukautettuun katseluohjelmaan.

Adobe suosittelee myös
Sisällön luonnin opastusohjelmat

DPS:n käytön aloittaminen
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Single Editionin yleiskatsaus

Vaihe 1: Ymmärrä perusteet

Vaihe 2: Asenna digitaalisen julkaisun työkalut

Single Edition -malli tarjoaa pienille ja keskisuurille suunnittelustudioille ja freelance-suunnittelijoille mahdollisuuden luoda esitteitä, luetteloita,
portfolioita ja koulutusmateriaaleja iPadiin. Jos haluat luoda sisäänrakennetun folion sisältävän mukautetun sovelluksen iPadia varten, liity Adobe
Creative Cloud -jäseneksi tai maksa kertamaksu. Jos olet Creative Cloud -täysjäsen (ei yksittäisen sovelluksen käyttäjä), voit luoda rajattoman
määrän Single Edition iPad -sovelluksia.

Luomasi Single Edition -sovellukset toimivat vain iPadissa, eivät iPhonessa tai Android-laitteissa. Single Editionissa sovelluksista puuttuu monia
toimintoja, kuten kirjasto, kirjanmerkit, sosiaalinen jakaminen ja analysointitoiminnot, jotka ovat DPS:n Professional- ja Enterprise-tilaajien
käytettävissä.

Vaatimukset

Tarvitset folion luontiin

InDesign CS5:n tai uudemman

DPS Desktop -työkalut (Folio Overlays -paneelin ja Folio Builder -paneelin).

Tarvitset sovelluksen luontiin

Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) -pohjaisen Mac OS -tietokoneen tai uudemman. Apple vaatii Mac OS -tietokoneen tarvittavien varmenteiden
luontia ja sovelluksen lähettämistä varten. Voit käyttää Windows-tietokonetta folioiden luontiin InDesignilla.

DPS App Builderin

Applen iOS Developer Program -ohjelman jäsenyyden (vaatii vuosimaksun). Katso http://developer.apple.com/programs/ios/.

Creative Cloud -jäsenyyden tai Single Edition -sarjanumeron.

Single editioniin liittyvät videot ja resurssit

Kirjaudu Creative Cloud -tilisi tunnistetiedoilla aloitussivulle videoiden katselua ja hyödyllisten resurssien lataamista varten.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Nämä ja muut videot ovat saatavilla AdobeTV:stä.

DPS Single Edition Learn Channel

iPadiin tarkoitettu DPS Tips -sovellus sisältää Single Edition -numeron, jonka avulla voit käydä läpi Single Edition -mallin kokonaisvaltaisen
prosessin ja selvittää, miten voit luoda sovelluksen ja lähettää sen Applelle. Hae App Storesta tai iTunes Storesta DPS Tipsiä.

Yhden folion katseluohjelmasovelluksen luonnin vaiheet

Luo mukautettu katseluohjelmasovellus seuraavien yleisten ohjeiden mukaan ja lähetä se Apple Storeen.

Perehdy prosessin perusteisiin, ennen kuin aloitat InDesignilla sisällön luonnin. Katsele videoita, käytä
opastusohjelmia ja selaa ohjeaiheita. Katso Digital Publishing Suiten käytön aloittaminen.

 
Tutustu perusteisiin DPS Tips -sovelluksen ja muiden resurssien avulla.

Asenna InDesign CS6:ssa DPS-työpöytätyökalut. Suorita InDesign CS5:ssä tai CS5.5:ssä kaksi
erillistä asennusohjelmaa. Asenna ensin Folio Producer -työkalut, joiden avulla voit lisätä Folio Overlays-paneelin, tarvittavan InDesign-lisäosan ja
Desktop Viewerin. Asenna sitten Folio Builder -paneeli. Katso Digitaalisten julkaisutyökalujen asentaminen.
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Vaihe 3: Luo ja esikatsele folio

Vaihe 4: Tilaa Creative Cloud tai hanki Single Editionin sarjanumero

Vaihe 5: Lataa vaiheittainen opas

 
Asenna InDesignin kanssa käytettävät digitaaliset julkaisutyökalut.

Lataa tämän lisäksi Adobe Content Viewer iPadiin. Kun luot folion, sisältö ladataan acrobat.comiin perustuvaan web-asiakasohjelmaan. Lataa ja
esikatsele folio katseluohjelman avulla. Hae Adobe Content Viewer iPad App Storesta tai iTunes Storesta.

Luo folio Folio Builder -paneelin avulla. Esikatsele folio iPadissa Adobe Content Viewer -sovelluksen avulla. Kun
folio on valmis, valitse se ja valitse sitten Folio Builder -paneelin valikosta Luo sovellus.

Jos olet Creative Cloud -jäsen, voit luoda rajattoman määrän iPad
Single Edition -sovelluksia. Voit myös siirtyä Adoben sivustoon Single Editionin sarjanumeron ostamista varten. Jos Single Edition ei vielä ole
saatavilla omalla alueellasi, tilaa ilmoitus siitä, milloin se on saatavilla.

 
Hanki sovelluksen kehittämiseen tarvittava Single Editionin sarjanumero.

Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition -opas sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset luodaksesi
tarvittavat kuvat ja varmenteet, rekisteröityäksesi Apple-kehittäjäksi, luodaksesi iPad-sovelluksen ja lähettääksesi sen Applelle.

Voit ladata tämän vaiheittaisen julkaisuoppaan myös DPS App Builderin Ohje-valikosta.
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Ilmainen

Creative Cloud -jäsenyys

Single Edition

Huomautus:

Professional Edition

Enterprise Edition

Kuinka paljon Digital Publishing Suiten käyttö maksaa? Se vaihtelee sen mukaan, mitä yrität tehdä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Jos sinulla on InDesign CS5 tai sitä uudempi versio, voit asentaa digitaaliseen julkaisutoimintaan tarkoitetut työkalut ilmaiseksi. Voit
luoda folioita, esikatsella niitä työpöydällä ja mobiililaitteissa sekä jakaa ne muiden kanssa. DPS-työkalujen käytöstä peritään maksu vain silloin,
jos haluat julkaista folioita ja luoda kauppoihin lähetettäviä tai yksityisesti jaeltavia mukautettuja katseluohjelmasovelluksia.

Hanki Adobe Creative Cloud -jäsenyys. Creative Cloud -täysjäsenenä (ei yksittäisen tuotteen käyttäjänä) voit luoda
rajoittamattoman määrän yhden folion sovelluksia iPadia varten.

Jos et ole Creative Cloud -jäsen, maksamalla kertamaksun voit luoda iPadiin yhden folion sisältävän mukautetun sovelluksen.
Katso Single Editionin yleiskatsaus.

Kun käytät Single Editionia yksittäisen folion sovelluksen luomiseen, Adobe ei laskuta sinulta mitään ylimääräisiä latausmaksuja.
Maksat vain Single Edition -maksun ja Apple iOS -sovelluskehittäjän tilausmaksun.

Hankkimalla Professional Edition -tilauksen maksat kuukausimaksun ja voit luoda rajoittamattoman määrän mukautettuja
katseluohjelmasovelluksia ja -folioita. Voit luoda yhden tai usean folion sovelluksia iPadiin. Voit luoda usean folion sovelluksia Android-, Amazon-
ja iOS (iPad ja iPhone) -ympäristöihin. Voit luoda myös usean folion tilaussovelluksia iPad- ja Amazon-kauppoihin. Professional Editionissa voit
käyttää perustason analyysiraportteja käyttäjätietojen seurantaan.

Enterprise Edition sisältää kaikki Professional Editionin toiminnot sekä mahdollisuuden mukauttaa katseluohjelman
käyttöliittymää, luoda mukautettuja oikeutuspalvelimia ja kehittää talon sisäisiä (yksityisiä) yrityssovelluksia.

Lisätietoja hinnoittelusta saat täältä: www.adobe.com/fi/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe suosittelee myös
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Uudet ominaisuudet

13



Tämän version uudet ominaisuudet

Alkuun

Alkuun

Versiossa v30 ovat suunnitelmien mukaan käytettävissä seuraavat ominaisuudet.

Julkaisutietojen yhteenvedon löydät artikkelista Uusien ominaisuuksien julkaisutiedotehistoria.

Korjattujen ohjelmavirheiden luettelon löydät artikkelista DPS-virheenkorjauksen julkaisutiedot.

Tulevan version v30.2 (28.4.) uudet ominaisuudet
Versioon v30.2 (28.4.2014) lisätään suunnitelmien mukaan seuraavat ominaisuudet. Tämä versio ei sisällä päivityksiä DPS-työkaluihin.

Teksti-ilmoituksiin liittyvät parannukset
Kun lähetät iOS-teksti-ilmoituksia, voit määrittää, käynnistääkö teksti-ilmoituksen napautus mukautetun kaupan, toisen mukautetun paikan tai
määrittämäsi verkkosivun. Nämä uudet ominaisuudet ovat käytettävissä vain version v30 sovelluksissa.

 

Alkuperäinen Android-katseluohjelma
Voit hyödyntää näitä uusia tuettuja ominaisuuksia käyttämällä sovelluksen luontiin tai päivitykseen verkkopohjaista DPS App Builderia.

HTML-artikkeleiden esikatselun tuki. Alkuperäinen Android-katseluohjelma tukee nyt HTML-artikkeleiden tuontia. Huomaa, että hyperlinkit
eivät vielä toimi HTML-artikkeleissa, eikä navigointipalkkien näyttämistä napauttamalla vielä tueta.
HTML-tiedostojen paikallinen tallennus on nyt tuettua.
Panoraama- ja zoomauspeittokuvat ovat nyt tuettuja.

Windows-katseluohjelma
Voit hyödyntää näitä uusia tuettuja ominaisuuksia pyytämällä Adoben edustajaa luomaan tai päivittämään Windows-sovelluksen.

Ohjaimen ulkoasujen tuki audiopeittokuvissa. Taustaääntä ei vieläkään tueta.
Parannettu progressiivinen lataus. Kun käyttäjä siirtyy artikkeliin, jota ei ole vielä ladattu, artikkelin lataus käynnistyy.

Ohjelmavirheiden korjaukset
Analysointitoimintojen korjaukset: Artikkeleiden mittaustoiminto näyttää nyt yhdenmukaiset raportit aloitetuista peittokuvista ja URL-osoitteiden
napsautuksista, vaikka sivuilla ei näitä kohteita ole. Tämän lisäksi diaesitykseen upotettuja painikkeiden peittokuvia seurataan nyt oikein.

Katso Ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot.

Version v30.1 (7.4.) uudet ominaisuudet
Versioon v30.1 (7.4.2014) sisältyvät seuraavat ominaisuudet.

Verkkopohjainen DPS App Builder alkuperäiseen Androidiin
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Kehittynyt esitysten tuki

Sovelluksen sisäisten ostosten tuen lopettaminen Amazonin markkinapaikoissa

Alkuun

Kun käytät verkkopohjaista DPS App Builderia alkuperäisen Android-sovelluksen luontiin, voit määrittää Android-
taulutietokoneissa ja Android-puhelimissa näytettävät folioesitykset. Katso Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

 

Adobe poistaa mahdollisuuden lisätä Amazonin sovelluksen
sisäisiä ostoksia DPS-sovelluksiin. Mahdollisuus luoda Amazonin markkinapaikoissa yksittäisten numeroiden ja tilausten sovelluksen sisäisiä
ostoksia tukeva alkuperäinen Android-katseluohjelma poistettiin verkkopohjaisesta DPS App Builderista.
Tällä muutoksella ei ole vaikutusta aikaisempiin sovelluksiin, jotka on jo julkaistu Amazonin markkinapaikoissa tai muissa DPS:n tukemissa
Android-markkinapaikoissa, kuten Google Play Storessa. Tämän lisäksi asiakkaat voivat edelleen luoda uusia sovelluksia Kindlen ja Amazonin
markkinapaikkoja varten Amazonin sovelluksen sisäisiä ostoksia käyttämättä. Sovelluksen sisäisiä ostoksia ei käytetä suoran oikeutuksen
antavissa sovelluksissa eikä useimmissa yritysten käyttökohteissa. Adobe keskittyy DPS-asiakkaille tärkeimpiin laitteisiin, markkinapaikkoihin ja
käyttökohteisiin.

Alkuperäinen Android-katseluohjelma
Seuraavat ominaisuudet ovat nyt tuettuja version v30 alkuperäisiä Android-katseluohjelmia luotaessa:

Oikean reunan sidonta.
Täydellinen kuvasarjojen tuki, mukaan lukien mahdollisuus selata kuvia ja muihin peittokuviin sijoitettuja kuvasarjapeittokuvia.
Vektorimuotoinen vieritettävä kehys.
ChinaCache mukautetuissa katseluohjelmissa (mutta ei Adobe Content Viewerissa).
Alkuperäinen Adobe Content Viewer muistaa nyt tunnistetiedot, joten nyt ei enää tarvitse kirjautua toistuvasti sisään.

Lisätietoja on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.

Windows-kaupan katseluohjelma
Seuraavat ominaisuudet ovat nyt tuettuja version v30 alkuperäisiä Windows-kaupan katseluohjelmia luotaessa:

Äänipeittokuvat ovat nyt rajoitetusti tuettuja. Ohjaintiedostoja ei vielä tueta.
Käynnissä olevan latauksen peruuttaminen on nyt tuettua.
Suoran oikeutuksen sisäänkirjautumiseen ja folioiden päivittämiseen liittyvien ongelmien virheenkorjauksia. Lisätietoja on artikkelissa DPS:n
ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot.

iOS-katseluohjelma
Seuraavat ominaisuudet ovat nyt tuettuja version v30 alkuperäisiä iOS-katseluohjelmia luotaessa:

iOS-katseluohjelmien Mainostunniste-toiminto on nyt käytettävissä toisessa muodossa, joka ei näy sovelluksen binaaritiedoissa, paitsi jos
julkaisija erityisesti viittaa siihen. Lisätietoja on artikkelissa Kuluttajamarkkinoinnin uudet ohjelmointirajapinnat.
Sisäänkirjautumiskohde ei enää näy iPhonen asetusvalintaikkunassa, jos DPS App Builderista on valittu Piilota kirjaston
sisäänkirjautumispainike -vaihtoehto.
Asetukset-painike (hammasrattaan kuvake) ei enää ilmesty iPhone-katseluohjelman kirjastoon, jos asetusvaihtoehtoja (esimerkiksi
vähittäismyyntifolioita tai sisäänkirjautumista) ei ole.

Version v30 (15.3.) uudet ominaisuudet
Versioon v30 (15.3.2014) sisältyivät seuraavat ominaisuudet. Videoyleiskatsauksen saat videosta Maaliskuun 2014 DPS-päivityksen yleiskatsaus.
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Folio Producer vaatii vähintään version v29 työkalut

Käyttöehtojen päivitys

Alkuperäiset Android- ja Windows-katseluohjelmat

Suhteelliset navto-linkit

Suhteellisten navto-linkkien JS-ohjelmointirajapinnan tuki (vain iOS)

Parametrien syvälinkitys (vain Enterprise, vain iOS)

Tietonäyttö (vain iOS)

Suojatut foliot (vain Enterprise, vain iOS)

Asentaminen ja sisäänkirjautuminen
InDesign-käyttäjillä on oltava käytössään vähintään seuraavat versiot: CC/CS6 – v29

DPS Desktop Toolsia varten; CS5.5/CS5 – v29 vain Folio Builder -paneelia varten. Jos InDesignin Folio Builder -paneelin versio ei ole vähintään
v29, näyttöön tulee viesti, jossa sinua kehotetaan päivittämään paneeli. (Voit tarkistaa käytössä olevan version valitsemalla Folio Builder -
paneelivalikosta Tietoja ja tarkistamalla kaksi viimeistä numeroa.) DPS-työkalujen asennusohjeet löytyvät ohjeartikkelista DPS-työkalujen
asentaminen.

Digital Publishing Suiten käyttöehdot (TOU) päivitetään perjantaina 14. maaliskuuta noin klo 13.00 PST. Kirjaudu DPS:n
hallintapaneeliin (https://digitalpublishing.acrobat.com) DPS-sisällön luontiin, julkaisemiseen ja tarkastelemiseen käytetyllä Adobe-tunnuksella.

Katseluohjelman ominaisuudet
DPS-katseluohjelmiin suunnitellaan seuraavia muutoksia.

Saatavilla on nyt alkuperäisiä katseluohjelmia sekä Androidia että Windows-kauppaa
varten. Nämä katseluohjelmat eivät vielä vastaa toiminnoiltaan iOS-katseluohjelmia. Näihin katseluohjelmiin suunnitellaan julkaistavan parannuksia
kolmen viikon välein. Katso tämä alkuperäisiä katseluohjelmia käsittelevä video.
Verkkopohjaisesta DPS App Builderista on nyt saatavilla alkuperäiseen Android-katseluohjelmaan tarkoitettuja HTML-mainospalkkeja. Folioiden
päivittäminen on nyt tuettua. Kuvasarjapeittokuvat ovat osittain tuettuja. Alkuperäisessä Android-katseluohjelmassa kuvasarjan pyyhkäisemistä ei
vielä tueta. Tuettuja ovat ainoastaan toisto tai automaattinen toisto napauttamalla. Tietoja alkuperäisestä Android-katseluohjelmasta on artikkelissa
Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.
Windows-kaupan katseluohjelmassa kuvasarjapeittokuvat ovat nyt tuettuja. Tietoja Windows-kaupan katseluohjelmasta on artikkelissa DPS-
sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten.

Voit nyt hypätä seuraavaan/edelliseen tai ensimmäiseen/viimeiseen artikkeliin navto-komennolla. Esimerkiksi painike,
jossa on toiminto navto://relative/first, avaa folion ensimmäisen artikkelin. Kelvollisia muotoja ovat first, last, next, previous ja current. Voit myös
hypätä tiettyyn artikkeliin sen foliossa olevan suhteellisen paikan mukaan, esimerkiksi viidenteen artikkeliin.
Suhteellisia navto-linkkejä tuetaan iOS- ja Windows-kaupan katseluohjelmissa, mutta niitä ei vielä tueta alkuperäisessä Android-
katseluohjelmassa, työpöytäkatseluohjelmassa tai verkkokatseluohjelmassa. Suhteelliset navto-linkit vaativat version v30 sovelluksen, mutta ne
toimivat kaikkien foliomuotojen kanssa.
Perehdy ohjeartikkeliin Suhteellisten navto-linkkien käyttäminen.

Luomalla lukuohjelmointirajapintaa käyttävän verkkosisällön peittokuvan
tai HTML-artikkelin voit lähettää foliota koskevan kyselyn ja selvittää foliossa olevien artikkeleiden ja artikkelissa olevien sivujen määrän. Voit sen
jälkeen näyttää nämä tiedot tai käyttää niitä peittokuvassa tai HTML-artikkelissa jollakin muulla tavalla. Lisätietoja on ohjeartikkelissa R30:n uudet
ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet. 

Version v30 päivitys parantaa version v29 syvälinkitettyjen parametrien tallennustoimintoa.
Versiossa v29 syvät linkit tukivat kohteena vain mukautettuja paikkoja (esimerkiksi mukautettua kauppaa). Version v30 katseluohjelmissa
linkkiparametrit ovat nyt käytettävissä JS-ohjelmointirajapinnan kautta syvän linkin kohteeseen katsomatta. Voit nyt esimerkiksi luoda linkin, joka
avaa sovelluksessa tietyn folion ja artikkelin ja tarjoaa tilausalennuksen.
Kun käytät artikkeleissa syvälinkitystä, voit saada katseluohjelmasta tietoja JavaScript-ohjelmointirajapintojen kautta. Tämä toiminto tukee navto-
muotoista linkitystä artikkeleihin, kirjoittamista paikalliseen tallennustilaan ja asetuksen määrittämistä JS-ohjelmointirajapinnan kautta käytettävissä
olevaan sovellukseen. Lisätietoja on ohjeartikkelissa R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet. 

iOS-katseluohjelmissa voit avata sovelluksessa missä tahansa läpinäkyvän verkkonäkymän, jonka kautta voit käyttää
lukuohjelmointirajapintaa tai kirjaston tai kaupan ohjelmointirajapintaa, muun muassa kirjastoa, mukautettua kauppaa, mainospalkkia tai artikkelia.
Voit määrittää lukijan oikeutuksen tilan ja muita toimintoja näyttääksesi haluamasi sisällön läpinäkyvässä verkkonäkymässä.
Voit avata tietonäytön sovelluksen tasolta (esimerkiksi mukautetusta kirjastosta tai oikeutusmainospalkista) tai folion tasolta (HTML-artikkelista tai
verkkosisällön peittokuvasta). Tietonäytössä käytettävien HTML-tiedostojen on oltava sovelluksen ulkopuolella olevalla palvelimella, ei
tallennettuina sovellukseen. Käyttäjien on muodostettava Internet-yhteys tietonäytön tarkastelua varten.
Yhteenvedon JS-ohjelmointirajapintoja käyttävistä toiminnoista löydät artikkelista DPS:n laajentaminen HTML- ja JS-ohjelmointirajapintojen avulla.
Esimerkkejä ja ohjeita tietonäytön luontiin on artikkelissa R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet ja tässä tietonäyttöä käsittelevässä
videossa.  

Käytettävissä on nyt uusi Ota suojattu sisältö -toiminto, kun käytät Tilinhallintatyökalua yritystilin
sovellusroolin määrittämiseen. Valitse tämä toiminto vain silloin, jos sovelluksessasi on luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja. Sosiaalinen
jakaminen, verkkokatseluohjelma ja taustalataukset eivät ole käytettävissä suojatulla tilillä.
Suojatulla tilillä olevia folioita ei voi käyttää Folio Producer Service -palvelun (acrobat.com) kautta. Foliot ovat käytettävissä vain silloin, jos ne on
julkaistu Adobe Distribution Service -palvelun kautta. Jos haluat esikatsella suojatulla tilillä olevat foliot, voit näyttää ne Adobe Content Viewerin
Esikatselu laitteessa -toiminnolla tai luoda mukautetun sovelluksen julkaistujen folioiden tarkastelua varten.
Foliot ovat suojattuja vain silloin, jos Ota suojattu sisältö käyttöön -toiminto on valittu version v30 sovelluksessa ja jos versiolla v30 tehdyt foliot on
julkaistu Salaa folio -toiminnolla.
Suojatun sisällön toiminnolla sovellukseen toimitetut foliot suojataan, kun laite lukitaan tai sammutetaan. Foliot ovat käytettävissä, kun laitteen
lukitus on poistettu tunnuskoodilla. Tämä on käyttöjärjestelmään perustuva iOS:n vakiotoiminto.
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Kalenteriohjelmointirajapinnan tuki (vain iOS)

Katseluohjelman kirjastossa ei ole enää Näytä lisää -vaihtoehtoa

Sisäänkirjautumiseen ja tilaukseen liittyvät parannukset (Enterprise)

Oikeutustietoihin liittyvät parannukset (Enterprise)

Teksti-ilmoituksiin liittyvät parannukset

Analyysitoimintojen parannukset

AEM-/DPS-työnkulku

Adobe Content Viewer for Web SDK -ohjelmointirajapinnan parannukset

Verkkokatseluohjelman selaimen tuki-ilmoitus

Verkkokatseluohjelman ylimääräinen analyysin seuranta

Lisätietoja on ohjeartikkelissa DPS-tilin suojatut foliot ja suojattua sisältöä käsittelevässä videossa.

JavaScript-ohjelmointirajapintoihin sisältyy nyt tuki tapahtumien lisäämiselle kalenteriin. Voit
esimerkiksi antaa käyttäjien lisätä tuleva tapahtuma Kalenteri-sovellukseen linkkiä napauttamalla (koskee vain ei-toistuvia tapahtumia). Voit myös
sallia erilaisten kohteiden, kuten reseptin ainesten luettelon, lisäämisen käyttäjän Muistutukset-sovellukseen. Esimerkkejä on DPS Developer
Centerin artikkelissa R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet [artikkeli ei ole vielä saatavilla].

iPadissa lukijat voivat nyt vierittää kirjastossa olevaa sisältöä jatkuvasti.
Käyttäjien ei enää tarvitse napauttaa kirjaston alaosassa olevaa Näytä lisää -painiketta, jos he haluavat näyttää lisää folioita.

Voit nyt avata alkuperäisen katseluohjelman
sisäänkirjautumisvalintaikkunan ja tilausvalintaikkunan mukautetuista näkymistä. Tämän muutoksen ansiosta voit nyt näyttää ostovaihtoehdot
alkuperäisessä tilaus- tai sisäänkirjautumisvalintaikkunassa ilman, että sinun tarvitsisi luoda ostovaihtoehtoja itse. Alkuperäinen
sisäänkirjautumisvalintaikkuna on käytettävissä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoissa. Alkuperäinen tilausvalintaikkuna on käytettävissä
kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoissa sekä lukuohjelmointirajapinnassa.

Adobe aloittaa sisäisen pilvipohjaisen palvelun käytön välityspalvelimen oikeutustietojen
tarjoamiseksi. Suorista oikeutuksista vastaavat Yritys-julkaisijat voivat edelleen tarjota todennuspalveluita ja oikeutuksia, mutta Adobe-palvelu
pystyy siirtämään oikeutukset välimuistiin julkaisijoiden puolesta. Lisätietoja on teknisessä julkaisussa Suoran oikeutuksen infrastruktuurin
muutokset.

Folio Producer -palvelut
Huomaa seuraavat palvelimen toimintoihin liittyvät muutokset.

Käytettävissä on nyt uudelleensuunniteltu ja entistä monipuolisempi push-ilmoituspalvelu. Tämä uusi
push-ilmoitusportaali tuo käyttöön seuraavat ominaisuudet:

Ajoita teksti-ilmoitukset ja peruuta halutessasi lähettämättömät ilmoitukset.
Näytä teksti-ilmoitusten historia. Voit lähettää ilmoituksia ja tarkastella nykyisten/ajoitettujen ilmoitusten tilaa.
Ohita teksti-ilmoituksissa olevat syvät linkit. Voit esimerkiksi antaa linkin, joka avaa sovelluskirjaston. (Tämä toiminto vaatii version v30
katseluohjelman.)
Arvioi teksti-ilmoituksen tiedot SiteCatalystin analyysitoimintojen avulla.

Lisätietoja on ohjeartikkelissa Push notifications ja tässä ajoitettuja teksti-ilmoituksia käsittelevässä videossa. 

SiteCatalystin analyysitoiminnot mahdollistavat nyt taustalatausten täydellisen seurannan push-komennon
vastaanottamisesta aina folion lataamiseen asti.

Media Publisher on Adobe Experience Managerin (AEM) moduuli, jonka avulla järjestelmä pystyy julkaisemaan DPS-
sisältöä. Kun AEM ja moduuli on määritetty ja ne käyttävät asianmukaisia malleja, voit luoda HTML-artikkeleita ja julkaista DPS-folioita. Voit ladata
artikkelit suoraan Adobe Folio Producer -palveluun ja tarkistaa jatkuvasti, että viimeisimmät muutokset on varmasti synkronoitu artikkeleihin.
Lisätietoja AEM-työnkulusta on julkaisun CMS-järjestelmiin perustuvat tehokkaat DPS-työnkulut artikkeleissa.

Verkkokatseluohjelma
Huomaa seuraavat Adobe Content Viewer for the Webiin (verkkokatseluohjelmaan) liittyvät muutokset.

Upotettu verkkokatseluohjelma sisältää nyt uuden JavaScript-
ohjelmointirajapinnan, jonka avulla Yritys-julkaisijat voivat luoda omat Seuraava artikkeli- ja Edellinen artikkeli -painikkeet ylläpitoverkkosivulleen.
Käyttäjät voivat sitten napsauttaa näitä iframessa olevia painikkeita ja siirtyä seuraavaan artikkeliin tai yhdistetyn artikkelin seuraavalle sivulle.
Näiden painikkeiden ulkoasua voidaan muuttaa niin, että ne vastaavat ylläpitosivun brändäystä ja tyyliä. Lisätietoja on artikkelissa Embedded Web
Viewer SDK.

Adobe tunnistaa nyt verkkokatseluohjelman kanssa käytettävän selaimen ja antaa selaimista
hyödyllisiä tietoja parhaan mahdollisen käyttöelämyksen varmistamiseksi. Osoitteessa http://contentviewer.adobe.com/ olevien
verkkokatseluohjelman sisältöjen tapauksessa, kun verkkokatseluohjelma tunnistaa selaimen, jota ei tueta tai joka on tuetun selaimen ”vanha”
versio, verkkokatseluohjelma näyttää Näkyy parhaiten sovelluksella… -valintaikkunan, jossa suositellaan tuettujen selainten uusimpia versioita,
mutta antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella folion sisältöä. Jos selain on niin vanha, että se ei pysty näyttämään edes tätä viestiä,
verkkokatseluohjelma näyttää virheilmoituksen, jossa käyttäjää pyydetään päivittämään mikä tahansa tuettu selain uusimpaan versioon ja sitten
estämään sisällön käyttö (sillä käyttöelämys on usein huono).
Kun verkkokatseluohjelmaa ylläpidetään Adobe Content Viewer for Web SDK -pohjaisessa sivustossa, julkaisijat voivat halutessaan näyttää tämän
tuki-ilmoituksen SDK:n kautta, vastaanottaa API-soiton oman viestinsä näyttämistä varten tai muulla tavalla ohjata käyttäjän vaihtoehtoiseen
sisältöön. Lisätietoja on artikkelissa Embedded Web Viewer SDK.

Analyysin seurannan muutokset:
Oikeutettuun sisältöön liittyvää ostotyyppiä seurataan. Kun lukijat kirjautuvat sisään käyttääkseen verkkokatseluohjelman sisältöä suoralla
oikeutuksella, verkkokatseluohjelman pitäisi välittää heille tietoa siitä, että sisältö on ostettu.
Sisällysluettelon napsautuksia seurataan.
Maksumuuri-painikkeen napsautuksia seurataan nyt verkkokatseluohjelman analyysiraporteissa.
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Foliomuodon määritykset saatavilla

Ennakkoilmoitus: DPS lakkauttaa InDesign CS5.5:n ja CS5:n tuen versiossa v32

Lisätietoja on SiteCatalystin DPS-raporttioppaassa (PDF).

DPS
Foliomuodon määritykset ovat nyt saatavilla. Kaupalliset julkaisijat voivat nyt jaella sisältöjään .folio-

tiedostomuodon määritykset hyväksyvien markkinoiden kautta. Aikakauslehtien julkaisijat voivat käyttää yleisesti hyväksyttyä digitaalista .folio-
tiedostomuotoa ja tuottaa mobiililaitteisiin tarkoitettuja digitaalisia sisältöjä entistä tehokkaammin, sillä heidän ei tarvitse luoda ja julkaista
vuorovaikutteisia, digitaalisia sisältöjä kunkin yksittäisen markkinan tukemassa yksilöllisessä tiedostomuodossa. Lehtikioskit ja markkinat, jotka
hyväksyvät .folio-tiedostomuodon määritysten käyttöoikeuden, pystyvät luomaan itselleen oman alkuperäisen katseluohjelman, jolla he voivat
näyttää .folio-tiedostomuodossa saatavilla olevat digitaaliset aikakauslehdet.
Foliomuodon määritysten lataussivu

Versiossa v32 (alustavasti suunniteltu julkaistavaksi
syyskuussa 2014) InDesign CS5.5:llä ja InDesign CS5:llä voi edelleen luoda lähdejulkaisuja DPS:ää varten, mutta artikkeleiden lataamiseksi Folio
Producer Service -palveluun vaaditaan InDesign CS6 tai sitä uudempi versio.
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Uusien ominaisuuksien julkaisutiedotehistoria
Digital Publishing Suite -työkalut päivitetään säännöllisesti. Korjattujen virheiden luettelon löydät DPS:n korjattujen virheiden julkaisutiedoista.

Versio 29 – vaihe 1 (nykyinen)

Näet kuvauksen nykyisen työkalukokoelman uusista ominaisuuksista täällä: Version uudet ominaisuudet.

Julkaisu 28
Tekstipohjaiset palveluviesti-ilmoitukset (iOS, Professional/Enterprise)

Tekstiviesti-ilmoitusten lähettämiseen asiakkaille ei enää tarvita kolmansien osapuolten palveluviestipalvelua. Lähettämällä mukautettuja
tekstiviestejä voit ilmoittaa iOS-laitteita toistuvasti käyttäville lukijoille ja tilaajille uudesta sisällöstä. Teksti-ilmoitukset toimivat kaikissa
katseluohjelmaversioissa. SiteCatalystin analysointitoimintojen avulla voit myös mitata asiakkaiden reaktiota palveluviesti-ilmoituksiin ja selvittää
muun muassa sen, kuinka monta lukijaa haluaa vastaanottaa palveluviestihälytyksiä.

Peruslinjan analysointitoimintojen parannukset (beetaversio, vain englanniksi)

DPS-hallintapaneeli sisältää peruslinjan analyysiraporteista uuden beetaversion. Uusien peruslinjan analysointitoimintojen avulla voit tarkastella
digitaalisen lukemisen MPA Tablet Metrics -standardien mukaisia Standard Audience Accumulation -mittausarvoja. Uusissa raporteissa
näytettäviin tietoihin kuuluvat muun muassa lukijoiden kokonaismäärä, istuntojen kokonaismäärä, lukijaa kohti käytetty aika, lukijakohtainen
keskimääräinen istuntomäärä, laitteet ja käyttöjärjestelmä.

Tietoja analysoitaessa voit muuttaa vakiomittausarvojen kertymisasetuksia. Uudelleensuunniteltu käyttöliittymä mahdollistaa analyysitietojen käytön
ja raporttitietojen viennin laskentataulukkoon tarkastelua varten.

iOS 7:n tuki

Version v28 sovellukset sisältävät iOS 7:n tuen. Huomaa, että iOS 7 -laitteissa versiolla v24 tai sitä aikaisemmilla versioilla luodut katseluohjelmat
voivat toimia huonosti. Aivan erityisesti vaakasuuntaisia folioita ei näytetä tai ne näytetään huonosti. Parhaat tulokset saat päivittämällä kaikki DPS-
sovellukset versioon v27 tai v28.

iOS 5:n tuen lopettaminen

Adobe DPS lopettaa iOS 5:n tuen. Tämän muutoksen vuoksi version v28 sovellukset eivät toimi iOS 5:ssä eivätkä iPad 1 -laitteissa. Jos haluat
edelleen tukea iPad 1 -laitteita, luo folioita, jotka ovat yhteensopivia käytössä olevan katseluohjelman version kanssa (v27 tai aikaisemmat versiot).

iOS 7:n DPS-sovelluksia koskevat vaatimukset

DPS App Builderilla voit luoda Apple iOS 7:n suunnitteluvaatimuksia vastaavia version v28 sovelluksia, muun muassa uusia, väreiltään vaaleita
käyttöliittymäteemoja. Ota sovelluksia suunniteltaessa ja luotaessa seuraavat iOS 7:n vaatimukset huomioon:

iOS 7 vaatii, että sovelluksissa näytetään järjestelmäpalkki. Kun luot version v28 sovelluksen, 20 tai 40 kuvapisteen järjestelmätilapalkki
näkyy nyt kaikissa näkymissä, myös folionäkymässä, ylänavigointipalkin yläpuolella. Kun käyttäjät avaavat navigointipalkit napauttamalla, ne
peittävät vielä enemmän suunnittelualueesta. Muuta artikkeleiden asettelua tarpeen mukaan.
iOS 7:ssä alanavigointipalkissa olevat mukautetut kuvakkeet (vain Enterprise) toimivat eri tavoin. Kun luot version v28 sovelluksen, jossa on
mukautettuja työkalupalkin kuvakkeita, Ylös-, Alas- ja Poistettu käytöstä -tiloilla ei enää ole erillisiä kuvakkeita. Sen sijaan käytössä on
taustaltaan läpinäkyvä PNG-tiedosto, jonka väriä iOS 7 muuttaa automaattisesti näyttötilan mukaan. (Nämä tiedostot ovat kooltaan 30 x 30 ja
60 x 60 kuvapisteen kokoisia.) Tekstiselitettä ei enää tarvitse upottaa navigointikuvakkeeseen. Sen sijaan teksti määritetään DPS App
Builderin mukautettujen kuvakkeiden alla olevassa kuvakeselitteessä. Jos sovellus tukee useita kieliä, voit lokalisoida tämän tekstin. Nämä
uudet kuvakkeet näkyvät navigointipalkissa vain silloin, jos niillä voi suorittaa jonkin toiminnon. Esimerkiksi Katseluohjelma-painike ei tule
näyttöön, ennen kuin folio ladataan. Jos navigointipalkki on käytössä, se on muutaman kuvapisteen verran edellisten sovellusten
navigointipalkkia suurempi (12 kuvapistettä SD iPadeissa, 24 kuvapistettä HD iPadeissa). Muuta myös tässä tapauksessa asettelua tarpeen
mukaan. Lisätietoja näistä kuvakkeista saat artikkelista DPS-sovellusten luominen iPadia ja iPhonea varten.
iOS 7:ssä tarvitaan myös muita sovelluskuvakekokoja, jotka ovat 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) ja 120x120 (iPhone). Nämä uudet
kuvaketiedostot tarvitaan, kun luot DPS App Builderilla version v27 tai v28 sovelluksia.
DPS-katseluohjelmissa on useita iOS 7:ään liittyviä käyttöliittymän muutoksia. Kirjaston tausta on esimerkiksi paljon vaaleampi kuin
aikaisemmissa versioissa, joten säädä kansikuvien kontrastia tarpeen mukaan. Jos sovellus sisältää sen käyttöä kuvaavan artikkelin, sinun
kannattaa ehkä päivittää tämän ohjeen sisältö.

Huomaa, että iOS 7 -laitteissa käytettävissä version v24 ja sitä aikaisempien versioiden sovelluksissa on tunnettuja ongelmia. Parhaat tulokset saat
päivittämällä olemassa olevat DPS-sovellukset vähintään versioon v27.

iOS 7:n AirDrop-tuki

iOS 7 -laitteiden version v28 sovelluksilla voit jakaa artikkeleita lähellä olevien ihmisten kanssa AirDropin avulla. Kun vastaanottajat saavat
jaettujen artikkeleiden linkkejä iPadissa AirDropin kautta, he voivat hyödyntää version v28 uutta Mobile Safari Web Viewer -toimintoa. 

Mobile Safari Web Viewer (vain iPad)
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Kun iPad-käyttäjä napauttaa suojaamattoman jaetun artikkelin linkkiä, jaettu artikkeli avautuu suoraan Mobile Safari Web Vieweriin. Tämän
toiminnon avulla vastaanottajat voivat tarkastella artikkelin Web-katseluohjelmalle tarkoitettua versiota yhdellä iPadin napautuksella ilman, että
heidän tarvitsisi ladata sovellusta. Mobile Safari Web Viewer (jota kutsutaan myös artikkeleiden katseluohjelmaksi) sisältää linkkejä, joita
napsauttamalla sovellus voidaan ladata tai sitä voidaan tarkastella, jos se on jo ladattu iPadiin. Tässä ensimmäisessä versiossa joitakin toimintoja,
kuten tiettyjä peittokuvien tyyppejä, ei vielä tueta.

Folion saatavuuspäivän ajoittaminen

Määritä tietty päivämäärä ja kellonaika, jolloin folion sisältö on sovelluksen käyttäjien saatavilla Distribution Servicessä. Näin tuotantohenkilöstön ei
tarvitse siirtää uutta sisältöä manuaalisesti reaaliaikaiseen käyttöön.

Voit myös ohjelmoida folion saatavuuspäivän ajoitustiedot Folio Producer API:lla (vain Enterprise).

Folioiden uusi oletusarvoinen katseluohjelmaversio

Folioiden oletusarvoinen katseluohjelmaversio on nyt v26 version v20 sijaan. Kun luot uuden folion, voit edelleen valita katseluohjelmaversiot v20–
v28.

Kameran ohjelmointirajapinnan tuki

Anna käyttäjien ottaa laitteen kameralla kuvia sovelluksesta ja liittää kuvat sisältöön tai tallentaa ne kuvagalleriaan. Voit esimerkiksi määrittää
kehyskuvan ja antaa käyttäjien ottaa kyseisessä kehyksessä näytettävän kuvan (tai määrittää kuvan Valokuvat-sovelluksesta). 

Android-laitteissa olevan sisällön suurentaminen

Aikaisemmissa versioissa Android-sovellusten pieniä esityksiä ei suurennettu, mikä aiheutti kirje- ja pylväskehyksiä. Version v28 AIR-pohjaisissa
Android-sovelluksissa pienet esitykset suurennetaan nyt suhteellisesti. 

Suunnan lukitusmahdollisuus

DPS App Builderissa on uusi asetus, jonka avulla voit lukita sovelluksen suunnan. Tällöin kirjasto- ja folionäkymät näytetään vain yksisuuntaisina.

SiteCatalyst analyysiparannukset

Tekijöiden metatietoja varten on saatavilla uusia SiteCatalyst-raportteja, joista on hyötyä tiettyjen tekijöiden tai mainostajien seurannassa.
Mukautettu eVar-seuranta on myös käytettävissä. Lisätietoja saat DPS Developer Centerin aiheeseen liittyvistä, analysointia käsittelevistä
artikkeleista.

Web-katseluohjelman lokalisointi

Content Viewer for the Web (web-katseluohjelma) tukee nyt 20 eri kieltä.

Distribution Servicen suorituskykyyn liittyvät parannukset

Adobe Distribution Serviceen lähetetyt foliot tallennetaan nyt entistä nopeampiin ja luotettavampiin Amazon Web Service -palvelimiin. Folioiden
julkaisemisessa, päivittämisessä ja lataamisessa pitäisi nyt havaita merkittäviä parannuksia.

Julkaisu 27
Pinterestin sosiaalisen jakamisen tuki (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest on nyt lisätty DPS App Builderissa sosiaalisen jakamisen vaihtoehdoksi. Kun se valitaan, Pinterest-vaihtoehto ilmestyy sovelluksen
sosiaalisen jakamisen avattavaan valikkoon. Asiakkaat, jotka tarkastelevat sovellustasi iPadilla tai iPhonella, voivat kiinnittää artikkelisivun
esikatselukuvan nastatauluilleen. Pinterestissä lukijat voivat napsauttaa sivun kuvaa, jolloin he voivat nauttia vuorovaikutteisesta artikkelisisällöstä
laitteella tai verkkoselaimella. Voit määrittää katseltavissa olevien artikkeleiden määrälle ja muille sosiaalisen jakamisen asetuksille
maksumuurirajoituksen.

Laitteen GPS-integrointi (iOS, Professional/Enterprise)

GPS-integroinnin avulla voit tarjota kohdistettua sisältöä maantieteellisen sijainnin perusteella. Voit lisätä sovelluksessa HTML-sisältöön GPS-
logiikkaa eri käyttötarkoituksia varten. Esimerkkejä:

Voit luoda web-sisällön peittokuvan tai HTML-artikkelin, jonka mainokset vaihtelevat sen mukaan, missä käyttäjät tarkastelevat artikkelia.
Mukautetussa kaupassa (vain Enterprise) voit näyttää aluekohtaisia folioita ja antaa käyttäjille oikeuksia heidän sijaintinsa mukaan.
Voit näyttää mukautetussa kirjastossa (vain Enterprise) aluekohtaisia mainospalkkeja.

Lisätietoja: Jos haluat ottaa GPS-integroinnin käyttöön mukautetussa kaupassa tai kirjastossa, käytä version v2 kaupan tai kirjaston
ohjelmointirajapintoja. Jos haluat ottaa GPS-integroinnin käyttöön web-sisällön peittokuvassa tai HTML-artikkelissa, käytä lukemisen
ohjelmointirajapintaa. Valitse myös Salli oikeutustietojen käyttö -vaihtoehto, jos otat GPS-integroinnin käyttöön web-sisällön peittokuvassa tai
HTML-artikkelissa.

Sosiaalisen jakamisen ja web-katseluohjelman parannukset (iOS, Professional/Enterprise)

Huomaa seuraavat parannukset:

Folio Producerissa maksuttomiksi merkittyjä artikkeleita voidaan nyt katsella työpöydän web-katseluohjelmalla ilman, että ne otetaan
maksumuurirajoituksessa huomioon. Mitattujen tai suojattujen artikkeleiden käsittelytavassa ei ole tapahtunut muutoksia. Mitatut artikkelit
otetaan edelleen maksumuurirajoituksessa huomioon ja suojatut artikkelit ovat vain oikeutettujen lukijoiden käytettävissä. (Maksuton-, Mitattu-
ja Suojattu-asetuksilla on nyt sama vaikutus sekä web-katseluohjelmassa että maksuttomien artikkeleiden esikatselussa.)
Aikaisemmissa versioissa suojattujen artikkeleiden miniatyyrit olivat web-katseluohjelman sisällysluettelossa harmaita ja niissä näkyi lukon
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kuvake, kun hiiriosoitin siirrettiin niiden päälle. Tämän lisäksi vasemmat ja oikeat siirtymistoiminnot hyppäsivät suojattujen artikkeleiden yli.
Versiossa v27 web-katseluohjelma ei enää tee eroa suojattujen, maksuttomien ja mitattujen artikkeleiden välillä sisällysluettelossa ja
siirtymistoimintoja suoritettaessa. Kaikki artikkelit näkyvät sisällysluettelossa samanlaisina, ja kun käyttäjät liikkuvat foliossa, he voivat siirtyä
jokaiseen artikkeliin, myös suojattuihin artikkeleihin. Suojatut artikkelit piilotetaan maksumuuriviestillä.
Upotetussa web-katseluohjelmassa sisäänkirjautumisprosessia on yksinkertaistettu, jotta julkaisijat voivat todentaa käyttäjät omassa
sivustossaan.

Android-katseluohjelman parannukset (Professional/Enterprise)

AIR-pohjainen Android-katseluohjelma sisältää seuraavat parannukset:

Folion kokorajoitus on nostettu 2 048 x 2 048 kuvapisteestä 4 095 x 4 095 kuvapisteeseen. Näin voit luoda folioita suurempiin kohdelaitteisiin,
kuten 10 tuuman Android HD -taulutietokoneisiin.
Android-laitteissa määritetyt käynnistysnäytöt skaalataan nyt suhteellisesti ylös tai alas kohdenäytön kokoiseksi. Voit esimerkiksi määrittää 2
560 x 1 600 ja 1 600 x 2 560 kuvapisteen kokoiset käynnistysnäytöt, jotka skaalataan alas (ja rajataan, jos kuvasuhde on muu) pienempiä
laitteita varten.
Kuvakkeet ja käyttöliittymän elementit ovat nyt entistä suurempia erittäin suurissa Android-laitteissa, kuten 10 tuuman HD-taulutietokoneissa,
mikä helpottaa painikkeiden napauttamista ja katseluohjelmissa liikkumista HD-laitteista käytettäessä.
Mukautetut siirtymiskuvakkeet (vain Enterprise) voivat nyt olla 75 x 43, 98 x 52 tai 214 x 114 kuvapisteen kokoisia.

Alkuperäinen (muu kuin AIR-pohjainen) Android-katseluohjelma on edelleen kehitteillä.

Folion kopiointi

Folio Producer Organizerissa on nyt käytettävissä kopiointitoiminto. Voit kopioida (monistaa) oman foliosi tai kopioida kanssasi toiselta tililtä jaetun
folion. Kun kopioit julkaistun tai julkaisemattoman folion, Folio Producer -palvelimelle (acrobat.com), ei Distribution Service -palvelimelle, luodaan
uusi folio. Voit tämän jälkeen muokata kopioitua foliota ja julkaista sen. Jos folio jaettiin kanssasi toiselta tietokoneelta, sinun on hankittava
lähdetiedostot ja linkitettävä artikkelit uudelleen folion sisällön muokkaamista ja päivittämistä varten. Lukittuja folioita ei voi kopioida.

DPS App Builderin uusi automaattinen avaustoiminto

DPS App Builderissa on uusi Avaa uusin oikeutettu folio automaattisesti lataamisen jälkeen -toiminto. Jos Lataa uusin oikeutettu folio
automaattisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla -asetus on valittuna, tämä automaattisen avauksen asetus valitaan oletusarvoisesti, jotta
ensikertalaiset lukijat voivat ladata sovelluksen ja aloittaa välittömästi lukemisen. Jos poistat automaattisen avauksen asetuksen käytöstä, käyttäjät
näkevät folion latautuvan kirjastoon, mutta folio ei avaudu, ennen kuin he napauttavat kansikuvaa. Näin julkaisijat voivat lisätä mainospalkkiin
viestin, jossa ensikertalaisille lukijoille kerrotaan, että he ovat saamassa maksuttoman folion.

Artikkeleiden esikatseluun liittyvät parannukset

Artikkeleiden esikatselutoiminto tukee nyt esikatselufolioissa maksuttomien artikkeleiden lisäksi myös mitattuja artikkeleita. Kun lukija siirtyy
esikatselufoliossa mitattuun artikkeliin, ostopaneeliin ilmestyy Lue artikkeli -painike, jota napauttamalla lukija voi ladata mitatun artikkelin omaan
laitteeseensa osana esikatseluelämystä. Lukijan tarkasteltavissa olevien mitattujen artikkeleiden määrää hallitaan julkaisijan asettamalla laitteen
maksumuurirajoituksella.

Maksuttomien artikkeleiden esikatselu sisältää tämän lisäksi useita käyttöjärjestelmään liittyviä parannuksia. Suojattujen artikkeleiden
esikatselukuvat ovat esimerkiksi tumman verkkokuvion takana. Selausminiatyyrit on nyt käsitelty liukuväreillä, ja selausminiatyyrit näkyvät
yhdistettyjen artikkeleiden kaikilla sivuilla (vain vaakasuuntainen pyyhkäisy) sekä selaustilassa että folionäkymässä esikatselukuvina verkkokuvion
takana.

Analysointitoimintojen parannukset (Professional/Enterprise ja SiteCatalyst-tili)

SiteCatalyst-raporteissa on nyt tietoja ostoksista lukijan tilauksen tyypin (uusi tai uudistaminen), tilausjakson pituuden (1 kuukausi, 6 kuukautta
jne.) ja sovellusmarkkinakohtaisten ostosten mukaan. SiteCatalyst ilmoittaa myös sen, kuinka monta lukijaa on tilannut palveluviesti-ilmoituksia.
Tämän lisäksi diaesitysten ja vieritettävien kehysten peittokuvien seuranta on entistä yksityiskohtaisempaa.

Muut muutokset

Version v27 muihin parannuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Tietosuojakäytäntö otetaan nyt käyttöön sekä iPhonessa että iPadissa. Voit määrittää tietosuojakäytännön URL-osoitteen DPS App
Builderissa.
Tiedosto sidecar.xml tukee nyt artikkelin käyttöoikeusasetuksia, minkä ansiosta voit tuoda tiedoston sidecar.xml ja käyttää Maksuton-, Mitattu
- ja Suojattu-asetuksia kaikissa folion artikkeleissa.
Kirjaston tai kaupan v2-ohjelmointirajapinnan linkeissä voidaan nyt näyttää erillinen sovelluksen sisäinen web-näkymäikkuna (jota kutsutaan
myös sovelluksen sisäiseksi selaimeksi), jossa on Sulje-painike. Tämän web-näkymäikkunan HTML-koodissa voidaan edelleen viitata
ohjelmointirajapintoihin.

Julkaisu 26
Maksuttomien artikkeleiden esikatselu (vain iPad)

Voit sallia asiakkaille vähittäismyyntifoliossa olevan sisällön esikatseluun. Käyttäjät voivat Esikatselu-painiketta napauttamalla ladata ja lukea kaikki
maksuttomat artikkelit. Kun käyttäjä siirtyy sovelluksen muihin artikkeleihin, maksumuuri kehottaa heitä ostamaan folion. Jos haluat ottaa
Maksuttomien artikkeleiden esikatselu -toiminnon vähittäismyyntifoliossa käyttöön, valitse Tilinhallintatyökalusta Ota artikkeleiden esikatselu -
asetus ja merkitse tietyt artikkelit Folio Producer Editorilla maksuttomiksi. (Maksuttomien artikkeleiden esikatselu on käytettävissä vain iPadissa
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eikä sitä voi käyttää folioissa, joissa on osia.)

Huomautus: Jos haluat käyttää vanhoissa folioissa Maksuton-asetusta, sinun on päivitettävä folion katseluohjelma versioon v26 tai uudempaan JA
päivitettävä kyseisessä foliossa olevat artikkelit.

PDF-artikkeleiden tuki Android Viewerissa ja Desktop Viewerissa

PDF-artikkeleita tuetaan nyt Android-laitteissa ja Desktop Viewerissa. Android-katseluohjelmissa voit vähentää tiedostokokoa hyödyntämällä PDF-
muotoa, käyttää PDF-artikkeleita sisältävät iOS-foliot uudelleen sekä käyttää nipistystä ja zoomausta artikkelisivuilla. Desktop Viewerissa voit nyt
esikatsella PDF-artikkeleita sisältävät foliot, josta on hyötyä erityisesti silloin, kun haluat esitarkastaa folion virheiden varalta.

Sovellusversion on oltava v26 tai uudempi PDF-artikkeleiden näyttämistä varten, mutta PDF-artikkeleita sisältävä folio voi olla missä tahansa
versiossa.

(Huomaa, että tämä muutos koskee olemassa olevaa AIR-pohjaista Android-katseluohjelmaa, ei kehitteillä olevaa alkuperäistä Android-
katseluohjelmaa. Tämän lisäksi Androidin PDF-tuki ei sisällä PDF-tiedostojen näyttämistä sovelluksen sisäisellä selaimella.)

iPad-kirjaston parannukset

Kirjaston jokaisen kannen esikatselukuvan alla on nyt kuvakkeita, joiden avulla käyttäjät näkevät ilman ylimääräistä napautusta, mitkä sovellukset
ovat maksuttomia tai vähittäismyyntiversioita. Hinnan sisältävän painikkeen napauttaminen käynnistää ostoksen. Maksuttoman painikkeen tai
pilvipainikkeen napauttaminen käynnistää latauksen. Pilvikuvake ilmestyy näyttöön, jos käyttäjä on oikeutettu vähittäismyyntifolioon, jota ei ole
ladattu.

Kannen esikatselukuvaa napautettaessa näkyy edelleen esikatseluruutu, jossa on lisätietoja. Jos mukautettu kirjasto määritetään näyttämään vain
oikeutetut foliot, esikatseluruutu ei tule näyttöön kansikuvaa napautettaessa.

(Vain Enterprise) Jos mukautettu kirjasto näyttää vain foliot, joihin asiakkaat ovat oikeutettuja, esikatseluruutu ei tule näyttöön. Kansikuvan
napauttaminen käynnistää folion latauksen.

Täydellinen iPhone 5 -tuki

Voit nyt luoda 1 136 x 640 kuvapisteen folioesityksiä sisällön rajauksen estämiseksi iPhone 5:ssä. DPS App Builderissa sinun on määritettävä
ylimääräinen 640 x 1 136 kuvapisteen kokoinen käynnistyskuva (aloitusruutu) Applen iPhone 5 -sovelluksia koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

DPS App Builderin parannukset

DPS App Builder sisältää seuraavat muutokset:

Resurssien linkit tallennetaan nyt palvelimelle, joten voit kehittää sovelluksen eri tietokoneilla tarvitsematta linkittää kopioituja resursseja
uudelleen. Esimerkiksi yritys voi nyt määrittää useimmat asetukset ja tiedostot DPS App Builderissa, minkä jälkeen asiakas voi viimeistellä
sovelluksen määrittämällä sertifikaatit. Kun muokkaat olemassa olevaa katseluohjelmaa, tekstikenttään ilmestyy Asset stored on the server
(Resurssi tallennettu palvelimelle) -viesti. Resurssien tallennus on käytettävissä vain yksittäisissä sovelluksissa, resursseja ei voi tallentaa
palvelimelle useita sovelluksia varten.
(Enterprise) Kun luot mukautetun kaupan, jossa hyödynnetään uusia API-toimintoja, mukautettua kirjastoa ei enää tarvitse luoda.
(Enterprise) Jos haluat jatkaa aikaisemmin luomasi kaupan käyttöä, voit valita DPS App Builderista Use Legacy Store APIs (Käytä vanhoja
kaupan ohjelmointirajapintoja) -toiminnon. Jos valitset tämän toiminnon, et kuitenkaan voi valita mukautettua kirjastoa.
Ota kuuma vyöhyke folionäkymän säätimien näyttämiseksi käyttöön -toiminto sisältää nyt kuuman vyöhykkeen sekä näytön ylä- että
alareunassa, ei vain alareunassa.
Käytettävissä on uusi asetus, jonka avulla voit määrittää valinnaisen tietosuojakäytännön URL-osoitteen, joka näkyy kirjaston
asetusvalikossa.
Yhden folion sovelluksissa voi nyt käyttää valinnaista URL-osoitemallia.

Analysoinnin sallimisen parannus

Jos määrität katseluohjelman asetukset niin, että annat käyttäjien kieltäytyä analyysitiedoista, he voivat muuttaa mielensä ja sallia analysoinnin
asetusvalikossa. Tätä toimintoa tuetaan sekä iOS- että Android-katseluohjelmissa.

Web-katseluohjelman parannukset

Web-katseluohjelma sisältää nyt seuraavat parannukset:

Upotettu Web-katseluohjelma. Voit nyt upottaa jaettuja Web-katseluohjelma-artikkeleita web-sivustoosi DPS:n iframe HTML -tunnisteiden
uuden tuen ansiosta. Lisää ympäröiviä suunnitteluelementtejä, jotka välittävät asiakkaillesi yhtenäisen, brändätyn elämyksen.
Vain Web-katseluohjelma -folio Voit luoda Web-katseluohjelmaa varten erikoisfolion, joka näkyy vain Web-katseluohjelman selaimessa, mutta
ei laitteen katseluohjelmassa. Voit esimerkiksi luoda 1 024 x 580 kuvapisteen folion, joka näytetään vain vaakasuunnassa, käyttää
terminologiana napsautuksen sijaan napsautusta ja korvaa ei-tuetun panoraaman staattisella kuvalla. Katso Web-katseluohjelmaan
tarkoitetun esityksen luominen.
Mukautettuja kauppoja ja mukautettuja kirjastoja tuetaan nyt Web-katseluohjelmassa. Integroi mukautettu kauppa ja mukautettu kirjasto Web-
katseluohjelmaan erikoissisältöjen, tarjouksien tai kampanjoiden esittelyä varten.
Valinnainen tietosuojakäytännön URL-osoite. Voit määrittää linkin sovelluksesi tietosuojakäytäntöön. Tätä toimintoa tuetaan sekä iOS- että
Android-katseluohjelmissa.
Web-katseluohjelman analyysitiedot Analyysitiedot on nyt otettu Web-katseluohjelmassa käyttöön.
Vain vaakasuuntaisen pyyhkäisyn tuki (lisätty versioon v25). Web-katseluohjelma näyttää nyt ”yhdistetyt” artikkelit, joissa Vain
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vaakasuuntainen pyyhkäisy -toiminto on otettu käyttöön.

Uudet ja parannetut toimitusraportit

DPS:n hallintapaneelin toimitusraportti antaa julkaisijoille heidän ladattua foliosisältöään koskevia selkeitä tietoja. Toimitusraportti sisältää nyt uusia
tietokenttiä, joiden perusteella on entistä helpompi luoda kunkin julkaisun numerokohtaisen latausmäärän, latausten kokonaismäärän ja Web-
katseluohjelman eritellyt lataukset sisältäviä tietopitoisia pivot-taulukoita. Uusi yhdistetty toimitusraportti (jota tällä hetkellä kutsutaan
koontiraportiksi) sisältää kaikki järjestelmänvalvojan tiliin liittyvien julkaisujen toimitustiedot. Lopuksi kaikki raporttitiedot tallennetaan nyt päivittäin
eikä viikoittain.

Toimituspakettien online-ostokset

10 000 toimituspaketin uuden online-ostosvaihtoehdon ansiosta julkaisijat voivat nyt helposti varmistaa, että heidän tilinsä on aina ajan tasalla.
Jälleenmyyjille tai suoraan Adobelle jätettyjen toimitusten uudistustilausten käsittely voi kestää muutaman päivän. Ostoksen nopeuttamiseksi
julkaisijat voivat nyt ostaa sarjanumeron 10 000 toimituspaketille Adobe Storesta ja käyttää kyseisen sarjanumeron DPS:n hallintapaneelissa.

Analyysitoimintojen parannukset

Huomaa seuraavat analyysitoimintojen parannukset:

Artikkeleita luettu kokonaan. Voit seurata, kuinka monet lukijat ovat lukeneet artikkelit kokonaan yhdellä käyntikerralla.

Sisällysluettelon seuranta. Voit seurata sisällysluettelopainikkeen napautuksia ja myös selvittää, mitkä artikkelit löydetään sisällysluettelon avulla.

Julkaisijoiden suoraan oikeuttamat lukijat. Saat tietoa lukijoista, jotka kirjautuvat sovellukseen ja hankkivat folioita suoralla oikeutuksella. Voit
halutessasi palauttaa lukijan tilaustunnuksen ja tilaajatyypin suoran oikeutuksen ohjelmointirajapinnan kautta. Tilaajatyypin ja tilaajatunnuksen arvot
siirretään SiteCatalystiin, jossa voit seurata, miten tilaajat käyttävät foliota.

Maksuttomien artikkeleiden esikatselu. Kun asiakkaat napauttavat Esikatselu-painiketta numeron esikatselemiseksi, esikatselupainikkeen
napautusten määrä ja esikatsellut artikkelit kirjataan. Myös numeron esikatselun jälkeisten keskusteluiden määrä kirjataan.

Omniture-kävijätunnus ja push-ilmoitustunnus.SiteCatalystiin lisätään jokaiselle lukijalle Omniture-kävijätunnus ja push-ilmoitustunnus (jos lukija on
sallinut push-ilmoitusten vastaanoton).

Web-katseluohjelma: Web-katseluohjelman tiedot kirjataan.

Ensimmäinen folio maksutta -ohjelmointirajapinnan parannus

Enterprise-julkaisijat voivat nyt käyttää mukautetun kirjaston ohjelmointirajapintaa ja määrittää tilausmainospalkin näyttääkseen viestejä sen
mukaan, onko lukija tilaaja, ja lähettääkseen uusinta maksutonta vähittäismyyntinumeronumeroa koskevia viestejä.

Julkaisu 25
Kirjaston käyttöliittymän parannukset (vain iPad)

iPad-katseluohjelman kirjasto suunniteltiin uudelleen, jotta siihen voitiin sisällyttää suurempia kansikuvia. Ladatun folion kansikuvan napauttaminen
avaa folion. Kun napautat sellaisen folion kansikuvaa, jota ei ole vielä ladattu, esikatselu aukeaa. Lukijat voivat käyttää laite-painiketta valitakseen
ja poistaakseen folioita.

Folio-näkymään on tullut useita muutoksia. Koti-painike on nyt Kirjasto-painike sovelluksissa, joissa on monia folioita. Selaa-painikkeen ja
alareunan vierityspalkin toiminnot ovat nyt yhdistyneet. Käytä vierityspalkkia pyyhkäistäksesi artikkelien läpi selaustilassa. Vierityspalkin vieressä
olleet nuolet, joilla pääsi siirtymään edelliseen tai seuraavaan artikkeliin, ovat nyt poistettu.

DPS App Builderissa voit nyt myös poistaa Tilaa- ja Kirjaudu sisään-painikkeet, jotka näkyvät kirjaston vasemmassa yläreunassa Enterprise-
tilaussovelluksissa. Uusi muoto edellyttää entistä suurempia tilausruutukuvia tilauspohjaisille sovelluksille.

Ensimmäinen vähittäismyyntifolio ilmainen

Julkaisijat voivat halutessaan valita tilinhallintatyökalussa vaihtoehdon, jonka avulla viimeisin julkaistu vähittäismyyntifolio on sellaisten käyttäjien
käytettävissä, jotka lataavat sovelluksen ensimmäistä kertaa.

Ehdollinen HTML-sisältö (vain Enterprise)

Tämä ominaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Ensimmäinen vähittäismyyntifolio ilmainen -ominaisuuden kanssa, tarjoaa julkaisijalle
mahdollisuuden luoda joko HTML-artikkelin tai verkkosisällön peittokuvan, jonka sisältö riippuu siitä, miten käyttäjä on ottanut folion käyttöön. Jos
käyttäjä esimerkiksi lataa ilmaisen folion, sisältöön saattaa kuulua tilaustarjous. Jos käyttäjä saa folion käyttöönsä tilaamalla, sisältöön saattaa
kuulua tarjous muista lisätuotteista.

Tee kaksi asiaa ottaaksesi käyttöön tämän ehdollisen HTML-sisällön. Valitse ensin Salli pääsy oikeutustietoihin -vaihtoehto verkkosisällön
peittokuvaa tai HTML-artikkelia varten. Lisää seuraavaksi mukautettu JavaScript API HTML-koodiisi. Lisätietoja tästä JavaScript API:sta saat
Adobe edustajaltasi.

Viimeisimmän oikeutetun numeron lataaminen automaattisesti

Kun tämä DPS App Builder -asetus on valittu, uusin oikeutettu numero ladataan automaattisesti. Se on joko ensimmäinen maksuton
vähittäismyyntifolio (jos käytössä) tai viimeisin julkaistu maksuton folio. Tämän asetuksen tarkoitus on tarjota entistä parempi käyttökokemus
sovellusta ensimmäistä kertaa käyttäville.

Avaa automaattisesti taustalla ladattu numero

Kun tämä DPS App Builderin asetus valitaan, folio, joka on ladattu taustalla edellisen katselukerran jälkeen, aukeaa, kun sovellusta avataan. Jos
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Kirjaston taustalataus (iOS)

Useiden artikkeleiden lataaminen samalla kertaa

Osat

iPad-katseluohjelman kirjaston kansinäkymän poistaminen käytöstä

DPS:n käyttöliittymän parannukset

Folioiden julkaisemiseen liittyvät parannukset

DPS-palvelimien parannukset

tätä vaihtoehtoa ei valita, folio, jota viimeksi tarkasteltiin, aukeaa siitä kohdasta, johon siinä jäätiin

Avaa folio viimeksi luettuun artikkeliin

Kun vaihdat folioiden välillä, aiemmin katsottua foliota ei enää aseteta uudelleen. Sen sijaan katseluohjelma muistaa kaikkien folioiden eri kohdat,
joihin viimeksi jäätiin. Asettaaksesi folion uudelleen, näytä navigointipalkit artikkelissa ja kolmoisnapauta otsikkopalkkia.

Dynaamiset tilaukset (vain Enterprise)

Julkaisijat voivat lisätä tai poistaa tilausvaihtoehtoja päivittämättä sovellusta. Tämän ansiosta julkaisijat voivat analysoida tilauskestoja ja saada
selville, mikä on paras valikoima vaihtoehtoja.

Amazon-sovellusten virtaviivainen testaus

Kun käytät DPS App Builderia sovelluksen luomiseen (.apk-tiedosto) Amazonia varten, voit nyt ladata ja testata .apk-tiedoston Amazon-laitteella
ilman, että sinun täytyy ladata erillistä .json-tiedostoa. .json-tiedoston käyttämistä vaaditaan nykyään vain vähittäismyyntisisällön testaamiseen.

Paikallinen tallennustuki Android-sovelluksia varten

Aikaisemmat Android-katseluohjelmien versiot eivät tukeneet paikallista tallennusta. Sovelluksen käytön lopettaminen johti lukupaikan tai
lomakkeeseen täytettyjen tietojen menettämiseen. Nämä tiedot säilyvät nyt Android-sovellusten v25 versioissa sekä iOS-sovelluksissa.

goto:// navigation

goto:// -muoto tarjoaa Enterprise-julkaisijoille mahdollisuuden luoda folionäkymässä linkkejä mihin tahansa mukautettuun kuvakesisältöön
kirjastossa. Jos esimerkiksi luot DPS App Builderissa mukautetun kuvakkeen nimellä ”Store”, voit luoda painikkeen
”goto://ApplicationViewState/Store” -toiminnolla, joka avaa automaattisesti sovelluskaupan HTML-sisällön – samoin kuin mukautetun Store-
kuvakkeen napauttaminen.

Piilota ylin navigointipalkki

Kun tämä DPS App Builderin asetus valitaan, vain alaosan navigointipalkki näytetään, kun käyttäjä napauttaa artikkelia. Tämä antaa julkaisijoille
mahdollisuuden luoda pysyvä navigointipalkki kaikille artikkelisivuille folion sisällä tapahtuvaa navigointia varten.

Automatisoidun työnkulun API parannukset (vain Enterprise)

Kun API:ta käytetään automatisoituja DPS julkaisutyönkulkuja varten on mahdollista julkaista ja päivittää folioita sekä päivittää artikkelien
metatietoja (artikkelien päivittämistä suunnitellaan tulevaan versioon).

SiteCatalyst analyysiparannukset

SiteCatalyst sisältää parannuksia, kuten muun muassa videoiden toiston keston raportoiminen.

Luo raportteja toteutuneista latauksista

Julkaisijat voivat nyt luoda raportteja tarkastellakseen lataustietoja Adoben Distribution Servicestä. Jos kirjaudut DPS-hallintapaneeliin sovellustiliä
käyttäen, voit valita Toteutuneet lataukset -raporttivaihtoehdon ladataksesi .csv-tiedoston, joka sisältää kyseisen sovelluksen laskutettavat
lataustilastot Adoben Distribution Servicestä. Jos kirjaudut sisään järjestelmänvalvojana, voit napauttaa Hallintapaneelissa olevaa linkkiä
saadaksesi raportin, joka näyttää toteutuneiden latauksien saldon.

iOS4 ei ole enää tuettu

Katseluohjelman versio v25 ja sitä uudemmat versiot eivät enää tue iOS4:ää, vaan ainoastaan iOS5:tä ja sitä uudempia versioita.

Julkaisu 24

Kun asiakkaat lataavat folion v24-sovelluksella, he voivat poistua sovelluksesta, tarkistaa sähköpostinsa tai
tarkastella toista foliota ja palata sovellukseen myöhemmin, jolloin folio on ladattu. Huomaa, että lataus keskeytetään kymmenen minuutin kuluttua.
Voit ladata vain yhden folion kerrallaan.

Voit valita Folio Builder -paneelista useita artikkeleita ja päivittää kaikki valitut artikkelit
valitsemalla Päivitä. Voit valita artikkelit painamalla Vaihto- tai Ctrl/Cmd-painiketta ja napsauttamalla artikkeleita.

Uuden Osat-toiminnon avulla asiakkaat voivat ladata foliosta yksittäisiä osia. Voit esimerkiksi jakaa folion Uutiset-, Urheilu-, Liiketoiminta-,
Tyyli- ja Raha-osiin, ja asiakkaat voivat halutessaan ladata vain Urheilu- ja Raha-osissa olevat artikkelit. Katso Osien luominen.

Oletusarvoisesti kaikissa iPad-katseluohjelman kirjastoissa on
ruudukkonäkymä ja kansinäkymä, jossa näytetään vain yksi folio kerrallaan. DPS App Builderin versiossa 24 voit valita asetuksen, joka näyttää
iPadeissa vain ruudukkonäkymän tai sekä ruudukko- että kansinäkymän. (Android-katseluohjelmissa voit jo valita ruudukkonäkymän,
kansinäkymän tai molemmat.)

Kun luot folion, Suunta-asetusta ei enää valita oletusarvoisesti. Jos napsautat OK-painiketta Suunta-
asetusta valitsematta, asetuksen ympärille ilmestyy punainen ruutu. Tämän muutoksen avulla voit välttää virheellisen suunta-asetuksen sisältävän
folion luonnin vahingossa.
Monissa virheilmoituksissa on nyt myös teknisiin huomautuksiin viittaavia linkkejä.

Kun folion julkaiseminen epäonnistuu palvelinvirheen vuoksi, voit jatkaa julkaisuprosessia
palvelinongelman ratkaisemisen jälkeen napsauttamalla Yritä uudelleen -painiketta.

Adobe Distribution Servicen kaistanleveyttä on lisätty, mikä parantaa vakautta ja suorituskykyä.
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Palauta ostokset -valintaikkunan muutos

Kirjaston foliotietojen välimuistitallennuksen ottaminen käyttöön (iOS)

Yrityksen allekirjoittamien sovellusten parannukset (iOS, vain Enterprise)

Analysointitoimintojen parannukset

Päivitetty Distribution Servicen rakenne

Folio Builder -paneelin käyttöliittymään liittyvät parannukset

DPS App Builderiin (aikaisemmalta nimeltään Viewer Builderiin) liittyvät muutokset

Vedä ja pudota tiedostoja DPS App Builderiin

Vektori- ja bittikarttamuodon valintamahdollisuus diaesityksissä ja vieritettävissä kehyksissä (vain iOS)

Usean esityksen artikkelit (vain iOS)

Rajoittamattomat Single Edition -foliot Creative Cloud -jäsenyydellä (vain iPad)

Toista ääni taustalla (vain iOS)

Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla (vain iOS)

Poista sisäisten videoiden säätimet käytöstä (vain iOS)

Adobe Content Viewerin uusi toimintatapa viallisten folioiden tapauksessa

Tasaisesti vieritettävien artikkeleiden PDF-tuki (vain iOS)

Arvioi sovellus -toiminto

Navigointipalkkien näyttämiseen tarkoitetut kuumat vyöhykkeet

Tämän lisäksi DPS-palvelimet on nyt erotettu omaan klusteriinsa acrobat.comissa, minkä ansiosta folioita voidaan lähettää ja ladata myös silloin,
kun sivustossa acrobat.com suoritetaan huoltotöitä.

Palauta ostokset -valintaikkuna näkyy nyt vain silloin, kun käyttäjät valitsevat kirjaston asetusvalikosta
Palauta ostokset -toiminnon.

DPS App Builderissa foliotiedot voidaan tallentaa välimuistiin, mikä
parantaa sovellusten suorituskykyä suuria kirjastoja käsiteltäessä. Huomaa, että foliotiedot voivat vanhentua, jos valitset tämän asetuksen. Jos
esimerkiksi valitset tämän asetuksen ja muutat vähittäismyyntifolioiden hintaa, kirjastossa näytetään harhaanjohtavia tietoja. Tämä toiminto on tällä
hetkellä käytettävissä vain tilaussovellusten kanssa.

Voit nyt allekirjoittaa yrityksen sisäisen sovelluksen yrityksen
eksplisiittisen sovellustunnuksen (ei yleismerkkejä) sisältävällä mobiiliprovisiointitiedostolla. Tämän muutoksen ansiosta voit hallita sovellusta
muista organisaatiosi sovelluksista riippumatta.

SiteCatalyst erottaa nyt erityyppiset mobiililaitteet ja eri käyttöjärjestelmät toisistaan. Uuden URL-osoitteiden
seurantaraportin ansiosta voit jäljittää URL-osoitteet, URL-osoitteiden napsautukset ja URL-osoitteiden lähteet (hyperlinkkipeittokuva,
verkkosisällön peittokuva tai sovellus) sekä selvittää, miten URL-osoitteet avataan (web-katseluohjelmassa, sovelluskatseluohjelmassa tai
laiteselaimessa). Sovellusten käyttöraporttien avulla voit seurata sovellusten käyttöä huippupäivien ja -aikojen aikana sekä katsoa, kuinka monta
kertaa sovellukset on käynnistetty edellisen päivityksen jälkeen. Nämä muutokset vaikuttavat vain SiteCatalyst-analyyseihin, eivät peruslinja-
analyyseihin.

Julkaisu 23

Foliot voidaan nyt julkaista Distribution Servicessä huomattavasti aiempaa nopeammin. Näiden
palvelimiin liittyvien muutosten pitäisi vähentää aikakatkaisuvirheiden määrää ja parantaa iOS Newsstandin taustalatausten luotettavuutta.

Folio Builder -paneeli on entistä leveämpi, siirtymiskuvakkeet ovat entistä
suurempia ja intuitiivisempia, käytettävissä on entistä enemmän työkaluvihjeitä ja tietokuplia, asetukset on nimetty selkeyden vuoksi uudelleen ja
muut parannukset helpottavat paneelin käyttöä. Voit myös käynnistää DPS App Builderin (aikaisemmalta nimeltään Viewer Builderin)
paneelivalikosta.

DPS App Builder sisältää useita käyttöliittymään liittyviä
parannuksia. DPS App Builderin asentaa nyt InDesign CS6:n asennusohjelma.

Voit nyt vetää ja pudottaa kuvakkeita, käynnistyskuvia ja muita tiedostoja Finderista App
Builderiin.

Voit valita PDF-artikkeleiden
peittokuvien asetukseksi Vektori tai Bittikartta. Vektorikuvat näyttävät terävämmiltä, mutta vaativat lyhyen latausajan. JPG- ja PNG-artikkelien
peittokuvissa käytettävät diaesitykset ja vieritettävät kehykset ovat aina bittikarttamuotoisia.

Nyt voit luoda PDF-artikkeleita, jotka näyttävät hyviltä ja toimivat oikein sekä SD- että HD-laiteversioissa.
Kun luot peittokuvia, voit lisätä folioon sekä SD- että HD-muotoisia resursseja. Katseluohjelma käyttää iOS-laitetta vastaavia peittokuvaresursseja.
Jos olet luomassa yhden folion sovellusta, voit luoda PDF-artikkeleita sisältävän folion, joka toimii kaikissa iPad-malleissa. Jos olet luomassa
usean folion sovellusta, voit lisätä folioon usean esityksen artikkeleita tai luoda erillisiä folioesityksiä. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden
luominen iOS-laitteita varten.

Adobe Creative Cloud -jäsenenä voit luoda rajoittamattoman
määrän yhden folion sovelluksia iPadia varten.

Sovelluksella voi toistaa äänileikkeen, kun käyttäjät selaavat foliossa olevia artikkeleita. Ylänavigointipalkkiin
ilmestyy äänipainike, jota napsauttamalla käyttäjät voivat toistaa ääntä ja keskeyttää sen toiston. Katso Ääni- ja videopeittokuvat.

Folio Overlays -paneeli sisältää nyt vaihtoehdon, jolla sisäinen video voidaan pysäyttää viimeisen
kuvan kohdalla.

Jos luot sisäisen videon ja valitset sen asetukseksi Automaattinen toisto, voit poistaa
toistosäätimet käytöstä valitsemalla Älä salli keskeyttämistä. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin cover-videoita käytettäessä.

Aikaisemmissa versioissa vialliset foliot eivät ilmestyneet Adobe
Content Vieweriin. Uudessa versiossa vialliset foliot näkyvät kirjastossa ja johtavat ladattaessa virheilmoitukseen. Tämä muutos parantaa Adobe
Content Viewerin kirjaston toimintatapaa ja antaa entistä tarkempia esitarkastustietoja. Jos luot esimerkiksi kaksisuuntaisen folion, jossa on yksi tai
useampi yksisuuntainen artikkeli, virheilmoitus kertoo ongelman eikä jätä mitään arvailujen varaan.

Voit käyttää tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa PDF-kuvamuotoa niiden pituuteen
katsomatta. Artikkeleiden nipistystä ja zoomausta ei kuitenkaan tueta tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa.

Kun luot mukautettuja katseluohjelmia, voit valita vaihtoehdon, jolla Arvioi sovellus -kehote tulee näyttöön. Voit
mukauttaa tämän toiminnon asetuksia DPS App Builderissa.

Artikkelisivun sivuilla olevien kuumien vyöhykkeiden lisäksi artikkelisivun
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Seuraavalle ja edelliselle sivulle siirtymisen tuki

Analysoinnin kieltäytymisvaihtoehto

Katseluohjelman mukautettavat merkkijonot

Sosiaaliseen jakamiseen liittyvät parannukset (vain iOS)

Single Editionin uusi vaiheittainen julkaisuopas

Kirjastosuodattimet

Mukautettu HTML-kirjasto

Kuumien vyöhykkeiden parannukset

Vierityspalkkien automaattinen piilotus

HTML-artikkeleiden videoparannukset

Android-katseluohjelmien AIR-suorituspalvelu

Android-katseluohjelman käyttöliittymän parannukset

Kahden sormen pyyhkäisyn käyttöönotto iOS:ssä

alaosaan on lisätty uusi kuumien vyöhykkeiden vaihtoehto. Sivun alareunassa olevaa kuumaa vyöhykettä (jota kutsutaan myös nimellä ”HUD”)
napautettaessa navigointipalkit ilmestyvät näyttöön. Sivun alareunassa olevan kuuman vyöhykkeen yläpuolella olevaa aluetta napautettaessa
navigointipalkit eivät ilmesty näyttöön. Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.
Painikkeet ohittavat sivun alareunassa olevan kuuman vyöhykkeen, sivun alareunassa oleva kuuma vyöhyke ohittaa sivulla olevat kuumat
vyöhykkeet ja kuumat vyöhykkeet ohittavat kaikki muihin kuin painikkeisiin perustuvat peittokuvat.

Kun luot painikkeen, Siirry seuraavalle sivulle- ja Siirry edelliselle sivulle -toimintoja tuetaan.

DPS App Builderissa voit sallia asiakkaille analysoinnin poistamisen käytöstä sovelluksen käytön ajaksi.
Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla tietojen keräämistä säädellään voimakkaasti.

Voit mukauttaa kaikki tuetuilla kielillä katseluohjelmaan tallennetut merkkijonot, kirjastossa olevien
painikkeiden ja valintaikkunoiden tekstit mukaan lukien. DPS App Builderilla voit ladata XML-mallin. Tämän jälkeen voit muokata XML-tiedostoa ja
määrittää sen sovellusta luotaessa. Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.

Huomaa seuraavat sosiaalisen jakamisen parannukset. Katso Sosiaalisen jakamisen
käyttäminen.

Web-katseluohjelman suoran oikeutuksen tuki (vain Enterprise). Kun asiakkaat saavuttavat Web-katseluohjelmassa maksumuurirajoituksen,
he voivat jatkaa artikkeleiden tarkastelua kirjautumalla tilaustilinsä tunnistetiedoilla.

Web-katseluohjelma tukee Internet Explorer 10:tä ja Windows 8:aa.

Voit myös määrittää maksumuurin maksuttomia folioita varten.

Web-katseluohjelma tukee panoraamakuvia ja äänileikkeitä lukuun ottamatta kaikkia peittokuvia.

Jos luot 1 024 x 768 pikselin kokoisen folion PDF-kuvamuodossa, sisältö lähetetään Web-katseluohjelman palvelimelle nyt PNG-muodossa.

Kun napsautat hallintapaneelissa olevaa linkkiä ladataksesi DPS:n julkaisutoiminnan
kumppanioppaan, tietokoneeseen ladataan .zip-tiedosto, joka sisältää Professional- ja Enterprise-käyttäjien kumppanioppaan sekä Single Edition -
käyttäjien vaiheittaisen julkaisuoppaan. Voit ladata kumppanioppaan ja vaiheittaisen oppaan myös DPS App Builderin Ohje-valikosta.
Lähitulevaisuudessa uusitaan myös Professional- ja Enterprise-käyttäjien kumppanioppaan ulkoasu.

Julkaisu 22

Jos luot folioita versiolla v22 tai sitä uudemmalla versiolla, Folio Producer Organizerilla voit määrittää jokaiselle foliolle
suodatinluokan, kuten ”englanti”, ”espanja”, ”ranska” tai ”saksa”. Käyttäjät voivat valita suodatinasetukset katseluohjelman kirjastossa. He voivat
esimerkiksi näyttää katseluohjelman kirjastossa vain espanjan- ja saksankieliset foliot, mutta piilottaa englannin- ja ranskankieliset foliot. Katso
Kirjastosuodattimien luominen.

Enterprise-julkaisijat voivat luoda oman kirjaston katseluohjelman oletuskirjaston käytön sijaan. Katso Mukautetun
kirjaston luominen (Enterprise).

Sekä Enterprise- että Professional-julkaisijat voivat nyt ottaa kuumat vyöhykkeet DPS App Builderissa
käyttöön. Kuumien vyöhykkeiden avulla käyttäjät voivat siirtyä seuraaviin tai edellisiin artikkeleihin napauttamalla artikkelin reunoja. Peittokuvien
ohituksen toimintatapa on myös muuttunut. Kuumat vyöhykkeet ohittavat tärkeysjärjestyksessä painikkeita lukuun ottamatta kaikki peittokuvat.
Katso Sovelluksen tiedot -paneeli.
<= span=>

Oletusarvoisesti Android-laitteiden katseluohjelmat pystyvät näyttämään kaikki foliot niiden kokoon katsomatta. Jotta katseluohjelma näyttää vain
laitteen kokoa vastaavat foliot, voit valita haluamasi vaihtoehdon Viewer Builderissa. Tällä hetkellä tarkat esitykset näyttävät vain 1 024 x 600
pikselin kokoiset foliot esimerkiksi Kindle Firessa ja 1 280 x 800 pikselin kokoiset foliot XLarge Android -laitteissa. Tästä toiminnosta on hyötyä
erityisesti silloin, kun haluat estää ei-toivottujen folioesitysten näyttämisen Kindle Fire -laitteissa. Jos olet luonut Android-esityksiä, kuten 1 232 x
752 pikselin folioita, älä ota tarkkoja esityksiä käyttöön, kun luot katseluohjelman Android Marketplacea varten. Katso Mukautetun katseluohjelman
luominen Android- ja Amazon-laitteille

Oletusarvoisesti 6 pikselin vierityspalkkialue näkyy foliossa olevien artikkeleiden oikealla puolella. Jos
valitset tämän vaihtoehdon Viewer Builderissa, vierityspalkki näkyy vain silloin, kun käyttäjä vierittää artikkelia. Katso Katseluohjelman tiedot -
paneeli.

Voit nyt saada HTML-artikkeleissa olevat videot toimimaan videopeittokuvien tavoin. Kun esimerkiksi
kierrät laitetta yksisuuntaisessa HTML-artikkelissa, myös koko näytön kokoista videota kierretään. Katso HTML-artikkelien tuominen.

Katseluohjelmat sisältävät nyt AIRin sisäänrakennetun version (3.2 tai uudemmat), joten
Android-laitteissa ei tarvitse olla AIRia asennettuna. Tämä muutos nostaa katseluohjelmien koon 2 Mt:sta 10 Mt:uun, mutta parantaa samalla
niiden vakautta ja suorituskykyä.

Kirjastonäkymän ja folion kuvakkeet ja muut käyttöliittymän elementit ovat nyt entistä
suurempia, mikä helpottaa kuvakkeiden napauttamista, etenkin Kindle Firessa.

Kahden sormen pyyhkäisyele on nyt otettu iPad- ja iPhone-katseluohjelmissa käyttöön.
Tästä eleestä hyötyä etenkin sellaisia ”yhdistettyjä” artikkeleita käsiteltäessä, joissa Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -toiminto on otettu käyttöön.
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Sosiaalisen jakamisen parannukset

Katseluohjelmaversion hallinta

Esikatselu laitteessa aktiivista sivuasettelua käytettäessä (iOS)

Sosiaaliseen jakamiseen liittyvät parannukset

Automaattinen näyttö folioiden lataamisen aikana

Automaattinen lataus tilausta ostettaessa

Kannen päivämäärä

InDesign CS6 -yhteensopivuus

iPhone-tuki

Sosiaalisen jakamisen Web-katseluohjelma

Sosiaalisen jakamisen parannukset

Käyttäjät voivat tällöin ohittaa artikkelin jäljellä olevat sivut ja hypätä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin.

Huomaa seuraavat sosiaalisen jakamisen parannukset. Katso Sosiaalisen jakamisen käyttäminen.

iPhone-katseluohjelmat tukevat nyt sosiaalista jakamista.

Ohjelmisto tukee nyt esitysten määritystä. Kun jaettua artikkelia tarkastellaan Web-selaimella, vain 1 024 x 768 pikselin kokoiset PNG- tai
JPG-artikkelit näkyvät Web-selaimessa oikein. Aikaisemmissa versioissa iPad HD -esitykseen (2 048 x 1 536) perustuvia jaettuja folioita ei
voitu näyttää Web-selaimella. Jos luot esityksiä iOS-laitteita varten, artikkelia jaettaessa Web-katseluohjelma määrittää artikkelista 1 024 x
768 pikselin kokoisen version. Parhaat tulokset saat varmistamalla, että esitykset määritetään oikein ja että Artikkelin nimi -arvot ovat kaikissa
folioesityksissä samat.

Ohjelmisto tukee nyt Facebookin syvälinkitystä. Kun asiakas näyttää Facebookin seinällä olevan viestin iPadilla, artikkeli avataan artikkelin
linkkiä napautettaessa suoraan. Varmista, että otat syvälinkityksen käyttöön, kun määrität sovelluksen asetukset Facebookin
kehittäjäsivustossa. Katso DPS-sovelluksen määrittäminen yhteisöpalvelujen käyttöä varten.

Tilinhallintatyökalun uuden Ota toimitusrajoitus käyttöön -toiminnon avulla voit rajoittaa Web Viewerin artikkeleiden näyttökertojen määrää
Loppuunmyyty-toiminnon tapaan. Katso Tilinhallintatyökalu.

Web Viewer tukee nyt vieritettäviä kehyksiä.

Maksumuurin ottaminen käyttöön vaikuttaa vain vähittäismyyntifolioihin.

Julkaisu 21

Kun luot uuden folion Folio Builder v21 -paneelin avulla, kohteena voi olla katseluohjelmaversio v20 tai v21.
Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos Adobe Content Viewerin uusin versio odottaa hyväksyntää tai jos luot folioita v20-
katseluohjelmasovellusta varten. Oletusarvoisesti valitaan versio v20. Jos luot v20-folion, voit päivittää sen versioon v21 muokkaamalla folion
ominaisuuksia. v21-foliota ei kuitenkaan voi palauttaa versioksi v20. Et myöskään voi määrittää aikaisempaa katseluohjelmaversiota kuin v20.
Katso Folion luominen.

Ennen versiota v21 Esikatselu laitteessa -toimintoa pysty käyttämään vain
kokonaisten folioiden tapauksessa. Versiossa v21 Esikatselu laitteessa -toimintoa voi käyttää myös Folio Overlays -paneelissa nykyisen
peittokuvan esikatseluun (vain iOS). Kytke iPad tai iPhone tietokoneeseen ja avaa Adobe Content Viewer -sovellus. Valitse Folio Overlays -
paneelista Esikatselu laitteessa [laitteen nimi]. Katso Esikatselun käyttäminen laitteessa.

Useat sosiaaliseen jakamiseen liittyvät rajoitukset on korjattu. Sisäkkäiset peittokuvat, painikkeet,
videot, HTML-artikkelit ja vieritettävät kehykset toimivat nyt Web-katseluohjelmassa entistä paremmin. Tämän lisäksi Web-katseluohjelma näyttää
nyt myös Mainos- tai Piilota sisällysluettelosta -merkinnällä merkityt artikkelit oikein. Katso Sosiaalisen jakamisen käyttäminen.
Tilinhallintatyökalulla voit poistaa Web-katseluohjelman käytöstä, mutta käyttää edelleen sosiaalista jakamista iPadin kautta. Katso
Tilinhallintatyökalu.

Kun napautat katseluohjelman kirjastossa Lataa- tai Osta-painiketta, katseluohjelma näyttää
folion, mutta jatkaa samalla jäljellä olevien artikkeleiden lataamista. Ennen tätä versiota Näytä-painike muuttui aktiiviseksi lataamisen aikana, mutta
käyttäjän oli napautettava sitä folion katselun aloittamiseksi.

Kun käyttäjä onnistuu tilaamaan katseluohjelmasovelluksen, uusimman folion lataaminen
käynnistetään automaattisesti. Käyttäjän ei enää tarvitse napauttaa Lataa-painiketta.

Folio Producer Organizerissa voidaan nyt käyttää Kannen päivämäärä -toimintoa. Tämän toiminnon avulla Enterprise-
julkaisijat voivat parantaa metatietojen hallintaa tilaussisällön suorissa oikeutuksissa.

Julkaisu 20

InDesign CS6 sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat InDesign-lähdetiedostojen luomista.
Vaihtoehtoisen asettelun ja joustavien sivusääntöjen avulla voit luoda asetteluita eri suuntiin ja kohdelaitteisiin samasta julkaisusta. Joustavat
sarakeleveydet, automaattiset tekstikehysten koot ja jaettu asettelu -näkymä auttavat dynaamisissa asetteluissa. Lisäksi HTML:n lisäämisen avulla
voit luoda Web-peittokuvan kopioimalla koodia, ja InDesign-julkaisun pakkaaminen sisältää nyt peittokuvaresursseja. Katso DPS:n vaihtoehtoisten
asetteluiden luominen (InDesign CS6).

DPS tukee nyt iPhone 3GS:ää, 4:ää ja 4V:tä (iPhone 3G:tä ei tueta). Kun käytät Viewer Builderia, voi luoda mukautetun
katseluohjelman, joka toimii iPhonessa, iPadissa tai kummassakin. Kun luot sovelluksen sekä iPadille että iPhonelle, asiakkaat saavat käyttää
hankittuja folioita missä tahansa tuetussa iOS-laitteessa. iPhone-katseluohjelma sisältää uuden asetussivun, parannetun selaustilan ja
tervetulonäytön, jota julkaisijat voivat hallita.
Sosiaalista jakamista, kirjanmerkkejä ja automaattista arkistointia ei vielä tueta iPhonessa. Tällä hetkellä et voi luoda yhden toimituksen
katseluohjelmasovellusta iPhonelle. Katso Sisällön luominen iPhonea varten.

Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön sovelluksessa, folion julkaisujen esitykset ladataan Web-
palvelimeen työpöytäselaimissa tarkasteltavaksi. Käytä Folio Producer Editorin Suojattu-asetusta määrittämään, mitkä artikkelit ovat saatavilla
työpöytätarkastelua varten. Tilinhallintatyökalun avulla voit rajoittaa tarkasteltavissa olevia suojaamattomia artikkeleita ja asentaa maksumuurin.
Katso Sosiaalisen median käyttäminen.

Sosiaalinen jakaminen on nyt saatavilla Facebookissa, Twitterissä, sähköpostitse ja kopioimalla/liittämällä.

27

http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://kb2.adobe.com/cps/931/cpsid_93123.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/create-folios.html#create_a_folio
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html#use_preview_on_device
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-source-indesign-documents-dps.html#create_source_indesign_documents_indesign_cs6
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-source-indesign-documents-dps.html#create_source_indesign_documents_indesign_cs6
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html#creating_dps_content_for_the_iphone
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/using-social-sharing.html#using_social_sharing


Piilota sisällysluettelosta -asetus

Taustajulkaisu

Lataamislaskurin näyttäminen

Desktop Viewerin kokoa voi nyt muuttaa

Yksinkertaistettu esikatselu laitteessa

Käyttöliittymän parannukset

URL-malliasetus

Mukautettuja kuvakkeita sisältävien HTML-sivujen suunnan lukitseminen

Parannettu Viewer Builderin nopeus

Tasainen vieritys rajallisella PDF-tuella

Liikkuminen ”kuumien vyöhykkeiden” välillä

iOS-esitystuki

Parannetut vieritettävät kehykset

Sosiaalinen jakaminen

Folioiden automaattinen arkistointi (vain iOS)

Tasaiseen vieritykseen liittyvät parannukset

Kirjanmerkit

Parannettu kirjaston päivitettävyys

Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön sovelluksessa, asiakas voi selata artikkelia ja jakaa sen esimerkiksi Twitterissä. Jos artikkeli on suojattu,
tweetin linkki osoittaa julkaisun URL-osoitteeseen. Jos artikkelia ei ole suojattu, henkilö, joka napsauttaa linkkiä tuetussa työpöytäselaimessa,
näkee folion Web-katseluohjelmassa. Henkilö, joka napsauttaa linkkiä iPadissa, voi ladata sovelluksen, ladata tai ostaa folion tai tarkastella
artikkelia, sen mukaan, mitä on jo ladattu. Katso Sosiaalisen median käyttäminen.

Piilota sisällysluettelosta -artikkeliasetuksen avulla voit piilottaa artikkelin sisällysluettelosta merkitsemättä sitä
mainokseksi. Katso Artikkelin ominaisuuksien muuttaminen.

Kun käytät Folio Producer Organizeria artikkelin julkaisemiseen tai päivittämiseen, työ lisätään julkaisujonoon ja voit jatkaa
Organizerin käyttämistä ja lisätä muita folioita jonoon. Voit tarkistaa jonon tilan valitsemalla Näkymä > Julkaisupyynnöt Organizerissa. Katso
Folioiden julkaiseminen Distribution Servicessä.

Professional- ja Enterprise-asiakkaat voivat nyt nähdä latauslaskurin DPS Hallintapaneelissa. Latauslaskuri näkyy
vain tileissä, joiden tarkkuus on varmennettu.

Jos käytät Desktop Vieweria 2 048 x 1 536 -folion esikatseluun, voit näyttää todellisen koon
painamalla Command+1 tai sovittaa ikkunaan painamalla Command+0. Voit myös lähentää tai loitontaa. Katso Sisällön esikatselu Desktop Viewer
-katseluohjelmalla.

Kun käytät Viewer Builderia luomaan mukautetun Adobe Content Viewerin iPadille, Esikatselu laitteessa -
toiminto ei enää edellytä Phone Disk -apuohjelmaa. Katso Esikatselun käyttäminen laitteessa.

Folio Builder -paneelissa folion koko näkyy folion nimen alapuolella, mikä helpottaa esitysten tunnistamista. Viewer
Builder -suunnittelun avulla voit helposti tarkistaa, että oikeita kuvakkeita käytetään eri iPhone- ja iPad-malleissa. Myös Folio Producer Organizer-
ja Folio Producer Editor -ikkunat on suunniteltu uudelleen.

Viewer Builderin valinnainen URL-osoitemalliasetus on nyt saatavilla kaikille iOS-katseluohjelmasovellustyypeille, ei vain
tilaussovelluksille. URL-osoitemallin avulla voit linkittää katseluohjelmasovellukseen toisesta sovelluksesta tai Mobile Safarista.

Jos olet Enterprise-julkaisija, voit määrittää mukautetun
navigointipalkin kuvakkeita napautettaessa näyttöön tulevien HTML-sivujen suunnan. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

Viewer Builder muodostaa sovelluksia entistä nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa.

Jos tasaisesti vieritettävä artikkeli ei ole yli kahden sivun pituinen, voit käyttää PDF-kuvamuotoa. Jos
artikkeli on yli kaksi sivua pitkä, tasaisesti vieritettävässä julkaisussa käytetään JPG- tai PNG-muotoa.

Enterprise-käyttäjät voivat ottaa käyttöön kuumia vyöhykkeitä, jotka näkyvät kunkin artikkelin
vasemmalla ja oikealla puolella. Näkymätöntä kuumaa vyöhykettä napauttamalla voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin. Katso
Navigointipalkki (vain Enterprise).

Julkaisu 19

iPadista tuli hiljattain markkinoille uusi HD-malli. Kun luot uuden sovelluksen Viewer Builderilla, voit määrittää erikokoisia
kuvakkeita ja käynnistyskuvia. Esitykset otetaan iPad-laitteissa käyttöön, joten voit luoda erikokoisia folioesityksiä. Jokainen iOS-malli lataa
taulutietokoneen näyttöä parhaiten vastaavat foliot.

Folio Overlays -paneelissa on uusi, Vieritettävät kehykset -niminen peittokuvatyyppi, joka korvaa Panoroi ja
zoomaa -peittokuvan Vain panorointi -vaihtoehdon. Kun luot vieritettävää sisältöä, voit määrittää vierityssuunnan, määrittää alkunäkymän
sisältökehyksen sijainnin perusteella ja piilottaa vierityspalkin.

Jos rekisteröit sovelluksen Facebookissa, voit ottaa mukautetun katseluohjelman siirtymispalkissa sosiaalisen
jakamistoiminnon käyttöön. Asiakkaat voivat napauttaa Facebook-vaihtoehtoa ja kirjoittaa viestin. Tämä viesti ja julkaisusivuston linkki lähetetään
sitten käyttäjän Facebook-seinälle. Tällä hetkellä näytetään vain julkaisusivuston linkki, ja Facebook on ainoa käytettävissä oleva sosiaalisen
median sivusto.

Viewer Builderissa voit ottaa folioiden automaattisen arkistoinnin käyttöön ja määrittää
katseluohjelmasovelluksen avulla ladattavissa olevien folioiden enimmäismäärän. Kun kynnysarvo saavutetaan, foliot, joiden lataamisesta on
kulunut eniten aikaa, arkistoidaan automaattisesti. Asiakkaat voivat ottaa automaattisen arkistoinnin laitteen asetuksissa käyttöön tai poistaa sen
käytöstä, mutta he eivät voi muuttaa kynnysarvoa. Asiakkaat voivat ladata minkä tahansa arkistoidun folion uudelleen.

Aikaisemmissa versioissa kaksisuuntaisten tasaisesti vieritettävien artikkeleiden luonti edellytti,
että artikkeli luodaan tuomalla. Nyt voit määrittää tasaisen vierityksen asetukset, kun luot artikkelin Lisää-painikkeella. Kun tuot tasaisesti
vieritettäviä artikkeleita, varmista, että määrität tasaisen vierityksen asetukset.

Jos otat kirjanmerkit Viewer Builderissa käyttöön, asiakkaat voivat merkitä artikkelin kirjanmerkillä ja siirtyä kirjanmerkillä merkittyyn
artikkeliin valitsemalla kirjanmerkin siirtymispalkissa olevasta avattavasta valikosta. Kirjanmerkit toimivat samassa katseluohjelmasovelluksessa
olevien folioiden kesken.

Kun palaat katseluohjelman kirjastoon, katseluohjelma hakee vain muutoksia, mikä nopeuttaa käsittelyä.
Kirjastoa ei voi päivittää -ilmoituksen pitäisi ilmestyä näyttöön entistä harvemmin – ainoastaan silloin, kun kirjastoa ei voi päivittää ensimmäisellä
käynnistyskerralla tai kun kirjasto on tyhjä eikä sitä voi päivittää.
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HTML5-tiedostojen analyysitiedot

Folioiden rajoitettu jakelu (vain Enterprise)

Siirtymispalkin parannukset (vain Enterprise)

Linkki artikkelista kauppaan (vain Enterprise)

Sisäkkäisten peittokuvien parannukset

Upotetut peittokuvat diaesityksissä

Parannetut painikepeittokuvat

Usean tilan objektin painikkeet vieritettävissä kehyksissä

PDF-nipistys ja suurennus kaikissa peittokuvissa

Mukautettu Adobe Content Viewer

Esikatselu laitteessa -tuki iPadissa

Linkitä uudelleen

Amazon Appstoren mukautetut katseluohjelmasovellukset

Newsstandin ilmaiset tilaukset on otettu käyttöön

Push-ilmoitusten ilmoitusasetus

Kolmannen osapuolen push-ilmoituspalvelimet

Vapaiden folioiden rajoitettu jakaminen

HTML-säilön parannukset

Tilauksen parannukset

Peittonäkymä vain Android-katseluohjelmille

Saatavilla on nyt Javascript-ohjelmointirajapinta, joka tallentaa HTML5-sisällön analyysitiedot iOS- ja Android-
laitteissa. Tämän JS-ohjelmointirajapinnan ansiosta julkaisijat voivat sisällyttää HTML5-analyysitiedot SiteCatalyst-raportteihin, eikä erillisiä
raportteja tarvitse tarkastella. Lisätietoja saat Adoben edustajalta.

Enterprise-julkaisijat voivat nyt määrittää kirjautumisen perusteella, näytetäänkö kirjastossa sekä
maksuttomia folioita että vähittäismyyntifolioita. Julkaisijat voivat määrittää kirjaston asetukset niin, että kirjastossa näkyvät vain ladatut
maksuttomat foliot. Vähittäismyyntifolioiden osalta kirjastossa voivat näkyä sekä ladatut että oikeutetut vähittäismyyntifoliot. Julkaisijoiden ei
tarvitse käyttää mukautettua verkkokauppaa vähittäismyyntifolioiden jakeluun.

Enterprise-käyttäjät voivat lisätä Viewer Builderiin jopa kahdeksan siirtymispalkin kuvaketta. Voit
nyt mukauttaa kahden oletuskuvakkeen, Katseluohjelma- ja Kirjasto-kuvakkeiden, ulkoasua. Tämän lisäksi näiden kuvakkeiden kanssa
käytettävissä paikallisissa HTML-tiedostoissa voi olla jopa viisi tasoa sisäkkäisiä resurssikansioita. HTML-resurssien ei enää tarvitse olla HTML-
rakenteessa samalla tasolla.

Voit luoda painikkeen tai hyperlinkin, jota napsauttamalla asiakkaat voivat hypätä artikkelista
kaupan sivulle. Kun luot painikkeen tai hyperlinkin, korvaa URL-osoitekentässä oleva ”http://” osoitteella ”ww.gotoStore” (”ww” ei ole kirjoitusvirhe).
Viewer Builderia on käytettävä myös mukautetun kuvakkeen Kauppa-merkinnän luontiin.

Monet sisäkkäisiin peittokuviin liittyvät virheet ja rajoitukset on korjattu. Esimerkiksi vieritettävissä
kehyksissä olevat ankkuroidut painikkeet eivät enää muuta ulkoasuaan, kun ne jäävät säilökehyksen ulkopuolelle, eikä Tasot-paneelissa olevien
vieritettävien kehysobjektien uudelleennimeämisen kiertoratkaisua tarvitse enää käyttää.

Julkaisu 18

Vuorovaikutteisia objekteja tuetaan nyt usean tilan objekteissa. Kaikkia vuorovaikutteisia objekteja (paitsi
toisia diaesityksiä) tuetaan diaesitystiloissa.

Video- ja äänitoimintoja tuetaan nyt, joten voit käyttää painikkeita videon toistamiseen, pysäyttämiseen ja
lopettamiseen. Myös usean toiminnon sarjoja tuetaan. Painike voi esimerkiksi nyt toistaa äänileikkeen ja siirtyä uuteen diaan, kun ääni päättyy.

Usean tilan objektin tilan laukaisevat painiketoiminnot toimivat nyt vieritettävissä
kehyksissä. Muista, että liittäessäsi sisältökehyksen säiliökehykseen tilatoiminto poistetaan, joten sinun on lisättävä toiminto uudelleen liittämisen
jälkeen.

Kun luot PDF-artikkelin, voit nipistää ja suurentaa millä tahansa sivulla, vaikka siinä olisi
vuorovaikutteisia objekteja. Voit jopa nipistää ja suurentaa peittokuvan toiston aikana. PDF-pohjaiset artikkelit ovat edelleen saatavilla vain iPad-
katseluohjelmissa, ei Desktop Viewerissa tai muissa AIR-pohjaisissa katseluohjelmissa. Kun luot tai päivität mukautettua katseluohjelmaa, muista
valita Ota PDF-zoomaus käyttöön -asetus Viewer Builderissa.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda oman Adobe Content Viewerin version iPadille
Viewer Builderilla. Mahdollisuus luoda oma mukautettu Content Viewer tarjoaa kaksi etua. Kun Folio Producer -työkalujen uusi versio tulee
saataville, voit testata uusia ominaisuuksia, kun Adobe Content Viewer odottaa hyväksyntää. Esikatselu laitteessa -toiminto on käytössä
mukautetussa Adobe Content Viewerissa.

Kun luot Adobe Content Viewerin Viewer Builderilla, voit kopioida foliotietoja suoraan yhdistettyyn iPadiin
tarvitsematta käyttää acrobat.com-Web-asiakasta. Esikatselu laitteessa: iPad edellyttää kuitenkin kolmannen osapuolen apuohjelmaa, kuten
Phone Diskiä. Esikatselu laitteessa: iPad toimii vain Mac OS:ssä, ei Windowsissa.

Jos siirrät lähdetiedostoja tai nimeät niitä uudelleen, voit liittää artikkeliasettelut lähdetiedostoihin käyttämällä Folio Builder -
paneelin Linkitä uudelleen -komentoa.

Adobe ja Amazon ovat korjanneet ongelmat, jotka estivät mukautettujen
katseluohjelmien hyväksynnän Amazon Appstoressa. Foliot tallennetaan nyt SD-kortin App Data -kansioon, mikä poistaa jäljelle jäävät foliot, kun
sovellus poistetaan.

Luomasi mukautetut katseluohjelmat tukevat nyt Applen ”Ilmainen tilaus” -asetusta.

Push-ilmoituksia ei enää laukaista automaattisesti, kun julkaiset folion. Kun julkaiset tai päivität folion,
käynnistä push-ilmoitukset napsauttamalla Folio Producer Organizerin Ilmoita-painiketta.

Enterprise-tilin avulla voit luoda mukautetun palvelimen hallitsemaan push-ilmoituksia.

Jos olet Enterprise-julkaisija, voit piilottaa katseluohjelman kirjaston vapaan sisällön, jolloin voit
oikeuttaa asiakkaat lataamaan tietyn sisällön sisäänkirjautumistiliensä mukaan.

Jos olet Enterprise-julkaisija, voit määrittää HTML-säilön, joka toimii yhdessä katseluohjelman kirjaston kanssa. Kun
asiakkaat esimerkiksi kirjautuvat kolmannen osapuolen kauppaasi, heidät voidaan kirjata katseluohjelmaan automaattisesti.

Koko tilausruutu on nyt aktiivinen napautusalue, pelkän oikean alakulman painikealueen sijaan. Kun käyttäjä tilaa
sovelluksen, tilausasetukset piilotetaan. Jos käyttäjä hankkii viimeisimmän folion, tilausasetukset jäävät nyt saataville.

Android- katseluohjelman kirjastoissa voit käyttää ruudukkonäkymää, peittonäkymää tai
kumpaakin. Pienemmissä Android-laitteissa jotkin julkaisijat sallivat vain peittonäkymän.
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Tilinhallintatyökalun parannukset

Single Edition

Amazon Appstoren Viewer Builder -tuki

Tilinhallintatyökalu

Vuorovaikutteiset peittokuvat sisältävät vieritettävät kehykset

PDF-muotoisten artikkeleiden parannukset

Right Edge Binding (Oikean reunan sidonta) -asetus

Folio Producer Organizerin avaaminen paneelista

Parannukset palvelimen luotettavuuteen

Offline-tilan työnkulku

Newsstand-tuki

Yksityinen julkaiseminen muille kuin tilauskäyttäjille

Uusi vaihtoehto äänitietoja varten

Folio Builder -paneelin Tuo HTML-resurssit -vaihtoehto

Laajennettu hallintapaneeli

Erilliset asennusohjelmat tarkastusohjelmille ja paneelille

Parannukset palvelimen luotettavuuteen

Uudet analyysiluokat

PlayBookin mukautetut katseluohjelmat

Parannetut vieritettävät kehykset

Hyperlinkit vieritettävissä kehyksissä

Parannettu muistinhallinta

Esikatselu laitteessa

Voit nyt käyttää hallintatyökalua luomaan rajoitettuja tilejä talon omille suunnittelijoille ja
sopimussuunnittelijoille. Luomasi tilit yhdistetään yrityksen tiliin ilman toimintojen, kuten analyysin, käyttöoikeutta.

Julkaisu 17

Sen sijaan, että maksaisit Adobelle kuukausittaisen tilausmaksun Professional- tai Enterprise-tilistä, voit nyt maksaa kertamaksun
luodaksesi yhden folion katseluohjelmasovelluksen, jonka voit lähettää Apple Storeen.

Viewer Builderissa voit luoda Amazon Appstoreen lähetettävän mukautetun katseluohjelmasovelluksen.
Amazon Appstore on käytettävissä Android-laitteissa ja Amazon Fire -taulutietokoneessa.

Tilinhallintatyökalun avulla voit luoda ja valmistella yrityksellesi tilejä sen sijaan, että vaihtaisit sähköpostiviestejä Adoben
edustajien kanssa. Voit liittää Adobe-tunnukseen kolmenlaisia tilejä, jotka ovat Sovellus, Viewer Builder ja Järjestelmänvalvoja.

Jos asennat v17 Folio Producer -työkalut, voit lisätä diaesityksiä lukuun
ottamatta kaikki peittokuvat vieritettävään kehykseen.

Jos PDF-kuvamuodossa olevan artikkelin sivulla on URL-pohjaisia painikkeita tai hyperlinkkejä,
nipistys ja zoomaus toimivat vain silloin, jos sivulla ei ole muuntyyppisiä vuorovaikutteisia peittokuvia.

Jos valitset tämän asetuksen, Folio Producer Organizer näyttää artikkelit
katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.

Kun valitset Folio Builder -paneelivalikosta Folio Producer -komennon, Folio Producer
Organizer avataan oletusarvoisessa web-asiakasohjelmassa.

Tuotetiimi tekee edelleen korjauksia acrobat.com-palvelun lähetys- ja latausongelmien poistamiseksi.

Julkaisu 16

Voit nyt luoda folion ja artikkeleita lähettämättä sisältöä Web-palvelimeen. Voit lähettää sisällön, kun olet valmis.

Päivitetyssä Viewer Builderissa (versio 1.5.1) on Newsstand-tuki iPadin tilauskatseluohjelmia varten. Newsstand-toiminnolla
varustetut katseluohjelmat näkyvät Newsstand-kansiossa. Sen kautta pääsee nopeasti käsiksi sanomalehti- ja aikakauslehtijulkaisuihin.

Jos et tilaa Enterprise- tai Professional-versiota, voit julkaista sisältöä yksityisenä Folio
Producer Organizerin Julkaise-vaihtoehdon avulla. Tämä vaihtoehto on erityisen hyödyllinen, jos et pysty lataamaan suuria folioita acrobat.com-
palvelimen kautta. Adobe Distribution Servicestä ladatut julkaistut foliot ovat nopeita ja luotettavia.

Jos käytössäsi on InDesign CS5.5, Näytä ensimmäinen kuva alussa -vaihtoehdon valitseminen muuttaa
äänipeittokehyksen kokoa ääniohjaintietokansiossa määritetyn ensimmäisen _play-kuvan perusteella. InDesign CS5:ssä on edelleen muutettava
peittokehyksen koko manuaalisesti sopimaan julistekuvaan.

Voit nyt tuoda HTML-resurssitiedoston Folio Builder -paneelissa sekä Folio Producer
Editorissa.

Digital Publishing Suiten hallintapaneelissa on linkkejä videoihin ja muuhun hyödylliseen sisältöön.

Voit yhdellä asennusohjelmalla asentaa tarkastusohjelmat (Folio Overlays -paneeli,
InDesign plug-in ja desktop viewer). Voit toisella asennusohjelmalla asentaa Folio Builder -paneelin.

Tuotetiimi tekee edelleen korjauksia acrobat.com-palvelun lähetys- ja latausongelmien poistamiseksi.
Esimerkiksi folion julkaiseminen kopioi nyt folion sisällön suoraan acrobat.com-palvelimesta Adobe Distribution Serviceen.

Analyysiraporteissa voit tarkastella ladatun folion tyyppiä koskevia tietoja, vaihtoehtoina ovat maksuton, yksittäinen
jälleenmyynti, tilaus tai ulkoinen oikeutus.

Julkaisu 15

Viewer Builderilla voidaan luoda mukautettuja katseluohjelmia iPadille, Androidille ja BlackBerry
PlayBookille.

Voit nyt luoda vieritettävää sisältöä liittämällä tekstikehyksen pääkehykseen. Lisäksi vieritettävien kehysten
suorituskykyä on parannettu.

Hyperlinkit ja hyperlinkkipainikkeet ovat nyt yhteensopivia Vain panorointi -toiminnolla luotujen
vieritettävien kehysten kanssa. Hyperlinkkejä ei vielä tueta diaesityksessä tai vieritettävissä kehyksissä, jotka on luotu Tasot-paneelista.

Aiemmissa versioissa paljon muistia käyttävien peittojen käyttäminen vierekkäisillä sivuilla aiheutti joissakin
tilanteissa suorituskykyongelmia. Katseluohjelma käsittelee nyt nämä tilanteet paremmin, mikä parantaa ohjelman suorituskykyä.

Voit kopioida folion tiedot suoraan yhdistettyyn matkapuhelimeen ilman acrobat.com-verkkopalvelinta. Esikatselu laitteessa
-toiminto toimii vain Android-laitteissa, kunnes App Storesta on saatavilla päivitetty Adobe Content Viewer -versio. Tämä versio on otettava
erikseen käyttöön.
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Mukauta kaikki viisi navigointipalkin kuvaketta

Organisaation sisäisten katseluohjelmien yksinkertaistettu luominen

Parannetut Omniture-analyysit

Asetus, jolla voidaan poistaa Kirjaudu sisään -painike käytöstä

Varmenteiden lisääminen latauksen yhteydessä

Parannettu kirjaston suorituskyky

Parannuksia Androidin katseluohjelman HTML-artikkeleihin

Järjestä artikkelit uudelleen

Folioiden jakamisen poistaminen

Artikkelin kokorajoituksen muuttaminen

Android-katseluohjelmien in-app-maksut

Kaikkien ostojen palautus Android-katseluohjelmissa

Vie-vaihtoehto yksittäisen folion katselusovelluksissa

Sideloading-vaihtoehto kehityskoontiversioissa

Kieliluettelon hallinta iTunesissa

Palauta ostokset -valikkovaihtoehto

Tilastotietojen päivitys

Katseluohjelman latauksen parannukset

Pysäytä viimeisen kuvan kohdalle

Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -artikkelit kaikissa katseluohjelmissa

Palauta ostot -vaihtoehto

Mukautetut navigointipalkin painikkeet

Kun luot mukautetun sovelluksen Viewer Builderin avulla, voit korvata katseluohjelman
siirtymispalkissa olevat Kirjasto- ja Katseluohjelma-painikkeet (vain Enterprise).

Yritysten allekirjoittamiin katselusovelluksiin (vain Enterprise) ei tarvitse
enää määrittää jakeluvarmenteita ja provisiointitiedostoja.

Käyttäjätiedot ovat nyt saatavilla yhden kansion katselusovelluksille (vain DPS-tilaajat). Analyysit sisältävät myös
tarkempaa tilastotietoa latauksista.

Jos olet Enterprise-asiakas, joka on luomassa mukautettua
oikeutuskatseluohjelmaa, voit ottaa Kirjaudu sisään -painikkeen pois käytöstä päällekkäisyyden, mikäli se on tarpeeton.

Mukautetut katseluohjelman tiedostot ilman määrittäviä varmenteita luodaan nyt Viewer
Builderilla. Varmenteet määritetään, kun katseluohjelmatiedosto ladataan. Näin eri ihmiset voivat ladata ja allekirjoittaa sovelluksen varmenteilla.
Kun luot mukautetun katseluohjelman, ei ole enää välttämätöntä napsauttaa Päivitä-painiketta sen näkemiseksi, onko katseluohjelma valmis.

Joissakin tapauksissa acrobat.comin foliot näkyivät kirjastossa vain ajoittain. Adobe Content Viewer näyttää
kaikki saatavilla olevat foliot jatkuvasti.

Androidin katseluohjelman HTML-artikkeleissa on nyt tuki vieritykselle.

Versio 14 (vain Services ja Viewer Builder)

Voit nyt järjestellä artikkelit uudelleen suoraan Folio Builder -paneelista, ei ainoastaan verkkosovelluksesta. Voit
vaihtaa artikkelien järjestystä vetämällä ja pudottamalla.

Jos olet jakanut folion jonkun muun kanssa, voit poistaa folion jaon poistamatta foliota. Folio Builderin avulla
voit myös poistaa folion, joka on jaettu sinulle.

Aiemmissa versioissa lähetettävän artikkelin kokorajoitus oli 100 Mt. Artikkelin kokorajoitus on nyt 2 Gt.
Matkapuhelimet eivät välttämättä käsittele suuria artikkeleita kovinkaan hyvin.

Voit luoda myytäviä folioita Android-katseluohjelmiin. Asiakkaat voivat ostaa folion napsauttamalla
Osta-painiketta Android-katselukirjastossa.

Asiakkaat voivat nyt palauttaa kaikki ostot Android-katseluohjelmissa aivan kuten iPad-
katseluohjelmissa.

Vie-vaihtoehto on nyt näkyvissä Folio Producer Organizerissa. Vie-painikkeen
napsauttaminen luo .zip-tiedoston, joka sisältää valitun folion sisällön. Kun luot yhden folion katseluohjelman iPadille Viewer Builderin avulla,
määritä tämä .zip-tiedosto (tai Content Bundlerilla luotu .folio-tiedosto).

Kun luot Viewer Builderin avulla kehityskatseluohjelman iPadille, voit ottaa käyttöön
sideloading-ominaisuuden. Tällä toiminnolla voit kopioida manuaalisesti .folio-tiedoston (ei .zip-tiedostoa) kehityskatseluohjelmaan iTunesin kautta.

Aiemmissa versioissa katseluohjelma näkyi 20 kielellä iTunesissa. Nyt Viewer Builderissa voidaan rajata, mitkä
kielet katseluohjelma näyttää.

Mukautettujen katseluohjelmien kirjasto sisältää nyt valikon, josta asiakkaat voivat palauttaa ostot
manuaalisesti Palauta ostokset -vaihtoehdolla.

Tilaustiedot tallennetaan nyt yksilöllisten foliotilastojen lisäksi.

Julkaisu 13

Julkaisu 13 (kesäkuu 2011) oli Digital Publishing Suiten toinen julkinen julkaisu. Julkaisu 13:n työkalut käyttivät asennusohjelmaa 1.1x ja Viewer
Builderia 1.3.

Asiakkaat voivat aloittaa folion katselun, ennen kuin sen lataus on valmis. Myös osittain ladattuja
folioita voidaan katsoa offline-tilassa. Keskeytettyjä latauksia jatketaan automaattisesti, kun iPad muodostaa jälleen yhteyden Internetiin. Määritä
artikkeleiden latausjärjestys Folio Producer Editorilla.

Folio Overlays -paneelissa voit nyt valita, pysäytetäänkö diaesitys ja kuvajakso ensimmäiseen vai viimeiseen
kuvaan.

Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -tilaan asetetut artikkelit (”yhdistetyt
artikkelit”) toimivat nyt Adobe Content Viewer -katseluohjelman työpöytätilassa sekä Android- ja PlayBook-katseluohjelmissa.

Jos käyttäjä palauttaa tai vaihtaa iPadin, aiemmin hankittu sisältö voidaan ladata helposti uuteen laitteeseen. Kun
katseluohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, asiakasta pyydetään palauttamaan ostot.

Enterprise-asiakkaat voivat luoda jopa kolme painiketta, jotka näyttävät HTML-sivun katseluohjelmassa.
Navigointipalkissa näkyvien Kirjasto- ja Katseluohjelma-painikkeiden lisäksi voit luoda lisäpainikkeita, kuten Kauppa, Ohje ja Uutiset, jotka
näyttävät HTML-sivun.
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Kätke navigointipalkki tai Koti-painike.

Lisäanalyysiraportit

Oikeutus Androidille

Lokalisoitu Android-sisällön Content Viewer -katseluohjelma

Lokalisoitu Viewer Builder

Parannettu käytettävyys

Uusi Folio Builder -paneeli

Foliot tallennetaan web-työtilaan

Digital Publishing Suite -asiakassovellus

Jakaminen

Uudelleensuunniteltu Folio Overlays -paneeli

Termien muutokset

Folion latauksen parannukset

Android Viewerin parannukset

Navigointipalkin mukautus

Tilauksen parannukset

PDF-folioiden nipistäminen ja zoomaus

Content Viewer for Android

Lokalisoidut katseluohjelmat

Kun luot sovelluksen Viewer Builderin avulla, voit kätkeä katseluohjelman alaosassa olevan
navigointipalkin tai katseluohjelman yläosassa olevan Koti-painikkeen.

Digital Publishing Suiten hallintapaneelin analyysisivulla on nyt entistä enemmän käyttötietojen seurantaraportteja.

Enterprise-asiakkaat voivat nyt tarjota tilausten oikeutuksen.

Android-käyttöjärjestelmän Adobe Content Viewer -katseluohjelma on nyt
lokalisoitu samoille kielille kuin iPad-katseluohjelma.

Viewer Builder on lokalisoitu seuraaville kielille: ranska, saksa, italia, espanja ja japani.

Folio Builder -paneeli, Folio Producer -verkkosivusto ja Viewer Builder sisältävät useita käytettävyyttä parantavia
muutoksia.

Julkaisu 12

Julkaisu 12 (toukokuu 2011) oli Digital Publishing Suiten ensimmäinen julkinen julkaisu. Julkaisu 12:n työkalut käyttivät asennusohjelmaa 1.0x ja
Viewer Builderia 1.2.

InDesignin Folio Builder -paneeli korvaa Digital Content Bundler -sovelluksen. Folio Builder -paneelissa voidaan
lisätä artikkeleja ja artikkelien sivuasetteluja sekä muuttaa folion ja artikkelin ominaisuuksia.

Aiemmilla työkaluilla luotiin foliokansio, joka sisälsi artikkelikansioita. Foliokansiosta koottiin .folio-tiedostot,
jotka joko lähetettiin palvelimelle tai iPadiin. Uudessa työnkulussa jokainen folio on työtila palvelimella. Foliot muodostuvat edelleen artikkeleista,
mutta artikkelit voidaan kopioida foliosta toiseen ja järjestää uudelleen ilman uudelleenliittämistä. Yksittäisiä artikkeleja tai kokonaisia folioita
voidaan esikatsella painamalla Esikatselu-painiketta. Luodut foliot voidaan myös ladata kirjautumalla Adobe Content Vieweriin. Tuontitoiminnolla
voidaan luoda artikkeleja kansiorakenteiden pohjalta.

Digital Publishing Suiten tilaajat voivat kirjautua web-asiakassovellukseen osoitteessa
http://digitalpublishing.acrobat.com. Ohjauspaneeli sisältää linkkejä työkaluihin ja palveluihin.

Asiakastietoja voidaan seurata Analysointi-sivulla.

Folio Producerilla voidaan järjestää, muokata ja julkaista folioita. Folio Producer sisältää Organizer (Järjestä) -sivun, joka näyttää
käytettävissä olevat foliot, ja Editor (Muokkaa) -sivun, joka näyttää valitun folion artikkelit.

Viewer Builderilla voidaan luoda mukautettuja sovelluksia.

Jakamistoiminnolla voidaan jakaa folioita muiden DPS-käyttäjien kanssa. Julkaisija voi esimerkiksi jakaa folion suunnittelijalle, joka
tehtävänä on kirjoittaa artikkeli lehteen. Mainostoimisto voi tarvittaessa jakaa folion useiden julkaisijoiden kanssa, jotta mainokset saadaan
osapuolten käytettäviksi. Jakamistyönkulku korvaa sideloading-työnkulun.

Folio Overlays -paneeli on suunniteltu uudelleen. 360 asteen katseluohjelman peittokuvia
kutsutaan nyt Kuvasarjapeittokuviksi. Web-näkymän peittokuvia kutsutaan nyt verkkosisällön peittokuviksi. Objektit voidaan palauttaa muuntamalla
ne peittokuvista tavallisiksi objekteiksi.

Pinoja kutsutaan nyt artikkeleiksi. Yhdistä-toiminto on nyt Pyyhkäise vain vaakasuunnassa. Toteutuspalvelinta kutsutaan nyt
Distribution Service -palveluksi.

Julkaisu 11

Julkaisu 11 oli Digital Publishing Suiten viimeinen esijulkaisuversio Content Bundler -työnkulun käyttämiseksi.

iPadeissa latausnopeus on kaksinkertaistunut. Lisäksi katseluohjelman käyttäjät voivat lukea yhtä foliota toisen
folion latauksen aikana.

PNG- ja HTML-artikkeleiden suorituskykyä Android-laitteissa on parannettu. Android Viewer tukee in-app-
verkkonäkymää.

Enterprise-asiakkaat voivat lisätä jopa kolme kuvaketta navigointipalkkiin, joka näyttää koko näytön verkkonäkymän.

Voit nyt määrittää Apple (iOS) -tilauksen ilman mukautettua oikeutuspalvelinta.

Julkaisu 10

Jos valitset PDF-vientivaihtoehdon koostamisen aikana, käyttävät voivat zoomata sivua nipistämällä sitä
sormenpäillä. Tällä hetkellä nipistämällä toimiva zoomaus ei toimi sivuilla, joissa on vuorovaikutteisia peittoja.

Adobe Content Viewer on nyt saatavilla Android-laitteisiin. Et voi rinnakkaisladata folioita tähän Content Vieweriin.
Sen sijaan lähetä ja lataa tiedostoja toimituspalvelimen avulla. Vaikka Android Viewer vastaa tarkemmin iPad Vieweria, joitakin ominaisuuksia ei
vielä tueta. Ei-tuettuja ominaisuuksia ovat mm. yhdistetyt artikkelit, sidotut videot, panoraamapeitot sekä folioiden vienti PDF-muodossa. HTML-
artikkelit ja Web View -peitot voivat toimia hitaasti.

Adobe Content Viewer -käyttöliittymän kieli määritetään laitteen paikka-asetusten mukaan. Tällä hetkellä tuettuja
kieliä ovat englanti, ranska, saksa, ruotsi, espanja ja japani.
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Tilauksen lisätuki

Folion tulkinnat

Sivunumerot HTML-artikkeleissa

eCommerce-tilauspalvelut katseluohjelmassa

Desktop Viewerin parannukset

Oikean reunan sidonta

Folion päivitys katseluohjelmassa

Kaksisuuntaiset videot yksisuuntaisessa foliossa

Tietojen analysoinnin parannukset

Uusi Folio Overlays -paneeli

Desktop AIR Viewer

Numero -> Folio

Ei tunnusvaihtoehtoja

Ruudukkonäkymä katseluohjelman kirjastossa

Järjestysvaihtoehto

Lukitut artikkelit koostamisen aikana

Kirjaudu ulos -painike katseluohjelmassa

3G-lataukset

Yhdistetyt artikkelit

Vähemmän tarkat kansiorakennevaatimukset

Automaattinen sisällysluettelon luonti

PDF-kuvamuoto

Sovelluksen sisäiset tilaukset ovat nyt käytettävissä. Adobe tukee Applen uutta tilausmallia julkaisijoille, joilla on käytössä oma
toimituspalvelin.

Mobiililaitteita on saatavana useissa eri kokoluokissa. Jos samaa 1024 x 768 -foliota käytetään Android-laitteissa, folio näkyy
letterbox-tilassa mustien palkkien kanssa. Jos haluat suunnitella folion tietyn laitteen näyttöä (esimerkiksi 1024 x 600) tai kuvasuhdetta (16:9)
varten, voit luoda useita versioita samasta foliosta. Luo muunnoksia säilyttämällä Lehden otsikko- ja Folion numero -asetukset samoina, mutta
muuttamalla Mittojen vienti -asetuksia. Katseluohjelma näyttää vain version, joka vastaa parhaiten laitteen mittoja.

HTML-artikkelit voidaan nyt jakaa sivuihin entistä tyylikkäämmin.

Julkaisu 9

Julkaisijat voivat nyt määrittää oman tilausmallinsa, jonka avulla asiakkaat voivat tilata lehden tai
uutiskirjeen ja vastaanottaa folioiden säännölliset päivitykset. Asiakkaat voivat määrittää foliot, jotka pysyvät ladattuna iPadissa, mikä on erityisen
hyödyllistä uutislehtien kannalta.

Content Viewer for Desktop tukee nyt monia uusia ominaisuuksia, kuten yhden suunnan folioita ja Web View -
peittoja.

Content Bundler sisältää sidonta-asetuksen, joka mahdollistaa artikkeleiden lukemisen oikealta vasemmalle aasialaisia
kieliä varten. Jos Oikea reuna -asetus valitaan, ensimmäinen artikkeli näkyy oikealla reunimmaisena ja käyttäjät selaavat artikkeleita oikealta
vasemmalle.

Kirjastossa näkyy nyt päivitysviesti, jos folio päivitetään toimituspalvelimella. Päivitä-painiketta napauttamalla
voidaan ladata uusia tai muokattuja mini .folio -tiedostoja.

Käyttäjät voivat toistaa koko näytön videon vaakasuunnassa, vaikka folio olisi laadittu vain
pystysuuntaisessa muodossa.

Käyttöä seuraavat analysointitiedot voidaan erotella mainosten ja artikkelien välillä. Myös offline-katselutiedot
tallennetaan.

Julkaisu 7/8

InDesign CS5:n Folio Overlays -paneeli korvaa Interactive Overlay Creator -sovelluksen. Tämä muutos tarkoittaa,
että voit nyt luoda kaikki vuorovaikutteiset peitot suoraan InDesignissa. Luo peitot ja muuta peittoasetuksia Folio Overlays -paneelissa.

AIR-pohjainen Viewer-versio on nyt käytettävissä luomiesi numeroiden (tästä lähtien folioiden) testaukseen. Desktop Viewer
ei tue tällä hetkellä kaikkia ominaisuuksia, joten käytä sitä ainoastaan perustestaustyökaluna.

Numero-termi korvataan tästä lähtien termillä folio.

Saman peittotunnuksen käyttäminen vaaka- ja pystysuuntaisessa asettelussa ei ole enää tarpeen useimmissa tapauksissa
yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi, kun iPad käännetään. Bundler määrittää liittyvät peitot lähteen kohteiden ja asetusten mukaan.

Katseluohjelman kirjastossa voidaan nyt näyttää kahdeksan foliota samanaikaisesti
ruudukkonäkymässä. Vuorottelu ruudukkonäkymän ja yksittäisen näkymän välillä.

Content Bundler sisältää uuden Järjestä-sarakkeen, joka vähentää artikkeleiden järjestyksen tahatonta muuttamista. Kirjoita
numero, johon haluat artikkelin näkyviin, niin se siirtyy kyseiseen kohtaan.

Content Bundler sisältää uuden Lukittu-sarakkeen, jolla voit estää artikkeleiden päivityksen koostamisen
aikana. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun haluat ainoastaan testata yhden tai kahden artikkelin muutoksia.

Sinun ei enää tarvitse muuttaa Adobe-tunnuksesi salasanaa Kirjaudu sisään -painikkeen
näyttämiseksi.

Foliot voidaan nyt ladata iPadiin 3G-yhteydellä.

Julkaisu 6

Kun artikkeli (jota aikanaan kutsuttiin pinoksi) yhdistetään, pinon kustakin sivusta tulee oma erillinen artikkelinsa. Näin
asiakkaat voivat vierittää artikkelin sivuja vaakasuuntaisesti. Vain yhdistetyn artikkelin ensimmäinen sivu näkyy sisällysluettelossa, mutta kaikki
sivut näkyvät Selaa-tilassa ja pyyhintäohjelman miniatyyreinä. Et voi yhdistää artikkelia, joka on asetettu pehmeää vieritystä varten.

Voit nyt luoda kokonaisen vuorovaikutteisen numeron ilman OverlayResources-kansiota.
Aiemmissa julkaisuissa peittojen lähdetiedostojen oli oltava OverlayResources-kansiossa ja vietyjen SWF-tiedostojen Links-kansiossa sen
mukaan, mihin dokumentteihin ne olivat sijoitettu.

Aiemmin pakollinen sisällysluettelon PNG-tiedosto on nyt valinnainen. Jos artikkelikansiossa ei ole PNG-
tiedostoa, Content Bundler luo sisällysluettelon kuvakkeen automaattisesti artikkelin ensimmäisen sivun perusteella.

PNG- ja JPEG-kuvien lisäksi Bundler voi nyt näyttää kuvat PDF-muodossa. PDF-kuvamuodon käyttäminen vähentää
merkittävästi tiedoston kokoa ja tarjoaa tulevien julkaisujen kannalta lisää vaihtoehtoja, kuten zoomauksen nipistämällä sekä tekstin haun ja
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HTML-artikkelit

HTML-miniatyyrikuvien määrittäminen

Katseluohjelman käyttöliittymän parannukset

Läpinäkyvyys vieritettävissä kehyksissä

Bundlerin muutokset

Diaesitykset ja hyperlinkit natiivina

Parannetut natiivit diaesitykset

Linkit tietyille sivuille

Yksinkertaistetut navto-linkit

Yksisuuntaiset artikkelit

Paikallisten HTML-tiedostojen Web View -tuki

Vieritettävät kehykset

Takaisin-painike

JPEG-toisto Bundlerissa

Parannettu virheiden käsittely Bundlerissa

Web View -peitto

Automaattisen käynnistyksen asetukset

Uudet 360 Viewer -asetukset

navto-linkit

Yksinkertaistetut natiivit diaesitykset

Adobe Content Viewer

Numeroiden lähetys toimituspalvelimelle

valitsemisen.

Voit nyt luoda artikkeleita numeroon joko InDesign- tai HTML-tiedostoilla. Kun luot artikkelin HTML-tiedostojen avulla, voit käyttää
samaa HTML-tiedostoa kumpaakin suuntaa varten, tai voit luoda erilliset HTML-tiedostot vaaka- ja pystysuuntaa varten.

Katseluohjelma luo InDesign-artikkeleille automaattisesti miniatyyreja, jotka näkyvät, kun vedät
pyyhintäohjelmaa. Miniatyyrien luominen HTML-artikkeleille vie kuitenkin kauemmin, ja miniatyyrit ovat toisinaan heikkolaatuisia. Miniatyyrikuvien
toiminnan tehostamiseksi HTML-artikkeleissa voit sallia Bundlerin luoda miniatyyrikuvat kunkin HTML-artikkelin ensimmäisen sivun perusteella tai
voit lisätä manuaalisesti kuvatiedostot HTML-artikkelikansioihin.

Käyttäjät ovat valittaneet, että kunkin artikkelin oikealla puolella oleva vierityspalkki on liian
kapea, joten olemme leventäneet sitä. Olemme myös parantaneet sivujen miniatyyrikuvien ulkoasua ja toimintaa selaustilassa.

Vieritettävät sisältökehykset ovat nyt oletusarvoisesti läpinäkyviä. Jos et halua pääkehyksen sisällön
näkyvän, lisää sisältökehykseen täyte.

Content Bundlerissa numeron otsikon metatietotekstit eivät koskaan näkyneet katseluohjelmassa, joten tämä vaihtoehto
poistettiin, kuten myös mittojen/tyypin asetustiedot. Lisäksi Käytä kantta -vaihtoehto on muutettu Sisällytä kansi -vaihtoehdoksi.

Julkaisu 5

Ainoa tapa luoda vuorovaikutteisia diaesityksiä ja hyperlinkkejä on käyttää natiiviominaisuuksia. Luo
vuorovaikutteisia objekteja Objektien tila-, Painikkeet- ja Hyperlinkit-paneeleista. Muuta asetuksia kirjoittamalla asianmukaiset rivit Komentosarjan
nimi -paneeliin. (Tavoitteena on sisällyttää näiden asetusten käyttöliittymä seuraavaan julkaisuun.)

Voit luoda navigointipainikkeita, joilla voidaan siirtyä suoraan diaesityksen seuraavaan tai edelliseen diaan. Jos
lisäät rivin ”SS_swipeEnabled=yes” Komentosarjan nimi -paneeliin, kun monitilainen objekti on valittuna, käyttäjät voivat selata diaesityksen dioja
pyyhkäisemällä.

Voit nyt luoda linkkejä tai painikkeita, jotka ohjaavat käyttäjän artikkelin tietylle sivulle.

Voit määrittää navto-hyperlinkkejä kummalla tahansa kohdeartikkelin lähdedokumentin nimellä, joko ilman .html- tai
.indd-päätettä tai sen kanssa.

Voit luoda vain pystysuuntaisen tai vain vaakasuuntaisen numeron. Sinun tarvitsee ainoastaan sisällyttää pysty- tai
vaakasuuntaiset InDesign-asiakirjat numeron kansioon. Numero säilyttää suuntansa, vaikka iPadia käännettäisiin.

Kun luot Web View -peittoa, voit määrittää HTML-tiedoston tietokoneeltasi. Aiemmassa
julkaisussa voit luoda Web View -peiton ainoastaan määrittämällä verkko-osoitteen.

Luo katselualue, jossa käyttäjät voivat selata sisältöä sekä pysty- että vaakasuuntaisesti. Käyttäjät voivat esimerkiksi
selata raaka-aineluetteloa.

Katseluohjelman navigointipalkki sisältää Takaisin-painikkeen Koti- ja Sisällysluettelo-painikkeiden välissä. Sen avulla käyttäjät
voivat palata takaisin edelliselle sivulle.

Bundlerin Vientiasetukset-valintaikkuna sisältää nyt vaihtoehdon, jolla voidaan valita viedäänkö sisältö PNG- vai JPEG-
muodossa.

Bundler tarjoaa paremman palautteen koostamisprosessin aikana.

Julkaisu 4

Upota verkkosivu määrittämällesi katselualueelle. Voit määrittää, voivatko käyttäjät toimia vuorovaikutuksessa verkkosisällön
kanssa ja muuttaa muita asetuksia.

Määritä peiton automaattinen toisto, kun sivu avataan (tai määritetyn viiveen jälkeen). Automaattinen
käynnistys on saatavilla peitoille 360 Viewer, Audio, Video ja Web View.

Automaattisen käynnistysvaihtoehdon lisäksi 360 Viewer sisältää uudet vaihtoehdot, joilla voidaan hallita kuvien
toistoa ja taukoa, pyyhkäisyä ja uudelleentoistoa.

Voit nyt luoda helposti linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän artikkelista toiseen. Kun luot InDesignissa joko natiivin painikkeen tai linkin,
määrittämällä verkko-osoitteeksi ”navto://<pystysuuntaisen InDesign-asiakirjan nimi>” (esimerkiksi ”navto://WiFi_v”) voit siirtyä WLAN-artikkeliin
pysty- tai vaakasuuntaisesta näkymästä.

Monitilaisia objekteja ei ole enää ryhmitettävä. Komentosarjan nimi -paneelia tarvitaan nyt vain asetusten
muuttamiseen.

Adobe Content Viewerilla voit lähettää ja ladata sisältöä Adoben palvelimelle/palvelimelta sekä rinnakkaisladata sisältöä
työpöydällesi. (Huomaa: rinnakkaislataus ei ole enää käytettävissä.)

Adobe on luonut tilapäisen palvelimen, johon voit lähettää numeroita ja hallita niitä. Valitse viennin
yhteydessä Numero-alavalikosta Useita tiedostoja, ja määritä sitten palvelimen lähetysvalinnat. Kun olet lähettänyt testisisällön Adoben
palvelimelle, voit ladata numerot katseluohjelmaan. Tässä julkaisuissa ainoa tapa ladata numero on kirjautua sisään samalla Adobe-tunnuksella
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Numeroiden hallinta Bundlerissa

Kansi-vaihtoehto

Joustavampi peittokansiorakenne

InDesignin natiivit vuorovaikutusominaisuudet

Sidotut elokuvat

Panoraaman

Sidecar.xml

Useita numeroita

Pehmeä vierittäminen

kuin numeron lähettänyt henkilö.

Bundlerissa voit esikatsella käyttöliittymää, josta näet lähetetyt numerot ja voit hallita niitä. Tässä julkaisuissa
voit lisätä, näyttää ja poistaa Adobe-palvelimelle lähetettyjä numeroita.

Ensimmäisen artikkelin ensimmäistä sivua voidaan nyt käyttää numeron kantena palvelimelle lähetettyjen numeroiden
kirjastossa.

Julkaisu 2.5/3

Vikakorjauksia; ei uusia ominaisuuksia, mutta Adobe Content Viewer on saatavilla Apple Storesta.

Julkaisu 2

Aiemmassa versiossa kussakin artikkelikansiossa oli oltava InDesign-tiedostojen _h- ja _v-versiot sekä Links-
kansio, joka sisälsi kahden tiedoston yhdistetyt materiaalit; ja koko numerolle oli yksi OverlayResources-kansio. Vaikka kyseinen rakenne on
edelleen kelpaava, voit nyt luoda _h- ja _v-tiedostoille erilliset kansiot, joissa kummassakin on oma Links-kansio ja OverlayResources-kansio, mikä
on erityisen käytännöllistä pakettikansioille. Kullakin menetelmällä on etunsa.
Jos käytät menetelmää, jossa InDesign-tiedostot ja Links-kansiot ovat erillisissä kansioissa, sinun on myös sisällytettävä erillinen
OverlayResources-kansio kuhunkin artikkelikansioon sen sijaan, että koko numerolle olisi yksi OverlayResources-kansio.
Riippumatta siitä, minkä kansiorakenteen valitset, InDesign-tiedostot voivat nyt sisältää päätteet _h ja _v (horizontal=vaakasuuntainen ja
vertical=pystysuuntainen) tai _l ja _p (landscape=vaakasuuntainen ja portrait=pystysuuntainen).

InDesign-tiedostojen hyperlinkit, painikkeet ja monitilaobjektit voidaan nyt sisällyttää numeroon
ilman Overlay Creatoria. Komentosarjan nimi -paneelista voit muuttaa näiden objektien oletusasetuksia.

Elokuvia voidaan nyt katsoa sidottuina vain koko näytön sijaan.

Overlay Creator sisältää nyt Panoraama-vaihtoehdon.

Kun luot Bundlerilla CSV-tiedoston nimeltä Info.csv, sinun ei tarvitse täyttää metatietoja aina uudelleen. CSV-tiedosto on korvattu
XML-tiedostolla, sillä kaikki merkit eivät näkyneet oikein.

Samaan katseluohjelmaan voidaan lisätä useita numeroita. Koti-kuvaketta napauttamalla päästään takaisin numerokirjastoon;
ei nykyisen numeron alkuun. Voit luoda esikatselukuvia kirjaston numeroille. Tällä hetkellä voit ladata vain kahdeksan numeroa.

Voit määrittää, vieriikö numeron kukin artikkeli pehmeästi vai sivu kerrallaan.

Julkaisu 1

Digital Publishing Suiten ensimmäinen julkaisu sisälsi AIR-pohjaisen Content Bundlerin ja vuorovaikutteisen Overview Creator -sovelluksen.
Ensimmäinen Overlay Creator sisälsi peittotyypit Hyperlink, 360 Viewer, Slideshow, Audio ja Video. Overlay Creator oli ainoa tapa luoda
vuorovaikutteisia objekteja.
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DPS-virheenkorjauksen julkaisutiedot

Alkuun

Alkuun

Yleistä
Tässä artikkelissa on lueteltu jokaisen Digital Publishing Suite -version nykyiset tunnetut ongelmat ja tärkeimmät ohjelmavirheiden korjaukset.
Luettelo uusista ominaisuuksista on kohdassa Version uudet ominaisuudet.

Luettelo tunnetuista DPS-palvelinongelmista ja tulevista huoltotöistä on osoitteessa http://status.adobedps.com.

v30:n Hot Fix -korjaukset
28.4.2014

Vanha Android-katseluohjelma ei näyttänyt virheilmoitusta, kun foliot ladattiin Android-laitteeseen, jonka paikallinen tallennustila oli loppunut.
(3732681)

22.4.2014

Suuriin push-ilmoituksiin liittynyt pullonkaulaongelma on ratkaistu. (3743224)

10.4.2014

Vanhoilla ilmoitusohjelmointirajapinnoilla lähetettyihin push-ilmoituksiin liittyvä ongelma on korjattu. (3735711)

21.3.2014

Kun lähetät teksti-ilmoituksen, jossa on kaksitavuisia merkkejä, viestistä tulee suurempi kuin tekstin syöttökentässä sallitut 256 tavua. Jäljellä
olevien tavujen määrä näytetään käyttöliittymässä negatiivisena arvona, mutta ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää Applelle, mikä johtaa virheeseen.
Tämän Hot Fix -korjauksen asentamisen jälkeen palvelu ei enää salli kooltaan 256 tavua suurempien viestien lähettämistä. Kun tekstiviestin koko
ylittää sallitun rajoituksen, käyttöliittymään ilmestyy virheilmoitus, ja sinun on vähennettävä kaksitavuisten merkkien määrää ennen jatkamista.

20.3.2014

Joissakin tapauksissa, kun version v30 työkalut on asennettu, käyttäjät eivät pysty kirjautumaan Folio Builder -paneeliin Adobe-tunnuksella, johon
ei ole liitetty sovellusroolia. Tämä ongelma korjattiin tällä Hot Fix -korjauksella. Sisäänkirjautumisongelman välttämiseksi kehotamme sinua
päivittämään DPS Desktop Toolsin (InDesign CC/CS6) tai Folio Builder -paneelin (InDesign CS5.5/CS5). Perehdy tähän artikkeliin, jossa on
linkkejä asennusohjelmiin.

Nykyiset tunnetut ongelmat ja ohjeet
Sisäänkirjautumiseen ja asennukseen liittyvät ongelmat

Jos Adobe Content Viewerin asennus epäonnistuu, kun päivität DPS-työkalut, katso Desktop Adobe Content Vieweria ei voi asentaa tai sitä
ei löydy.
Jos DPS App Builderin asennus epäonnistuu, poista sovellus Sovellukset-kansiosta (jos sellainen on olemassa), tyhjennä roskakori, kirjaudu
DPS-hallintapaneeliin ja napsauta DPS App Builderin Mac-versiota.
Jos saat todennuksen epäonnistumisesta kertovan virheilmoituksen, kun kirjaudut iPadilla vahvistetulla Adobe-tunnuksella Adobe Content
Vieweriin, tai jos kelvollinen, julkaistu folio ei ilmesty mukautettuun katseluohjelmasovellukseen, palvelimella on mahdollisesti ilmennyt
ongelma. Perehdy teknisen Adobe Content Viewerin vianmääritys -julkaisun todennuksen epäonnistumista käsittelevään osaan tai ota
yhteyttä Adoben edustajaan.

Alkuperäisen Android-katseluohjelman tunnetut ongelmat

Alkuperäisen Android-katseluohjelman tuettujen toimintojen ja rajoitusten luettelon löydät artikkelista Alkuperäisten DPS-sovellusten
rakentaminen Android-laitteita varten.

Sosiaaliseen jakamiseen ja verkkokatseluohjelmaan liittyvät tunnetut ongelmat

iOS 6:n sosiaalinen jakamistoiminto on nyt poistettu kaikissa 7. helmikuuta jälkeen rakennetuissa sovelluksissa käytöstä. iOS 6 -pohjaisissa
laitteissa koko sosiaalinen jakamisvalikko on poistettu käytöstä. Sosiaalinen jakamisvalikko on edelleen käytettävissä iOS 7 -laitteissa.
Tasaisesti vieritettävien artikkeleiden viimeinen sivu ei ehkä näy verkkokatseluohjelmissa oikein, jos tasaisesti vieritettävän artikkelin pituus ei
ole folion korkeuden tarkka monikerta. Esimerkiksi tarkkuudeltaan 1 024 x 2 000 kuvapisteen artikkelin viimeinen sivu voi leikkautua, mutta 1
024 x 1 536 kuvapisteen artikkeli (kaksi kertaa korkeus) tai 1 024 x 2 304 kuvapisteen artikkeli (kolme kertaa korkeus) näkyy hyvin. Ongelma
ilmenee erityisesti pystysuuntaisten artikkeleiden tapauksessa. Yksi tapa kiertää ongelma on muuttaa tasaisesti vieritettävän sivun korkeus
folion korkeuden tarkaksi monikerraksi. Toinen tapa kiertää ongelma on käyttää tasaisesti vieritettävässä artikkelissa PNG-kuvamuotoa PDF-
muodon sijaan.

36

http://help.adobe.com/fi_FI/digitalpubsuite/using/WS67cb9e293e2f1f60-21ba9a4512e5e5e0b8d-8000.html
http://status.adobedps.com/
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/help/installing-digital-publishing-tools.html
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html
https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/kb/troubleshoot-content-viewer-digital-publishing.html
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html
http://helpx.adobe.com/fi/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html


Alkuun

Alkuun

Alkuun

Sisällysluettelon kuvat, jotka ovat suurempia kuin 70 x 70 kuvapistettä, rajataan skaalaamiseen sijaan.

Muut tunnetut ongelmat

Kun lähetät DPS-sovelluksen Application Loaderilla, näyttöön tulee versioristiriidasta kertova varoitus. Voit ohittaa tämän varoituksen ja jatkaa
sovelluksen lähettämistä tai muokata versionumeroa iTunes Connectissa. Tällä hetkellä Apple ei hylkää sovelluksia tämän virheen vuoksi.
(3632944)
Jos otat sosiaalisen jakamisen version v29 tai v30 sovelluksessa käyttöön, maksuttomana julkaistussa foliossa olevia artikkeleita voidaan
tarkastella sekä verkkokatseluohjelmalla että artikkeleiden katseluohjelmalla, vaikka artikkelit on määritetty suojatuiksi tai mitatuiksi.

Version v30.2 ohjelmavirheiden korjaukset (28.4.2014)
Analysointitoimintojen korjaukset

Artikkeleiden mittaustoiminto näyttää nyt yhdenmukaiset raportit aloitetuista peittokuvista ja URL-osoitteiden napsautuksista, vaikka sivuilla ei
näitä kohteita ole. (3726762)
Diaesitykseen upotettuja painikkeita seurataan nyt oikein. (3737243)

Vanha Android-katseluohjelma

Vanha Android-katseluohjelma ei näyttänyt virheilmoitusta, kun foliot ladattiin Android-laitteeseen, jonka paikallinen tallennustila oli loppunut.
(3732681)

Version v30.1 ohjelmavirheiden korjaukset (7.4.2014)
iOS-katseluohjelman korjaukset

Ratkaistu useita suoraa oikeutusta tukevissa päivitetyissä sovelluksissa ilmenneitä ongelmia, muun muassa sisäänkirjautumispainikkeen
virheellinen toiminta ja käyttäjien uloskirjaus. (3726004 ja 3726005)
iPhone-katseluohjelma säilyttää nyt oikean kuvasuhteen (16:9) Newsstand-näkymän iPhone 5:n kannen kokoisissa folioissa. (3732700)
Katseluohjelman koodi, joka tarkistaa tiedostossa HTMLResources.zip olevat datan kuvaimet, ei enää virheellisesti määritä, että on
tapahtunut virhe. (3724085)
Laajennetuille merkistöille ei enää suoriteta URL-koodausta ylöspäin pyyhkäistävää verkkonäkymän URL-osoitetta varten. (3728362)

Alkuperäisen Android-katseluohjelman korjaukset

Korjattu ongelma, jonka vuoksi joitakin automaattisesti toistettavia videoita ei toistettu automaattisesti.
Lisätty latausten peruuttamiseen liittyviä, vakautta parantavia korjauksia.
Korjattu suoraan oikeutukseen liittyvä sisäänkirjautumisongelma.

Windows-kaupan katseluohjelman korjaukset

Jos julkaisija muuttaa artikkelin nimen, Foliota ei voi avata -virheilmoitus ei enää tule näyttöön, kun käyttäjä yrittää päivittää folion. (3729074)
Korjattu suoraan oikeutukseen liittyvä sisäänkirjautumisongelma. (3726018)

Version v30 virheenkorjauksen julkaisutiedot (maaliskuu 2014)
Luontiin liittyvät korjaukset

Rivinvaihtomerkkien käyttäminen folioiden peittokuvien nimissä voi johtaa puutteellisiin peittokuviin ja Androidin latausvirheisiin. Tämä ongelma on
ratkaistu. (3653600)

iOS-katseluohjelman korjaukset

Muulla kuin Newsstand-katseluohjelmalla ja Adobe Content Viewerilla ladatut foliot eivät enää katoa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos
folion julkaisun nimessä on vinoviivoja (/). (3706229)
Verkkosisällön peittokuvan sipaiseminen ei enää aktivoi peittokuvaa iOS 7:ssä. (3719813)
Katseluohjelma kaatui, jos käyttäjä latasi osiin jaetusta foliosta yhden osan, folio oli julkaisematta ja käyttäjä tarkasteli sekä käsitteli kyseistä
foliota. Tämä ongelma on ratkaistu. (3712674)
Kuvasarjojen palauttaminen kierron ja inertian mukaan on nyt käytettävissä sipaistaessa. (3711983)
iOS 7:ssä diaesityksen painikkeet eivät enää katoa laitetta kierrettäessä, jos diaesitys on sijoitettu vieritettävään kehykseen. (3710367)
Kelvollisten navto-linkkien napauttaminen ei enää johda virheeseen, eikä sillä ole joissakin tapauksessa vaikutusta. (3704444)
Yksisuuntaisen folion lukukohta ei enää katoa, kun laite käynnistetään vastakkaisessa suunnassa uudelleen. (3701061)
Paikallisen tallennustilan arvot haetaan nyt oikein, kun laite palautetaan lepotilasta tai painetaan Home-painiketta. (3696400)
Kun lähennät PDF-sivua ja sipaiset kuvasarjaa, kuvasarja käyttäytyy nyt oikein. (3689978)
Automaattisesti toistettavaa diaesitystä, joka on palautettu kaksoisnapautuksella, ei enää aleta toistaa uudelleen, kun lähdet sivulta.
(3685543)
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Newsstand-folion kansi päivittyy nyt push-taustailmoituksesta oikein, vaikka käyttäjällä ei olisi oikeutta folioon. (3684294)
Vieritettävään kehykseen sijoitettujen kuvasarjapeittokuvien automaattinen toisto ei enää epäonnistu joissakin tapauksissa. (3684291)
Uuden folion ilmoitus ei enää ilmesty folionäkymään, jos katseluohjelmaa ei ole määritetty suoraa oikeutusta varten. Tämä ongelma on
ratkaistu. (3684290)
Katseluohjelma ei enää kaadu, jos käyttäjä napauttaa mukautetussa kirjastossa useampaa ostettavaa foliota ja palaa sitten oletuskirjastoon.
(3678047)
Diaesitystä hyvin nopeasti sipaistaessa siirrytään joskus seuraavaan artikkeliin diojen vaihtamisen sijaan. Tämä ongelma on korjattu.
(3673086)
iPhone 5:ssä Unohditko salasanan? -teksti on sisäänkirjautumisruudun ulkopuolella, jos sovellus on määritetty käyttämään unohtuneen
salasanan URL-osoitetta, mutta ei tilin luonnin URL-osoitetta. Tämä ongelma on ratkaistu version v30 sovelluksissa. (3671662)
Jos sipaiset maksuttoman artikkelin vieressä olevaa suojattua artikkelia hyvin nopeasti, näet suojatut artikkelit ilman ostoruutua tai
verkkokuviota. Tämä ongelma on ratkaistu. (3660132)
Mukautetut HTML-paikat ja verkkonäkymä ulottuvat nyt oikein katseluohjelman käyttöliittymän taakse. (3658854)
Esikatseltu folio voidaan nyt ladata, vaikka sisällysluettelossa olevan kohteen nimessä on välilyönti. (3658214)
Kun lähennät diaesitystä tai kuvasarjaa niin, että sipaisu on käytössä, voit nyt vierittää sivua sipaisemalla pystysuunnassa. (3656725)
Kun sipaiset vaakasuuntaista vieritettävää kehystä, jossa on leikattu kuva, InDesign ei enää siirrä sivua, eikä nykimistä ilmene. (3653470)
MSO:ta kaksoisnapautettaessa lähennys ja loitonnus toimii nyt PDF-artikkelin sivua lähennettäessä oikein. (3652078)
Käytön seurannan kieltäytymisikkunaa ei enää poisteta offline-tilassa käytöstä. (3650422)
Kirjaston otsikossa ei enää lue ”Kirjastohälytys”, jos folio on päivitetty useamman kerran. (3649220)
Kun sipaiset pystysuuntaista vieritettävää kehystä siirtyäksesi seuraavalle sivulle, seuraavaa sivua ei enää näytetä lyhyesti ja hypätä takaisin
alkuperäiselle sivulle. (3647503)
Sovelluksen sisäinen selain toimii entistä luotettavammin verkkosisältöä tarkasteltaessa. (3610048)
iTunes Subscriberin kuitti voidaan nyt tarkistaa, jos laite käynnistetään uudelleen, sen lukitusta ei ole poistettu ja sovellus aktivoidaan
Newsstandin push-toiminnolla. (3595346)

Windows-kaupan katseluohjelman korjaukset

Korjattu ongelma, jossa Windows-kaupan katseluohjelma kaatui, kun avattiin kirjasto, jossa oli folio, jonka julkaisupäivää tai kannen
päivämäärää ei oltu määritetty. (3714037)
Joissakin tapauksissa videopeittokuvaa sisältävää foliota ei arkistoitu oikein. Tämän vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lataamaan foliota
asianmukaisesti uudelleen. (3707309)

Verkkopohjaisen DPS App Builderin korjaukset

Korjattu ongelma, jolla on parannettu analysointitoimintojen määritystapaa, kun ammattilaisasiakkaat rakentavat alkuperäisiä Android-sovelluksia.

Version v30 parhaat käytännöt ja vinkit
Käytä folioiden ja artikkeleiden metatietoja annettaessa perusmerkkejä, kuten A–Z, 0–9, sekä väliviivoja ja alaviivoja. Vältä vinoviivojen,
symboleiden ja laajennettujen ASCII-merkkien käyttöä.
Jos Folio Producer Editorissa ei ole Maksuton-vaihtoehtoa, huolehdi kahdesta asiasta: (1) muuta folion katseluohjelman versio versioksi v26
tai uudemmaksi ja (2) päivitä foliossa olevat artikkelit. (Kun päivität folion katseluohjelman version, artikkeleiden edellinen katseluohjelman
versio säilyy, kunnes ne päivitetään.)
Vaikka Android tukee nyt PDF-tiedostoja, Android ei kuitenkaan tue linkitystä PDF-tiedostoihin HTMLResources.zip-tiedostossa.
Älä oleta, että kaikki PDF-tiedostot toimivat Android-katseluohjelmissa iOS-katseluohjelmia vastaavalla tavalla. Aivan erityisesti
verkkosisällön peittokuvien toiminnassa voi olla eroja. Android ei vieläkään tue panoraamakuvia, sisäkkäisiä videoita ja muutamia muita
toimintoja.
Kun luot HTML-mainospalkin oikeutettua tilaussovellusta varten, mainospalkki on koko sivun kokoinen. HTML-mainospalkkia on mahdollisesti
säädettävä.
Jos määrität oikeutusmainospalkin, sinun on edelleen määritettävä tilausruudun resurssit DPS App Builderissa, vaikka ruutu ei näykään.
(Yritimme korjata tämän ongelman, mutta myöhään löytämämme virheen vuoksi jouduimme palaamaan aikaisempaan toimintatapaan.) Voit
käyttää tilausruuduissa tyhjiä ”valekuvia”.
Amazon muutti hiljattain YouTube-videoiden upotusmuotoa. Muokkaa YouTuben upotettua koodia niin, että siinä on
”scr=http://www.youtube.com” eikä ”src=//www.youtube.com”. Voit myös määrittää peittokuvan automaattisesti toistettavaksi ja lisätä
julistekuvan peittokuvan eteen.

Aiemman julkaisun virheenkorjaukset
Aikaisempien julkaisutietojen ja ohjelmavirheiden korjausten luettelon löydät ohjeaiheesta DPS:n julkaisutietojen historia.
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö
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Suunnittelu ja sivuasettelu
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Sivuasettelun suunnittelun yleiskatsaus

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Folio on julkaisu, kuten kuukausittaisen aikakauslehden numero tai kertajulkaistavan katselusovelluksen sisältö. Folio koostuu yhdestä tai
useammasta artikkelista (joita kutsutaan joskus pinoiksi). Luo InDesign CS5:llä tai uudemmalla versiolla lähdedokumentteja artikkeleitasi varten.
Folio Builder -paneelilla voi luoda folioita ja artikkeleita. Folio Overlays -paneelilla voi lisätä julkaisuihin vuorovaikutteisia objekteja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kun haluat: Siirry tänne:

tehdä suunnittelupäätöksiä Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen

luoda lähdejulkaisuja artikkeleita varten InDesignin avulla Lähdejulkaisujen luominen

lisätä vuorovaikutteisia peittokuvia Vuorovaikutteisuus

luoda folioita ja artikkeleita Foliot ja artikkelit

Sisällön esikatseleminen Folioiden ja artikkelien esikatselu

jakaa folioita muille Folioiden jakaminen
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Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

InDesign CS6:ssa voit käyttää vaaka- ja pystyasettelua samassa InDesign-tiedostossa. InDesign CS5/CS5.5:ssä vaaka- ja pystyasetteluiden on
oltava erillisissä InDesign-tiedostoissa. Eri suuntia ei voi käyttää samassa foliossa. Koko folion on oltava joko kaksi-, pysty- tai vaakasuuntainen.

Kaksisuuntaisessa artikkelissa on kaksi sivuasettelua – pysty ja vaaka. Kun käyttäjä kiertää mobiililaitetta, toinen suunta näytetään. Yksisuuntaisen
folion suunta on lukittu. Jos luodaan artikkeleja, joissa on vain pystysuuntaisia InDesign-tiedostoja, suunta ei muutu, vaikka käyttäjä kiertäisi
mobiililaitetta. Jos folio käyttää pystyasettelua, koko näytön videoita voidaan kuitenkin toistaa vaaka-asettelussa.

 
Vaaka- ja pystysuuntaiset sivuasettelut iPadissa

Kussakin julkaisussa voi olla useita sivuja tai resursseja, jotka ovat erilaisia vaaka- ja pystysuunnassa.

Digitaalisia julkaisusovelluksia koskevien päätösten tekeminen

Bob Bringhurstin blogissa on lisää
yksityiskohtaisia esimerkkejä digitaalisten
julkaisujen suunnittelusta käytännössä....
Lue lisää

http://goo.gl/IfafR

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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InDesign-lähdejulkaisujen luominen

Alkuun

Ohjeita InDesign-julkaisujen luomiseen
InDesign-lähdejulkaisujen luominen (InDesign CS5 ja CS5.5)
InDesign-lähdejulkaisujen luominen (InDesign CS6 ja CC)

Jos luot digitaalisen aikakauslehtiartikkelin painetun artikkelin pohjalta, uuden julkaisun luominen on yleensä helpoin tapa. Voit määrittää julkaisun
uudelleen muuttamalla Julkaisun asetukset -valintaikkunan asetuksia. Määritä sivun koko (esimerkiksi 1 024 x 768 iPad SD:lle) ja suunta (pysty tai
vaaka). Kaksisuuntaisissa folioissa, joissa asiakkaat voivat tarkastella sisältöä vaaka- tai pystysuunnassa, voit luoda kummallekin artikkelille
erillisen julkaisun, yhden pysty- ja yhden vaakasuuntaisen. Jos käytät InDesign CS6:ta, voit luoda vaihtoehtoisia asetteluita samassa julkaisussa.

Älä käytä lähdejulkaisussa vastakkaisia sivuja – käytä vain yhtä sivua aukeamaa kohti.

Ohjeita InDesign-julkaisujen luomiseen
Poista vastakkaiset sivut käytöstä. Älä muuta sivun kokoa Sivu-työkalulla, ellei sivu ole tasaisesti vierivä.
Muista suunnitelmaa luodessasi, että artikkelin sivuasettelun oikeasta reunasta rajataan pois 6 pikselin alue vierityspalkkia varten. Voit
merkitä tämän alueen sivupohjaan lisäämällä apuviivan tai objektin.
Kun suunnittelet taittoja, haluat ehkä huomioida siirtymispalkit, jotka tulevat näyttöön, kun käyttäjät napauttavat taustaa. Ylemmän
siirtymispalkin koko on 20 tai 40 pikseliä (SD tai HD) järjestelmätilapalkkia ja 44 tai 88 pikseliä ylempää siirtymispalkkia varten. Alemman
siirtymispalkin koko on 44 tai 88 pikseliä. Yrityssovelluksissa voidaan näyttää myös ylimääräinen siirtymispalkki mukautettujen
siirtymiskuvakkeiden avulla. Tämän ylimääräisen siirtymispalkin koko on 56 tai 112 pikseliä.
Liian suuria foliotiedostoja voidaan välttää käyttämällä vuorovaikutteisissa resursseissa, kuten kuvasarjoissa, panoroiduissa ja zoomatuissa
kuvissa sekä panoraamoissa, sopivan kokoisia JPEG- ja PNG-tiedostoja. Ei-vuorovaikutteisia kuvia tai diaesityksiä varten on mahdollista
käyttää mitä tahansa tiedostomuotoa, kuten PSD-, TIFF-, AI-, PDF-, ja JPEG-tiedostoja. Kun luot artikkelin tai sivuasettelun, kullakin sivulla
olevat ei-vuorovaikutteiset objektit pakataan ja muunnetaan yhdeksi PNG-, JPEG- tai PDF-taustakuvatiedostoksi. Diaesitysten ja painikkeiden
kuvat pakataan vastaavasti PNG-tiedostoiksi.

Kun luot vuorovaikutteisissa peittokuvissa käytettäviä kuvia, saat parhaat tulokset Photoshopin Tallenna verkkosivuille ja laitteille -asetuksen
avulla.

Jos sijoitat PDF-tiedostoja InDesign-julkaisuusi, käytä yhdistämätöntä PDF 1.4:ää tai uudempaa versiota välttääksesi tarpeettomien valkoisten
viivojen näkymistä.
Paras väritarkkuus saadaan käyttämällä RGB-värikuvia CMYK- tai LAB-muodon sijasta.
Jos sisältö ei ole vuorovaikutteista, voit käyttää mitä tahansa kuvatyyppiä. Muu kuin vuorovaikutteinen sisältö muunnetaan kuvaksi, jolla on
samat mitat kuin folion koolla. Ohjeita vuorovaikutteisen sisällön luomiseen on ohjeaiheessa Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt.

iPad-asettelumalleja Digital Publishing Suitelle

Tyylien ja tasojen käyttäminen

Keith Gilbert on luonut 1 024 x 768 pikselin
malleja InDesign CS5:lle. Näissä malleissa
on apuviivoja, joiden avulla voidaan luoda
vierityspalkeilta ja valikoilta suojattu alue
iPadille. ... Lue lisää

http://goo.gl/yKAUD

tekijä: Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Colin Fleming kertoo, miten voit varmistaa
julkaisun taiton yhtenäisyyden tyylien avulla
ja välttää sekaannukset DPS:ssä
käyttämällä tasoja.... Lue lisää

http://bit.ly/mTj72N

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Alkuun

Huomautus:

Alkuun

InDesign-lähdejulkaisujen luominen (InDesign CS5 ja CS5.5)
InDesign CS5:tä ja InDesign CS5.5:tä ei enää tueta syyskuussa 2014 julkaistavassa versiossa v32. Tällöin et enää voi luoda tai

muokata folioita tai artikkeleita tai lähettämään DPS-sisältöä Folio Produceriin. Käyttöön vaaditaan InDesign CS6 tai uudempi.

1. Valitse InDesign CS5:ssä tai InDesign CS5.5:ssä Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

2. (Valinnainen) Valitse perusteasetukseksi Web.

Kun Web on valittuna, sivuasettelu on helpompi sovittaa mobiililaitteille. Jos on jo luotu julkaisu, jonka perusteasetuksena on Tulosta, sitä ei
voi muuttaa Web-asetukseksi. Asetuksia voidaan kuitenkin muuttaa manuaalisesti.

3. Määritä sivun koko lukulaitteen mittojen mukaiseksi.

Vakiotarkkuuksisissa iPad-malleissa käytetään 1 024 x 768 pikselin kokoa. Suuritarkkuuksisessa iPadissa käytetään 2 048 x 1 536 pikselin
kokoa. Parhaat tulokset saat luomalla 1 024 x 768 kuvapisteen asiakirjan ja käyttämällä PDF-kuvamuotoa, jotta sisältö näyttää hyvältä
kaikissa iPadeissa.

6-pikselin kokoinen alue sivun oikeassa reunassa rajataan pois mobiililaitteessa. SD iPad -malleissa todellinen suunnittelualue on 1 018 x
768 (tai 762 x 1 024) kuvapistettä.

Android-laitteissa Android-katseluohjelman sisältöä skaalataan ylös- tai alaspäin ja rajataan tarpeen mukaan niin, että se mahtuu
näyttöalueelle. Katso Julkaisujen luominen useille laitteille.

Tasaista vieritystä varten kannattaa määrittää mukautettu sivukoko (kuten 1 024 x 3 000). Katso Artikkelien tasainen vieritys.

4. Valitse Suunta-asetukseksi Pysty tai Vaaka.

 
Julkaisun luominen lukulaitteelle 
A. Valitse perusteasetukseksi Verkko B. Määritä Sivukoko C. Valitse Pysty tai Vaaka 

5. Luo toinen julkaisu samalla tavalla kaksisuuntaista artikkelia varten.

Kun tallennat tiedostot, sisällytä tiedostonimiin päätteet _v ja _h, jos haluat tuoda artikkeleita. Lisää esimerkiksi pääte _v (vertical)
pystysuoralle asiakirjalle (ts. artikkeli_v.indd).

6. Suunnittele julkaisut.

Digitaalinen julkaisutyönkulku ei tue kaikkia InDesignin vuorovaikutteisia toimintoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tuetut vuorovaikutteiset
toiminnot.

InDesign-lähdejulkaisujen luominen (InDesign CS6 ja CC)
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InDesign CS6 ja CC sisältävät useita uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat DPS-työnkulkua. Lisätietoja näistä toiminnoista on seuraavissa
linkeissä. Huomaa seuraavat ongelmat:

Foliot, jotka on luotu tai muokattu InDesign CS6:ssa tai uudemmissa versioissa, eivät ole yhteensopivia v20:tä aiempien katseluohjelman
versioiden kanssa.

Jos luot vaihtoehtoisia asetteluita, voit luoda näihin asetteluihin pohjautuvia artikkeleita vain Lisää artikkeli -toiminnolla, ei Tuo artikkeli -
toiminnolla. Jos tuot usein useita tiedostoja, jatka eri julkaisun käyttämistä kullekin asettelulle, kunnes Tuo artikkeli -toiminto tukee
vaihtoehtoisia asetteluita.

Voit luoda lähdejulkaisun InDesign CS6:ssa tai CC:ssä seuraavasti:

1. Valitse InDesign CS6:ssä Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

2. Valitse perusteasetukseksi Digitaalinen julkaisu.

3. Määritä sivun kooksi kohdelaite, kuten iPad. Muuta leveyttä ja korkeutta tarvittaessa.

Vakiotarkkuuksisissa iPad-malleissa käytetään 1 024 x 768 pikselin kokoa. Suuritarkkuuksisessa iPadissa käytetään 2 048 x 1 536 pikselin
kokoa. Parhaat tulokset saat luomalla 1 024 x 768 kuvapisteen asiakirjan ja käyttämällä PDF-kuvamuotoa, jotta sisältö näyttää hyvältä
kaikissa iPadeissa.

6-pikselin kokoinen alue sivun oikeassa reunassa rajataan pois mobiililaitteessa. SD iPad -malleissa todellinen suunnittelualue on 1 018 x
768 (tai 762 x 1 024) pikseliä.

Android-laitteissa Android-katseluohjelman sisältöä skaalataan ylös- tai alaspäin ja rajataan tarpeen mukaan niin, että se mahtuu
näyttöalueelle. Katso Julkaisujen luominen useille laitteille.

Tasaista vieritystä varten kannattaa määrittää mukautettu sivukoko (kuten 1 024 x 3 000). Katso Artikkelien tasainen vieritys.

4. Valitse Suunta-asetukseksi Pysty tai Vaaka.

 
Julkaisun luominen lukulaitteelle 
A. Aseta perusteasetukseksi Digitaalinen julkaisutoiminta B. Määritä Sivukoko C. Valitse pysty- tai vaakasuunta 

5. Pidä Ensisijainen tekstikehys valittuna, jos haluat, että teksti sijoitetaan uudelleen, kun luot vaihtoehtoisia asetteluita. Jos artikkelissa ei ole
pääjuttusäiettä, poista tämän asetuksen valinta.

6. Suunnittele julkaisu.

Digitaalinen julkaisutyönkulku ei tue kaikkia InDesignin vuorovaikutteisia toimintoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tuetut vuorovaikutteiset
toiminnot.

7. Jos kyseessä on kaksisuuntainen artikkeli, tee jompikumpi seuraavista:

Luo toinen asiakirja, jolla on toinen suunta. Kun tallennat tiedostot, sisällytä tiedostonimiin päätteet _v ja _h, jos haluat tuoda artikkeleita.
Lisää esimerkiksi pääte _v (vertical) pystysuoralle asiakirjalle (ts. artikkeli_v.indd).

Luo vaihtoehtoinen asettelu.

Vaihtoehtoiset sivuasettelut -video

Objektipohjaisten joustavien sivusääntöjen
käyttäminen InDesign CS6:ssa.... Lue lisää

tekijä: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com
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Joustavien sivuasettelusääntöjen kuvaus -video

Joustavien sivuasettelusääntöjen käyttäminen -video

Opaspohjaiset joustavat sivuasettelusäännöt -video

Objektipohjaiset joustavat sivuasettelusäännöt -video

Adobe suosittelee myös

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_en

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Joustavien InDesign CS6:n
sivunasettelusääntöjen peruskäsitteiden
kuvaus.... Lue lisää

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en

tekijä: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Mittakaavojen, uudelleenkeskittämisen ja
pohjautumisen käyttäminen joustavien
sivujen pääsäännöissä InDesign CS6:ssa....
Lue lisää

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en

tekijä: Adobe-video

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Opaspohjaisten joustavien sivusääntöjen
käyttäminen InDesign CS6:ssa.... Lue lisää

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en

tekijä: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Objektipohjaisten joustavien sivusääntöjen
käyttäminen InDesign CS6:ssa.... Lue lisää

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en

tekijä: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Julkaisujen luominen useille laitteille
Voit luoda folioita ja mukautettuja katseluohjelmia useita laitekokoja tukevia ympäristöjä varten. Esimerkiksi Android-ympäristössä on laitteita, jotka
käyttävät eri kokoja, muun muassa 1 024 x 600, 1 280 x 800 ja 1 920 x 1 200 pikselin muotoja. iOS (Apple) -laiteympäristö sisältää 1 024 x 768- ja
2 048 x 1 536 -mallit iPadille sekä 480 x 320-, 960 x 640- ja 1 136 x 640 -mallit iPhonelle.

Android- ja iOS-katseluohjelmilla on eri vaatimukset folioiden tarkastelua varten. Mikä tahansa luomasi foliokoko voidaan esittää Android-
katseluohjelmassa. Artikkelit skaalataan ja rajataan tarpeen mukaan. iPadissa katseluohjelma näyttää kuitenkin vain foliot, joiden kuvasuhde on
4:3. iPhone-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 3:2 tai 16:9 (1 136 x 640).

Yhden folion lähestymistapa (suositus)
Vaikka esitykset ovat valinnaisia, on mahdollista luoda yksi folio kutakin ympäristöä varten ja sallia sisällön skaalaus. iPadeissa voit luoda yhden 1
024 x 768 kuvapisteen folion, joka toimii sekä SD- että HD-mallisissa iPadeissa. Samalla tavalla voit luoda yhden 480 x 360 kuvapisteen folion,
joka toimii sekä SD- että HD-mallisissa iPhoneissa. Katso Usean esityksen artikkeleiden luominen.

Android-katseluohjelmissa voit luoda yhden folion, kuten 1 024 x 768 kuvapisteen folion iPadeja varten tai 1 280 x 800 kuvapisteen folion, joka
sopii paremmin Android-laitteen mittasuhteisiin. Kyseistä foliota skaalataan Android-laitteissa ylös- tai alaspäin. Parhaat tulokset saat testaamalla
folion useissa Android-laitteissa. Toinen vaihtoehto Android-laitteissa on luoda yksi folio puhelimia ja toinen folio taulutietokoneita varten, minkä
jälkeen on valittava pienempi folio näkymään vain puhelimissa ja suurempi folio näkymään vain taulutietokoneissa sovellusta rakennettaessa.
Katso Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

Windows-kaupan katseluohjelmissa suosittelemme yhden 1 024 x 768 tai 1 280 x 800 kuvapisteen folion luomista. Sisältö skaalataan ja
kirjekehystä käytetään tarpeen mukaan.

Versiot

Saman folion eri laitteille suunniteltuja versioita kutsutaan tulkinnoiksi. Jos luot useita foliotulkintoja, katseluohjelma tuo käytettäväksi vain
tulkinnan, joka vastaa lähimmin laitteen mittoja.

Jos katseluohjelma näyttää Android-laitteissa tulkinnan, joka ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, foliota skaalataan suhteellisesti. Katseluohjelma voi
lisätä joko kirjekehykset (mustat palkit ylä- ja alareunassa) tai pylväskehykset (mustat sivupalkit) tarpeen mukaan.

Esityksiä voidaan hyödyntää useisiin käyttötarkoituksiin:

Kirjekehyksiin lisäämättömän iPhone-sisällön luontiin. Voit esimerkiksi luoda 480 x 320 kuvapisteen esityksen, joka toimii iPhone 3/4 -
laitteissa, ja 1 136 x 640 kuvapisteen esityksen, joka täyttää iPhone 5:n ja sitä uudempien laitteiden näyttöalueen.
Vain verkkokatseluohjelmaan tarkoitetun folion luontiin. Katso Verkkokatseluohjelman mukauttaminen.
Puhelimeen tai taulutietokoneeseen tarkoitettujen erillisten folioiden luontiin.
iPadiin tarkoitettujen erillisten SD- ja HD-folioiden (1 024 x 768 ja 2 048 x 1 536) luontiin. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos
haluat käyttää PNG- tai JPG-artikkelimuotoa PDF-tiedoston sijaan.

Katso Folioesitysten luominen.

 
Folion tulkinnat 
A. 1 024 x 768 pikselin folio B. 1 024 x 600 pikselin folio C. 1 024 x 768 pikselin folio, jossa on kirjekehykset 1 024 x 600 pikselin laitteessa 

Ohjeita useiden esitysten suunnitteluun

Julkaisu voidaan määrittää uudelleen eri laitteille seuraavasti:

iPad-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 4:3, esimerkiksi 1 024 x 768. iPhone-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden
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kuvasuhde on 3:2, esimerkiksi 480 x 320 ja 960 x 640, kuten myös 1 136 x 640 (iPhone 5).

Android-laitteissa katseluohjelmat skaalaavat sisältöä jopa 300 % alas- ja ylöspäin, jotta sisältö mahtuu laitteen mittasuhteisiin. Kuvan ylä- ja
alapuolella voi olla kirjekehykset.

Kun folioon lisätään artikkeleja, julkaisun Sivukoko-asetuksen kuvasuhteen on vastattava folion Koko-asetusta (paitsi jos valitset Tasainen
vieritys -asetuksen). Esimerkiksi 1 024 x 768 pikselin InDesign-julkaisu voidaan lisätä 2 048 x 1 536 pikselin folioon, koska molempien
kuvasuhde on 4:3. 1 024 x 768 pikselin julkaisua ei voi kuitenkaan lisätä 1 280 x 800 pikselin folioon.

Kun suunnittelet sisältöä Android-laitteita varten, muista, että järjestelmän navigointipalkki pienentää näyttöalueen kokoa. Esimerkiksi Xoomin
ja Galaxy 10:n navigointipalkin koko on 48 pikseliä ja Nexus 7:n navigointipalkin koko on 64/75 pikseliä. Esimerkiksi navigointipalkin vuoksi
Xoomin todellinen koko on vaakasuunnassa 1 280 x 752 ja pystysuunnassa 800 x 1 232. Suosittelemme, että sallit skaalauksen ja
kirjekehysten käytön sen sijaan, että yrittäisit luoda folioesityksiä, joista nämä eri mittasuhteet johtuvat.

Piilotetuilla tasoilla olevat objektit eivät näy viedyssä foliossa. Eri mobiililaitteille voidaan luoda erillisiä tasoja, joille lisätyt objektit näkyvät
vain, kun kyseistä tasoa käytetään. Ennen kuin julkaisu luodaan artikkelin pohjalta, eri tasot voidaan näyttää tai piilottaa ja sivukokoa voidaan
muuttaa tarpeen mukaan.
Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön näyttääksesi sisältöä verkkokatseluohjelmassa, voit luoda erikoisesityksen, joka näkyy
verkkokatseluohjelman selaimessa. Katso Vain verkkokatseluohjelmaan tarkoitetun esityksen luominen.

Suosittelemme, että käytät iOS- ja Android-ympäristöissä eri sovellustunnuksia, jotta pystyt käyttämään iOS- ja Android-laitteissa tarvittaessa
eri sisältöjä. Kaikkia iOS:n tukemia toimintoja ei tueta Androidissa, kuten seuraavassa osassa on kuvattu.

Ominaisuuksien puuttuminen muilta alustoilta

Android Viewerissa ja muissa laitteissa ei ole tukea tietyille ominaisuuksille, jotka toimivat iPadissa. Android-ympäristössä ei esimerkiksi tueta
panoraamakuvia ja sisäisiä (muita kuin koko näytön kokoisia) videoita. Jos käytät HTML-sisältöä, varmista, että se toimii oikein käyttöympäristön
selaimessa ja DPS-foliossa. Katso iOS- ja Android-katseluohjelmien väliset erot ja DPS:n tuettujen toimintojen luettelo.

Sovellusten rakentaminen

Tietoja DPS-sovellusten luonnista Android-laitteisiin on kohdassa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.

Tietoja DPS-sovellusten luonnista Windows-kauppaan on kohdassa DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten.
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HTML-artikkeleiden luominen DPS:ää varten

Huomautus:

HTML-pohjaisia artikkeleja voidaan tuoda folioon ja näyttää katseluohjelmassa artikkeleina. HTML-artikkelien etuna on pienempi tiedostokoko,
mikä sopii hyvin viikkojulkaisuille tai yksinkertaisille, paljon tekstiä sisältäville artikkeleille. HTML-artikkeleissa voi olla myös vuorovaikutteisuutta,
joka ei ole käytettävissä Folio Overlays -paneelissa.

Tietoja Adobe Edgen käytöstä HTML-muotoisten julkaisujen luontiin DPS:ssä on Raghu Thricovilin artikkelissa DPS-folioiden parantaminen HTML-
animaatioilla Adobe Edgen avulla.

1. Luo kansio, joka sisältää HTML-tiedostoja.

Muista sisällyttää vain tiedot, joita käytät kansiossa. Kansion kaikki tiedot lähetetään, vaikka niitä ei käytettäisi.

2. Jos tuot HTML-artikkelia yksisuuntaiseen kansioon, lisää .html-tiedostoon loppuliite _h tai _v, kuten index_h.html.

Jos et lisää loppuliitettä, artikkeli tuodaan kaksisuuntaisena artikkelina. Jos yrität esikatsella tai julkaista yksisuuntaisen folion, näyttöön tulee
virheilmoitus.

3. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon HTML-artikkeli sisällytetään.

4. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymän paneelivalikossa Tuo artikkeli.

5. Valitse Tuo yksi artikkeli, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta  ja määritä HTML-kansio.

6. Määritä lisäasetukset, kuten tasainen vieritys, ja valitse OK.

Jos muokkaat HTML-tiedostoja, valitse HTML-artikkeli Folio Builder -paneelissa ja valitse Päivitä.

Jos olet muokkaamassa foliota, joka on luotu versiota 20 vanhemmalla versiolla, avaa Folion ominaisuudet -valintaikkuna ja määritä
Katseluohjelman versio -asetus. Jos asetuksena on Määrittämätön, HTML-artikkelia ei tällä hetkellä voi tuoda.

HTML-artikkelin vaatimukset

Voit luoda yhden HTML-tiedoston, joka toimii sekä pysty- että vaakasuunnassa, tai voit luoda erillisen HTML-tiedoston kummallekin
suunnalle. Jos käytät erillistä HTML-tiedostoa pysty- ja vaakasuunnalle, lisää loppuliitteet _v ja _h HTML-tiedostonimien loppuun, esimerkiksi
index_h.html. Yksisuuntaiselle foliolle tarvitaan vain yksi HTML-tiedosto. Lisää yksisuuntaisen folion HTML-tiedostoon loppuliite _h tai _v.

Dynaamiset HTML (DHTML) -tiedostot eivät ole täysin tuettuja tällä hetkellä.

Yksi tapa rakentaa tiedostorakenne on sijoittaa kaikki HTML-tiedostoon liittyvät grafiikat ja komentosarjat yksittäisiin artikkelikansioihin. Toinen
tapa on sijoittaa kaikki folioon liittyvät grafiikat ja komentosarjat HTMLResources.zip-tiedostoon. Tuo HTMLResources.zip-tiedosto folioon
Folio Builder -paneelista tai verkon Folio Producerista. Katso HTMLResourcesin tuominen.

Esimerkki HTMLResources-kansiosta

Käytä suhteellisia polkuja HTML-koodissa. Jos luot linkin kuvaan, joka on samalla tasolla kuin HTML-tiedosto, toimi seuraavasti:

<img src="GlobalImage.jpg"/>

Jos luot linkin kuvaan, joka on HTMLResources-kansiossa, toimi seuraavasti:

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Tietoja HTML-artikkeleihin ja niistä pois johtavien hyperlinkkien luomisesta on ohjeaiheessa navto-hyperlinkkien luominen HTML-artikkeleille.
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Normaali videon käyttö

Parannettu videon käyttö

JavaScript

Suoratoistovideo

HTML-artikkelien luominen Android Viewer -katseluohjelmille

Android Viewer -katseluohjelmissa käytettäviin HTML-artikkeleihin liittyvät ohjeet ja vaatimukset on esitetty artikkelissa HTML-artikkelien luominen
Android Viewer -katseluohjelmille.

HTML5-resurssit

Lisätietoja artikkelien luomisesta HTML:llä on englanniksi Johannes Henselerin jutussa Yhden tiedoston HTML5-rakenne.

Tietoja CreateJS:n käytöstä HTML5-sisällön luonnissa Flash Pron avulla on CreateJS:n työkalusarjassa.

Lisätietoja HTML-artikkelien ja verkkonäkymäpeittokuvien kirjasimista iPadissa on englanniksi jutussa
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/.

Rufus Deuchler loi video-opastusohjelman digitaalisiin julkaisuihin tarkoitettujen HTML-sisältöjen luonnista Adobe Musen avulla.

Pyyhintäohjelman miniatyyrien luominen HTML-artikkeleille

Katseluohjelma luo InDesign-artikkeleille automaattisesti miniatyyreja, jotka näkyvät, kun vedät pyyhintäohjelmaa. Miniatyyrien luominen HTML-
artikkeleille vie kuitenkin kauemmin, ja miniatyyrit ovat toisinaan heikkolaatuisia. Miniatyyrien suorituskykyä HTML-artikkeleissa voidaan parantaa
lisäämällä kuvatiedostoja manuaalisesti HTML-artikkelikansioihin.

Luo png-tiedostoja ja nimeä ne scrubberthumbnail_h.png ja scrubberthumbnail_v.png (voit käyttää myös loppuliitteitä _l ja _p). Lisää nämä
tiedostot HTML-artikkelikansioon. Näiden kuvien kokoa ei ole rajoitettu, mutta ne skaalataan suhteellisesti 166 pikselin korkeuteen. Kun miniatyyrit
luodaan, vaakasuuntaisten miniatyyrien koko on 221 x 166 pikseliä ja pystysuuntaisten miniatyyrien 125 x 166 pikseliä.

HTML-artikkeleissa olevien videoiden käytön salliminen koko näytön kokoisina videopeittokuvina

Kun luot videolinkkejä sisältävän yksisuuntaisen HTML-artikkelin, toistettava video voi kiertyä laitetta kierrettäessä. Videon toiston päättyessä
videota toistava sovelluksen sisäinen selain voidaan myös hylätä. Jos haluat sallia tämän, käytä HTML-videolinkissä etuliitettä ”videofile://”.

Esimerkkejä videon käyttäytymisestä on maksuttoman DPS Tips -sovelluksen Tehosteet-numerossa.

Tässä esimerkissä video toistetaan sovelluksen sisäisellä selaimella eikä sitä kierretä yksisuuntaisessa foliossa.<a
href="Links/video.mp4">Toista video</a>

tai <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Toista video</a>

Tässä esimerkissä videota kierretään yksisuuntaisessa foliossa oikein ja palataan artikkeliin videon päättyessä.<a
href="videfile://Links/video.mp4">Toista video</a>

tai <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Toista video</a>

Voit laukaista tämän toiminnan myös JavaScriptillä ikkunaobjektissa olevan playFullscreenVideo-toiminnon avulla.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Toista video</a>

tai <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Toista video</a>

Tässä esimerkissä toistetaan suoratoistovideo.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Toista
video</a>

Adobe suosittelee myös
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DPS-sisällön luominen eri iPad-malleja varten
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Luo vain 1 024 x 768 pikselin foliot PDF-kuvamuodossa (suositus)

Luo 1 024 x 768 ja 2 048 x 1 536 pikselin esitykset

Luo vain 2 048 x 1 536 pikselin foliot

iPadin HD-retinanäytön tarkkuus on 2 048 x 1 536 pikseliä iPadin aikaisempien SD-mallien 1 024 x 768 pikselitarkkuuteen nähden. Jos haluat
luoda folioita sekä SD- että HD-laitteita varten, toimi seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

Usean esityksen PDF-artikkeleiden avulla voit luoda 1 024 x 768 pikselin
folion, joka näyttää hyvältä kaikissa iPad-malleissa. Voit esimerkiksi luoda diaesityksiä ja vieritettäviä kehyksiä, joissa sisältö viedään
vektorimuodossa. Voit lisätä samaan folioon sekä SD- että HD-muotoisia resursseja, mikä on erityisen tärkeää panoroitujen ja zoomattujen kuvien
peittokuvia luotaessa. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden luominen iOS-laitteita varten. Tästä lähestymistavasta on erityisesti hyötyä yhden
folion sovelluksille, jotka eivät tue esityksiä.

Kun luot folioesityksiä, iPad SD -mallit näyttävät vain 1 024 x 768 pikselin esityksen ja iPad
HD näyttää vain 2 048 x 1 536 pikselin esityksen. Voit käyttää esitysten luontiin samaa lähdetiedostojen sarjaa (suositus) tai kahta eri
lähdetiedostojen sarjaa. Lisätietoja saat Bob Bringhurstin ja Colin Flemingin alla linkitetyistä artikkeleista.

Tätä lähestymistapaa ei suositella. Usean numeron katseluohjelmissa 2 048 x 1 536 pikselin foliot näkyvät
vain HD iPadissa. Yhden toimituksen katseluohjelmassa sisältö muuttuu rakeiseksi ja ongelmia voi esiintyä.

Tärkeitä huomioitavia seikkoja esityksiä luotaessa:

Jos se on mahdollista, pyri julkaisemaan esitykset samanaikaisesti. Oletetaan, että julkaiset ensin 1 024 × 768 pikselin folion ja sitten viikkoa
myöhemmin samasta foliosta 2 048 × 1 536 pikselin esityksen. Jos iPad 3 -asiakkaat avaavat kirjaston, ennen kuin suurempi esitys on
saatavilla, vain pienempi esitys on saatavilla myöhemminkin. He voivat hankkia suuremman esityksen vain poistamalla
katseluohjelmasovelluksen ja asentamalla sen uudelleen. (Tämä rajoitus on tarkoitus korjata tulevassa ohjelmistoversiossa.)

Jos sinulla on Newsstand-sovellus, älä lähetä push-ilmoitusta, ennen kuin kaikki esitykset on julkaistu ja ne ovat käytettävissä.

Ohjeita folioiden luontiin iPad 3:lla

Taulutietokoneisiin suunnitellun sisällön julkaiseminen uudella iPadilla

Adobe suosittelee myös

Bob Bringhurst esittelee erilaisia tapoja
suunnitella sisältöä useita iPad-malleja
varten.... Lue lisää

http://adobe.ly/zSXgyg

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Colin Fleming esittelee parhaat käytännöt
julkaista sisältöä Adobe Digital Publishing
Suitella uuteen retinanäyttöiseen iPadiin....
Lue lisää

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Luo 480 x 320, 960 x 640 ja 1 136 x 640 pikselin versiot

Luo vain yksi folio

DPS tukee iPhone 3GS-, 4- ja 4S-malleja, kuten myös iPod Touchia (4. sukupolvi ja uudemmat). iPhone 3G:tä ei tueta. iPhone 3GS:ssä on
480x320-kuvapistemitat. iPhone 4- ja 4S-malleissa on 960 x 640 -kuvapistemitat. iPhone 5:ssä on 1 136x640-kuvapistemitat.

Voit luoda katseluohjelmasovelluksen sekä iPhonea että iPadia varten. Yhden julkaisun katseluohjelmasovellusta ei voi luoda iPhonea tai vain
iPhonen kanssa yhteensopivaa katseluohjelmasovellusta varten.

iPadille luodut foliot eivät näy iPhone-katseluohjelmassa. iPhone-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 3:2, esimerkiksi 960x640,
kuten myös iPhone 5 -foliot, joiden kuvapistemitta on 1 136 x 640. Saat parhaan tuloksen luomalla folioesityksiä. Jos määrität esitykset oikein ja
luot mukautetun katseluohjelman, joka tukee sekä iPhonea ja iPadia, voit varmistaa, että asiakkaasi saavat saman toimituksen missä tahansa iOS-
laitteessa. Katso Folioesitysten luominen.

Kirjanmerkkejä ei vielä tueta iPhonessa. Yritysasiakkaat voivat luoda jopa kolme mukautettua kuvaketta siirtymispalkkiin.

Voit luoda iPhoneen tarkoitettuja folioita seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

Kun luot folioesityksiä, iPhone 3GS näyttää vain pienemmän esityksen ja iPhone 4/4S
-mallit näyttävät vain suuremman esityksen. Voit luoda 480x320 ja 960x640 kuvapisteen esitykset saman lähdetiedostojen sarjan perusteella.
Sinun on luotava erilliset asettelut 1 136 x 640 kuvapisteen iPhone 5 -esiintymää varten. Luo tämän lisäksi 1 024 x 768 ja 2 048 x 1 536 pikselin
esityksiä iPadia varten.

Voit luoda yhden 480x320 kuvapisteen PDF-artikkeleita sisältävän folion, joka näyttää hyvältä kaikissa tuetuissa iPhone-
malleissa, vaikka 1 136x640 kuvapisteen sisältö on kirjekehyksessä. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden luominen iOS-laitteita varten. Jos
luot vain 960x640 kuvapisteen folion, se ei näy iPhone 3GS:n kirjastossa. Jos luot vain 1 136 x 640 kuvapisteen folion, se näkyy vain iPhone
5:ssä.

Tärkeitä huomioitavia seikkoja:

Vältä ongelmia julkaisemalla esitykset yhtä aikaa. Oletetaan, että julkaiset ensin 480 × 320 folion ja sitten viikkoa myöhemmin samasta
foliosta 960 × 640 version. Jos iPad 4S -asiakkaat avaavat kirjaston, ennen kuin suurempi esitys on saatavilla, vain pienempi esitys on
saatavilla myöhemminkin. He voivat hankkia suuremman esityksen vain poistamalla katseluohjelmasovelluksen ja asentamalla sen uudelleen.

Jos sinulla on Newsstand-sovellus, älä lähetä push-ilmoitusta, ennen kuin kaikki esitykset on julkaistu ja ne ovat käytettävissä.

Kun luot tai päivität katseluohjelman DPS App Builderilla, luo ylimääräisiä kuvakkeita, käynnistyskuvia ja muita kuvia, jotka tukevat iPhone-
kokoja.

DPS InDesign -tarkastus iPhonea varten

Adobe suosittelee myös

Colin Fleming esittelee parhaat käytännöt
julkaista sisältöä Adobe Digital Publishing
Suitella iPhoneen ja iPod Touchiin.... Lue
lisää

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Verkkosivustolinkit

Verkkosisällön peittokuvat

HTML-artikkelit

Tässä esitellään kolme tärkeintä tapaa, joilla HTML-koodia voi käyttää DPS-työkaluilla:

Verkkosivusto voidaan näyttää hyperlinkkien tai painikkeiden avulla. Verkkosivustoja voidaan näyttää joko ulkoisessa
mobiiliselaimessa tai sovelluksen sisäisessä selaimessa, jossa käyttäjät voivat palata folioon napsauttamalla Sulje-painiketta. Katso Hyperlinkkien
peittokuvat.

Luo verkkosisällön peittokuva, joka näyttää verkkosivuston tai paikalliset HTML-tiedostot katselualueella. Katso
Verkkosisällön peittokuvat.

Sen sijaan, että artikkeleita luodaan InDesign-julkaisuista, on mahdollista luoda kansio, jossa on HTML-koodia, ja tuoda se
artikkelina. Katso HTML-artikkelien tuominen.

HTMLResources-kansio on hyödyllinen, kun samat resurssit (kuten CSS, JavaScript tai kuvatiedostot) jaetaan useille HTML-artikkeleille tai
verkkosisällön peittokuville. Katso HTMLResourcesin tuominen.
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Tasainen vieritys

Pystyasettelu/vaaka-asettelu (InDesign CS6)

Pysty/vaaka (InDesign CS5/CS5.5)

Tasainen vieritys voidaan ottaa käyttöön artikkelikohtaisesti. Tasaisesta vierityksestä (jota ei pidä sekoittaa vieritettäviin kehyksiin) on hyötyä
pitkissä, yksisivuisissa sivuasetteluissa, kuten sisällysluetteloissa. Jos tasainen vieritys on käytössä, ota se huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi
iPadille voidaan luoda 1 024 x 2 000 pikselin vaakasuuntaisia ja 768 x 2 000 pikselin pystysuuntaisia julkaisuja.

Tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa ei voi käyttää monisivuisia dokumentteja. Jos luot tasaisesti vieritettäviä artikkeleita PDF-kuvamuodossa,
nipistäminen ja zoomaus ei ole käytössä.

Määritä sivukoko InDesignin Uusi julkaisu- tai Julkaisun asetukset -valintaikkunassa.

 
Sivu kerrallaan -vieritys tai tasainen vieritys 
A. Vaakasuuntainen sivu kerrallaan -vieritys B. Vaakasuuntainen tasainen vieritys C. Pystysuuntainen sivu kerrallaan -vieritys D. Pystysuuntainen
tasainen vieritys 

Voit luoda tasaisesti vieritettävän artikkelin seuraavasti:

1. Luo oikean mittainen yksisivuinen julkaisu, esimerkiksi 1 024 x 2 000 pikselin kokoinen vaakasuuntainen tai 768 x 2 000 pikselin kokoinen
pystysuuntainen julkaisu.

2. Luo artikkeli valitsemalla Folio Builder -paneelin artikkelinäkymästä Luo.

3. Määritä Uusi artikkeli -valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Valitse Vaaka, jos artikkelissa on vain tasaisesti vieritettävä vaakasuuntainen sivuasettelu. Tästä asetuksesta on hyötyä,
jos kyseessä on vain vaakasuuntaisessa foliossa oleva artikkeli tai artikkeli, jonka vaakasuuntainen versio on tasaisesti vieritettävä ja
pystysuuntainen versio ei ole käytössä (kohdistettu sivuun). Valitse Molemmat suunnat, jos kyseessä on kaksisuuntaiset foliot, joiden
molemmat sivuasettelut ovat tasaisesti vieritettäviä.

Määritä artikkelissa käytettävä asettelu – erityisen hyödyllinen, jos olet luonut vaihtoehtoiset
asettelut. Jos pysty- ja vaaka-asettelut ovat eri julkaisuissa, valitse oikea asettelu yhdeksi asetukseksi ja Ei mitään toiseksi. Avaa sitten
toinen julkaisu ja lisää se toiseksi asetteluksi.

Määritä julkaisun suunta. Valitse pysty, jos kyseessä on esimerkiksi 768 x 2 000 julkaisu. Valitse
Vaaka, jos kyseessä on 1 024 x 2 000 pikselin kokoinen julkaisu.

4. Valitse OK.

5. Lisää kaksisuuntaisessa foliossa toinen sivuasettelu artikkeliin.

Lisätietoja

Voit luoda tasaisesti vieritettävän artikkelin myös tuomalla sen. Luo _h- ja _v-lähdetiedostot ja käytä Tuo artikkeli -toimintoa. Katso InDesign-
artikkelien tuominen.

Tasainen vieritys toimii tällä hetkellä vain pystysuunnassa. Jos haluat vierittää artikkelia vaakasuunnassa, luo vieritettävää sisältöä. Katso
Vieritettävien kehysten peittokuvat.

Säädä tasaisesti vieritettävän sivun kokoa valitsemalla sivu Sivu-työkalulla ja säätämällä sitten sivun korkeutta.
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Jos haluat juoksuttaa yhden tai useamman artikkelin vain vaakasuunnassa, valitse Artikkelin ominaisuudet -valintaikkunassa Vain vaakasuuntainen
pyyhkäisy. Käyttäjät voivat navigoida yhdistetyissä artikkeleissa pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle (ei ylös ja alas).

 
Yhdistä artikkelit 
A. Yhdistämätön artikkeli B. Yhdistetty artikkeli 

Vain yhdistetyn artikkelin ensimmäinen sivu näkyy sisällysluettelossa, mutta kaikki sivut näkyvät Selaa-tilassa. Artikkelia ei voi yhdistää, jos
tasainen vieritys on määritetty.
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Usean esityksen artikkelien luominen

Käytä diaesityksissä ja vieritettävissä kehyksissä vektorimuotoa

Käytä SD- ja HD-laitteissa erilaisia vuorovaikutteisia resursseja

Huomautus:

Julkaisijoille asettaa melkoisen haasteen se, että iPad- ja iPhone-laitteiden joukossa on sekä SD (Standard Definition)- että HD (High Definition) -
malleja. Yhtenä lähestymistapana on luoda yksi folio, joka toimii sekä SD- että HD-malleissa. Jotkin sisällöt näkyvät kuitenkin HD-laitteessa
pikselöityinä ja jotkin peittokuvat käyttäytyvät tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, jos usean esityksen artikkeleita ei luoda. Toisena
lähestymistapana on luoda eri esitykset SD- ja HD-malleja varten. Jotkin julkaisijat kokevat kuitenkin esitysten ylläpidon vaikeana, eivätkä yhden
julkaisun sovellukset tue usean folion esitysten käyttöä.

Version v23 katseluohjelmalla ja sitä uudemmilla versioilla voit luoda 1 024 x 768 pikselin kokoisen yksittäisen folion, jonka PDF-tiedostot näyttävät
hyviltä ja toimivat oikein sekä SD- että HD-muotoisissa iPadeissa. Kun luot artikkelin PDF-kuvamuodossa, PDF-kuvien tarkkuus on suurempi kuin
edellisissä versioissa (72 ppi:n sijaan jopa 108 ppi:ta). Vaikka usean esityksen artikkeli näyttää hyvältä iPhone 5:ssä, sisältö on kirjekehyksessä.
Parhaat tulokset saat luomalla erillisen 1 136x640 kuvapisteen esityksen.

Huomautus: Jos haluat käyttää tietyissä kuvissa 108 ppi:tä suurempaa tarkkuutta, voit tehdä kuvasta suuritarkkuuksisen peittokuvan, kuten
kuvasarjan, jossa on vain yksi kuvatiedosto.

Tämän lisäksi voit suorittaa usean esityksen PDF-artikkelia luotaessa seuraavat tehtävät:

Kun valitset diaesityksen tai vieritettävän kehyksen sisältävän objektin, Folio
Overlays -paneelin PDF-muotoiset artikkelit -kohtaan ilmestyy Vie muoto -vaihtoehto, jonka asetukseksi voit valita Rasteri tai Vektori. Jos valitset
Vektori, diaesitysten ja vieritettävien kehysten sisältö (erityisesti teksti) näyttää HD-laitteissa entistä terävämmältä. Vektorisisällön latautuminen
kestää kuitenkin rasterisisältöä pidempään. Parhaan tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa
runsaasti kuvia sisältävän sisällön kanssa.
Varmista, että folion katseluohjelma on versioltaan v23 tai uudempi. Muussa tapauksessa tällä toiminnolla ei ole vaikutusta.
Valitettavasti painikkeille ei ole vektoritoimintoa. Painikkeet pienennetään 72 ppi:hin (ei 108 ppi:hin), minkä vuoksi painikkeen teksti näyttää
joissakin tapauksissa pikselöidyltä. Ongelman voi kiertää luomalla painikkeelle kuvan ja asettamalla näkymättömän painikkeen kuvan päälle.

 
Vektorimuodon käyttäminen diaesityksessä

Panoraamakuvien, kuvasarjojen, videoiden, panoroitujen ja zoomattujen
kuvien sekä ääniohjaimen olemusten kanssa voi käyttää kahta erilaista resurssijoukkoa. Voit tehdä tämän luomalla SD-resurssit sisältävään
kansioon HD-alikansion. Käytä HD-kansiossa SD-resurssien kanssa samannimisiä teräväpiirtoisia kuvia. Luo Folio Overlays -paneelista linkki SD-
resurssit sisältävään kansioon. SD iPadin katseluohjelma näyttää yhden resurssijoukon, HD iPad -katseluohjelma näyttää HD-kansiossa olevat
resurssit.

Panoroinnin ja zoomauksen, kuvasarjojen ja ääniolemusten HD-resurssien on oltava mitoiltaan kaksinkertaiset SD-resursseihin
nähden. Jos kuvasarjassa on esimerkiksi 300 x 200 pikselin SD-kuvia, HD-lähdetiedostojen koon on oltava 600 x 400 pikseliä.
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Alkuun

 
Jos haluat käyttää HD- ja SD iPad -malleissa eri panoraamaresursseja, luo HD-kansio, joka sisältää pienitarkkuuksisten kuvien kanssa
samannimiset suuritarkkuuksiset kuvat.

Videoita sekä panoroitavia ja zoomattavia kuvia varten voit luoda yhden HD-kansion, joka sisältää useita suuritarkkuuksisia kuvia. Jos esimerkiksi
Linkit-kansio sisältää tiedostot polarbear.jpg ja video01.mp4, voit luoda Linkit-kansioon HD-kansion, joka sisältää tiedostojen polarbear.jpg ja
video01.mp4 suuritarkkuuksiset versiot.

Huomaa, että kahden resurssijoukon käyttäminen peittokuvatyyppinä lisää folion kokoa.

Suosittelemme kahden erilaisen resurssijoukon luontia erityisesti panoroituja ja zoomattuja kuvia varten.Muita peittokuvatyyppejä varten ei yleensä
tarvitse luoda erillisiä SD- ja HD-versioita. Jotkin julkaisijat luovat esimerkiksi lähdetiedostoja kuvasarjapeittokuvia varten, joiden tarkkuus on SD- ja
HD-muotojen välillä, esimerkiksi kuvia, joiden tehollinen tarkkuus on 108 ppi:ta. Jos suuritarkkuuksista videota toistetaan SD iPadilla, ei ole mitään
syytä luoda ylimääräistä pienitarkkuuksista videota.

Usean esityksen artikkelien luominen

Varmista tekstin terävyys rasteroiduissa diaesityksissä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Colin Fleming esittelee usean esityksen
artikkeleiden luonnin perusteet ja
prosessin.... Lue lisää

http://goo.gl/4P6y9

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Bob Levine esittelee vektori- ja
rasterivaihtoehtojen käytön erot
diaesityksissä.... Lue lisää

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

tekijä: Bob Levine 
http://boblevine.us/

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

59

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi
http://goo.gl/4P6y9
http://goo.gl/4P6y9
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://boblevine.us/digital-publishing-suite-101-keep-text-sharp-in-raster-slideshows/
http://boblevine.us/digital-publishing-suite-101-keep-text-sharp-in-raster-slideshows/
http://boblevine.us/
http://boblevine.us/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten

Alkuun

Kansiorakenteen luominen useiden artikkelien tuomista varten
Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten

Artikkeleja voidaan tuoda työpöydältä Folio Builder -paneelin Tuo artikkeli -komennolla. Jotta tiedostojen tuominen onnistuu, folion sisältö on
määritettävä noudattamalla rakennesääntöjä ja tiedoston nimeämistapoja.

Useita artikkeleja voidaan tuoda kerralla luomalla foliokansio, joka muodostuu useista artikkelikansioista. Kun valitset Tuo useita artikkeleita,
siirry artikkelin alikansiot sisältävään foliokansioon.

Kaksisuuntaisten folioiden artikkelikansioissa on oltava kaksi InDesign-julkaisua. Luo yksi julkaisu, jossa on loppuliite _h (kuten
artikkeli1_h.indd), ja toinen, jossa on loppuliite _v (kuten artikkeli1_v.indd).

Yksisuuntaisten folioiden artikkelikansioissa on oltava vain yksi InDesign-tiedosto, jossa on loppuliite _h tai _v.

Kukin artikkelikansio voi sisältää PNG-tiedoston sisällysluettelon (TOC) miniatyyrejä varten. Jos tätä tiedostoa ei ole, sisällysluettelokuva
luodaan automaattisesti. Parhaat tulokset saat pitämällä kuvaresurssit artikkelikansion sijaan Linkit-alikansiossa, jotta PNG-kuvaa ei
vahingossa käytetä sisällysluettelossa.

Tiedostojen jäsentäminen DPS:ää varten

Kansiorakenteen luominen useiden artikkelien tuomista varten
Artikkelitiedostot voidaan järjestää kansiorakenteessa useilla eri tavoilla. InDesignissa linkitettävien tiedostojen ei tarvitse olla artikkelikansiossa –
ne voivat olla missä tahansa kansiossa, mistä InDesign löytää ne.

Käytä yksinkertaisia tiedosto- ja kansionimiä. Vältä erikoismerkkejä.

 
Tiedostojen esimerkkirakenne 
A. Foliokansio B. Artikkelikansiot 

Jos yksisuuntaiseen folioon tuodaan useita artikkeleja, on varmistettava, että kussakin artikkelikansiossa on vain yksi julkaisu. Myös
yksisuuntaisten folioiden InDesign-tiedostoissa on käytettävä loppuliitettä _h tai _v. Samassa foliossa ei voi käyttää sekä yksi- että kaksisuuntaisia
artikkeleja.

Bob Bringhurst esittelee folioiden
lähdetiedostojen jäsentämisen parhaat
käytännöt.... Lue lisää

http://goo.gl/2N9gb

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Alkuun

 
Folio, jossa on vain pystysuuntaisia artikkeleja

Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten
Metatietoja sisältävä sidecar.xml-tiedosto on valinnainen tapa, jolla voidaan järjestää artikkelit ja käyttää metatietoja tiedostojen tuomisen
yhteydessä. Luo metatietoja sisältävä sidecar.xml-tiedosto kullekin artikkelille käyttämällä teksti- tai XML-editoria. Tallenna sidecar.xml-tiedosto
juurifoliokansioon.

Huomaa, että kaikki artikkelin ominaisuudet eivät tällä hetkellä ole käytettävissä sidecar.xml-muodossa.

Muuta artikkelien järjestys sidecar.xml-tiedoston luontityökalulla

sidecar.xml-tiedoston luontityökalu

Johannes Henseler loi työkalun, joka luo
sidecar.xml-tiedoston. Hän opastaa työkalun
käyttöä tässä englanninkielisessä
artikkelissa:... Lue lisää

http://goo.gl/8bNpO

tekijä: Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Tämä linkki vie suoraan sidecar.xml-
tiedoston luontityökaluun.... Lue lisää

http://goo.gl/APHme

tekijä: Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Seuraava teksti voidaan kopioida ja liittää tekstieditoriin muokattavaksi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikkeli yksi</folderName>

<articleTitle>otsikko</articleTitle>

<byline>tekijä</byline>

<kicker>paljastus</kicker>

<description>kuvaus</description>

<tags>tunniste1, tunniste2</tags>

<isAd>virheellinen</isAd>

<hideFromTOC>tosi</hideFromTOC>

<smoothScrolling>ei koskaan</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>virheellinen</isFlattenedStack>
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Toimivia <isAd>-, <isFlattenedStack>- ja <isTrustedContent>-arvoja ovat ”tosi” ja ”virheellinen”. Arvo <isFlattenedStack> määrittelee, onko Vain
vaakasuuntainen pyyhkäisy -asetus päällä, ja <isTrustedContent> määrittelee, onko Salli pääsy oikeutustietoihin -asetus päällä HTML-artikkelia
varten.

Kohdassa <smoothScrolling> voidaan käyttää arvoja always (aina), portrait (pysty), landscape (vaaka) ja never (ei koskaan). Oletusarvo on never,
jolloin vieritys kohdistetaan sivuihin.

Kelvollisia <articleAccess>-arvoja ovat ”maksuton”, ”mitattu” ja ”suojattu”.

Tekijän metatietoihin voidaan käyttää arvoa <byline> tai <author>.

Määritä <section>-merkintöjen arvoksi merkkijono, kuten ”Elämäntapa”. Osien arvot kelpaavat vain versiolla 23 ja sitä uudemmilla versioilla
luoduissa folioissa.

Kohdan <entry> järjestys määrittää projektin artikkelien järjestyksen, kun luot projektin tai päivität sen. Jos artikkelin kansionimeä ei mainita
lisätiedostossa, artikkeli siirretään lisätiedostossa mainittujen artikkelien jälkeen. Kohdan <entry> kohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä.

Useiden artikkelien tuominen sidecar.xml-tiedostolla

1. Luo metatietoja sisältävä sidecar.xml-tiedosto kullekin artikkelille käyttämällä teksti- tai XML-editoria.

2. Tallenna sidecar.xml-tiedosto juurifoliokansioon.

3. Valitse Folio Builder -paneelissa folio ja valitse paneelin valikosta Tuo artikkeli. Valitse Tuo artikkeli -valintaikkunassa Tuo useita artikkeleja,
määritä sidecar.xml-tiedoston sisältävä kansio ja napsauta sitten OK.

Artikkelien ominaisuuksien päivittäminen sidecar.xml-tiedostolla
Jos haluat päivittää artikkelin metatiedot sidecar.xml-tiedostolla tai muuttaa artikkelien järjestystä, voit tuoda sidecar.xml-tiedoston Folio Builder -
paneelista.

Tämä menetelmä toimii vain palvelimelle ladattujen folioiden, mutta ei paikallisten folioiden tapauksessa.

1. Luo foliolle sidecar.xml-tiedosto tai muokkaa sitä. Katso Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten.

2. Kopioi tai siirrä sidecar.xml-tiedosto omaan kansioonsa.

3. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, jota haluat muokata, ja valitse sitten paneelivalikosta Tuo artikkeli.

4. Valitse Tuo useita artikkeleja, määritä kansio, jossa sidecar.xml-tiedosto sijaitsee, ja napsauta sitten OK.

<isTrustedContent>tosi</isTrustedContent>

<articleAccess>maksuton</articleAccess>

<section>osan nimi</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikkeli kaksi</folderName>

<articleTitle>artikkeli 2</articleTitle>

<byline>tekijä</byline>

<kicker>paljastus</kicker>

<description>kuvaus</description>

<tags>tunniste1, tunniste2</tags>

<isAd>virheellinen</isAd>

<hideFromTOC>tosi</hideFromTOC>

<smoothScrolling>ei koskaan</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>virheellinen</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>tosi</isTrustedContent>

<articleAccess>mitattu</articleAccess>

<section>osan nimi</section>

</entry>

</sidecar>

62



  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

63

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi


DPS:n tuettujen ominaisuuksien luettelo

Alkuun

Näissä taulukoissa on esitetty tuetut ominaisuudet.

= tuetaan

= ei tueta

= ei ole otettu täysin käyttöön tai tuetaan osittain

 

Katseluohjelmien tyypit

iPadin ja iPhonen katseluohjelmat: DPS-sisällön luominen iPadia varten ja DPS-sisällön luominen iPhonea varten

Alkuperäinen Android-katseluohjelma / vanha Android-katseluohjelma: DPS-sovellusten rakentaminen Android-katseluohjelmaa varten

Windows-kaupan katseluohjelma: DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten

Verkkokatseluohjelma / artikkeleiden katseluohjelma: Sosiaalisen jakamisen käyttäminen

Esikatselu työpöydällä (Adobe Content Viewer for Desktop): Folioiden ja artikkeleiden esikatselu

Artikkelit

 Tällä hetkellä kirjasto näytetään aina pystysuunnassa, ja kaksisuuntaiset foliot avataan pystysuunnassa, eikä niitä voi kiertää alkuperäisissä
Android-katseluohjelmissa.

 Alkuperäisissä Android-katseluohjelmissa HTML-artikkelit eivät tällä hetkellä tue hyperlinkkejä tai navigointipalkkien näyttämistä napauttamalla. 

 Alkuperäisissä Android-katseluohjelmissa nipistystä ja zoomausta tuetaan PDF-, PNG- ja JPEG-artikkelimuodoissa. Kaikissa muissa
katseluohjelmissa nipistystä ja zoomausta tuetaan vain PDF-artikkelimuodossa.

 PDF-artikkelit lähetetään automaattisesti PNG-kuvina verkkokatseluohjelmaa varten.

 Sosiaalinen jakaminen toimii vain usean folion sovelluksissa. Sosiaalista jakamista ei tueta Adobe Content Viewerissa.

 Kirjanmerkkejä ei oteta käyttöön Adobe Content Viewerissa tai yhden folion sovelluksissa.

 iPad iPhone Alkuperäin
en Android

Windows-
kauppa

Verkkokats
eluohjelma

Esikatselu
työpöydäll

ä
Vanha

Android

Kaksi- tai
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Vain vaakasuuntainen
pyyhkäisy (yhdistetyt
artikkelit)

HTML-artikkelit   

Nipistys- ja
zoomaussivu

Artikkelien tasainen
vieritys

Sosiaalinen jakaminen
(verkkokatseluohjelma)

Kirjanmerkit (Favorites)

Kuumat vyöhykkeet

Oikean reunan sidonta

1

2

3 4

5

6
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6
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AlkuunKatseluohjelman ominaisuudet
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Alkuun

 Vaatii version v2 suoran oikeutuksen palvelimet (versiota v1 ei tueta).

 Alkuperäisen Android-katseluohjelman esityksiä tuetaan tällä hetkellä vain maksuttomissa folioissa.

 Vain Mac OS.

Vuorovaikutteisuusominaisuudet

 Muotoa goto:// ei tueta AIR-pohjaisissa katseluohjelmissa.

 Panoraamapeittokuvat on poistettu. Panoraamakuvien tukea muissa kuin iOS-ympäristöissä ei suunnitella.

 Taustaääntä ei vielä tueta Windows-katseluohjelmassa.

Analysointi   

Newsstandi
n
taustalataus

Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä

 iPad iPhone
Alkuperäin

en
Android

Windows-
kauppa

Verkkokat
seluohjelm

a

Artikkeleid
en

katseluohj
elma

Esikatselu
työpöydäll

ä

Vanha
Android

Hyperlinkit

Diaesitykse
t

Kuvasarja

Panoraama
t

Panorointi
ja zoomaus

Vieritettävät
kehykset

Verkkosisäl
tö

Ääni

Ääni
taustalla

Koko
näytön
kokoinen
video

Sisäinen
video

Sisäkkäiset
peittokuvat

1

2

3

1 1

2 2

1

2

3

66

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/omniture-analytics.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/slideshow-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/slideshow-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/image-sequence-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/panorama-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/panorama-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/pan-zoom-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/pan-zoom-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/scrollable-frame-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/scrollable-frame-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/web-content-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/web-content-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/audio-video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/audio-video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/audio-video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/video-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/nesting-interactive-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/nesting-interactive-overlays.html


Vuorovaikutteiset peittokuvat

67



Vuorovaikutteisten peittokuvien yleiskatsaus
Luo ja muokkaa vuorovaikutteisia objekteja Folio Overlays -paneelissa. Avaa Folio Overlays -paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Folio
Overlays (InDesign CS5/CS5.5) tai valitsemalla Ikkuna > Folio Overlays (InDesign CS6).

Miksi vuorovaikutteisia objekteja kutsutaan peittokuviksi? Kun folio luodaan, kaikki sivulla olevat ei-vuorovaikutteiset kohteet pakataan yhdeksi
PDF-, JPG- tai PNG-kuvaksi artikkelin kuvamuotoasetuksen mukaan. Jos maskaat tai peität julkaisuun sijoitettavat vuorovaikutteiset peittokuvat,
ne näkyvät foliossa sivuasettelun päällä. Peittokuvan voi maskata vain toisella peittokuvalla.

 
Vuorovaikutteinen objekti näkyy ei-vuorovaikutteisten kohteiden päällä.

Peittokuvien luontitavat

Erilaiset peittokuvat luodaan eri tavoin.

Luo objektit InDesign-julkaisuissa tai sijoita ne niihin, kun käytät diaesityksiä, hyperlinkkejä, ääntä, videota, kuvan panorointia ja zoomausta
tai vieritettävää sisältöä, ja muokkaa asetuksia Folio Overlays -paneelissa.

Kun käytät kuvasarjoja, panoraamoja ja verkkosisällön peittokuvia, vedä suorakulmiokehys paikkamerkiksi tai sijoita kuva julisteeksi. Valitse
sen jälkeen kyseinen kohde ja määritä lähde ja muuta asetuksia Folio Overlays -paneelissa.

 
Kun valitset useissa tiloissa olevia objekteja, Folio Overlays -paneelissa näkyvät diaesityksen asetukset.

Vuorovaikutteisten objektien jatkuvuuden ylläpitäminen

Kun samaa peittokuvaa käytetään sekä vaaka- että pystysuuntaisessa sivuasettelussa, peittokuvan tila ei saa muuttua, kun käyttäjä kiertää
mobiililaitetta. Jos esimerkiksi diaesityksessä näkyy kolmas dia, kolmannen dian pitää pysyä näkyvissä, kun käyttäjä kääntää laitetta.

Useimmat peittokuvat eivät edellytä lisätoimia jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Käytä samoja lähdetiedostoja ja peittokuva-asetuksia. Kun lisäät
diaesityksen, määritä Objektin tilat -paneelissa sama objektin nimi useissa tiloissa oleville objekteille sekä vaaka- että pystysuuntaisissa
sivuasetteluissa. Varmista myös, että yksittäiset tilojen nimet ovat samat kummassakin asettelussa.

Foliopeittokuvat-paneelin videoesittely, osa I

Rufus Deuchler näyttää, miten voit luoda
painikkeita, hyperlinkkejä ja diaesityksiä
Folio Overlays -paneelissa.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

tekijä: Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/
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Foliopeittokuvat-paneelin videoesittely, osa II

Adobe suosittelee myös
Vuorovaikutteisten peittokuvien vianmääritys

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Rufus Deuchler näyttää, miten voit luoda
panoraamoja, verkkosisällön peittokuvia,
kuvan panorointia ja vieritettäviä kehyksiä
Folio Overlays -paneelilla.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

tekijä: Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Tuetut vuorovaikutteiset toiminnot

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Useissa tiloissa olevat objektit

Hyperlinkit

Painikkeet

Ääni

Video

Muut vuorovaikutteiset peittokuvat

Animaatio

Tietyt hyperlinkit

Tietyt painiketoiminnot

Muut toiminnot, joita ei tueta

InDesign sisältää useita vuorovaikutteisia toimintoja SWF- ja PDF-tiedostoihin viemistä varten. Joitakin, mutta ei kaikkia, näistä toiminnoista
tuetaan digitaalisen julkaisun työnkulussa.

Tuetut vuorovaikutteiset toiminnot

Luo diaesityksiä useissa tiloissa olevien objektien avulla.

Luo URL-, sähköposti- ja Navto-hyperlinkkejä.

Vain Vapautettaessa-tapahtumaa tuetaan. Voit käyttää useita painiketoimintoja. Painikkeiden toiminnot toteutetaan peräkkäin, ei
samanaikaisesti.
Seuraavat hyperlinkkitoiminnot ovat tuettuja: Siirry ensimmäiselle sivulle, Siirry viimeiselle sivulle, Siirry URL-osoitteeseen, Ääni, Video ja Siirry
sivulle. Seuraavat diaesitystoiminnot ovat tuettuja: Siirry kohtaan, Siirry edelliseen kohtaan ja Siirry seuraavaan kohtaan.

Sijoitettujen mp3-tiedostojen toisto. Äänen toistaminen silmukkana tai virtauttaminen ei ole mahdollista tällä hetkellä.

Tuetut videotiedostot (mp4, jossa on h.264-koodaus) toistetaan. Videosilmukoita ei tällä hetkellä voi luoda. Jos haluat suoratoistaa videoita,
käytä verkkosisällön peittokuvaa tai HTML-artikkelia.

Voit luoda myös verkkosisällön peittokuvia, kuvasarjoja, panoroituja ja zoomattuja kuvia, panoraamoja ja
vieritettäviä kehyksiä.

Vuorovaikutteiset toiminnot, joita ei tueta

Animoidut kohteet yhdistetään, kun artikkeli luodaan. Yksi tapa kiertää ongelma on viedä animoitu InDesign-dokumentti FLA-
muodossa ja käyttää HTML5-tiedoston vientiin Flash Professional CS6:n CreateJS-laajennusta. Voit tämän jälkeen käyttää HTML5-tiedostoa
verkkosisällön peittokuvana. Monet julkaisijat käyttävät Adobe Edgeä animaatioiden luontiin.

Tekstiankkuri- ja jaettu kohde -hyperlinkkejä ei tueta.

Seuraavia painiketoimintoja ei tueta: Siirry kohteeseen, Siirry seuraavalle sivulle, Siirry edelliselle sivulle ja Näytä/kätke
painikkeet. Napsautettaessa- ja Siirryttäessä painikkeen päälle -tapahtumia ei tueta.

Kirjanmerkkejä, ristiviittauksia ja sivun siirtymiä ei tueta.

Adobe suosittelee myös
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Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Lähdetiedostot

Kun luot lähderesursseja peittokuvia varten, on hyödyllistä ymmärtää, mitkä peittokuvat on jäsennetty uudelleen (pakattu) ja mitkä on vain
yksinkertaisesti välitetty lähetyksen aikana. Diaesitysten, vieritettävien kehysten ja painikkeiden lähderesurssit jäsennetään PNG-kuvina
uudelleen. Voit käyttää näissä peittokuvissa mitä tahansa kuvamuotoa.

Panoraamakuvien, kuvasarjojen, panoroitujen ja zoomattujen kuvien sekä ääniolemusten lähderesursseja ei jäsennetä lähetettäessä
uudelleen, vaan ne ainoastaan välitetään. Voit käyttää näissä peittokuvissa JPEG- tai PNG-kuvamuotoa. Jos haluat pienentää tiedostokokoa,
käytä lähdetiedostoissa keskitasoisella pakkauksella (50–80 %) käsiteltyjä JPEG-kuvia. Käytä PNG-kuvia vain silloin, jos kuvissa on
läpinäkyviä alueita. Peittokuvien ja videon pakkaamisella voidaan pienentää folion kokoa merkittävästi.

Jos lähdeartikkelitiedostojen koko on sama kuin foliolla, luo lähdetiedostot panoraamoille, kuvasarjoille, inline-videoille, panorointi- ja
zoomauskuville tai ääniohjaimille käyttäen tarkkaa mittaa kuvapisteinä ja tarkkuutta 72 ppi. Jos lähdetiedostot ovat erikokoisia kuin folio,
esimerkiksi kun 1 024 x 768 pikselin kokoisia artikkeleita käytetään 2 048 x 1 536 pikselin foliossa, harkitse monitarkkuuksisten PDF-
artikkeleiden luontia, joita voi käyttää sekä SD- että HD-muotoisissa iOS-laitteissa. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden luominen iOS-
laitteita varten.

Photoshopissa ja Illustratorissa voidaan käyttää Tiedosto > Tallenna Webiä varten -komentoa kuvatiedostojen tallentamiseen täsmällisessä
pikselikoossa.

Jos luot runsaasti muistia vaativia peittokuvia, katseluohjelma voi hidastua merkittävästi näitä peittokuvia esiladattaessa. Jos se on
mahdollista, hajauta peittokuvat sisällössä, jotta useita peittokuvia ei esiladata samaan aikaan. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi artikkelia,
joissa on diaesityksiin upotettuja peittokuvia, harkitse mainoksen tai perusartikkelin lisäämistä kahden artikkelin väliin.
Anna peittokuville mahdollisuuksien mukaan oikeat nimet, jotta analyysitietoja on helpompi tulkita. Valitse esimerkiksi ”Twitter-linkki”
mieluummin kuin ”Painike 4” ja ”Krikettidiaesitys” mieluummin kuin ”monitilainen objekti 2”.
Jos sijoitat PDF-tiedostoja diaesitystilaan tai vieritettävän kehyksen sisältöön, käytä yhdistämätöntä PDF 1.4:ää tai uudempaa versiota
valkoisia viivoja välttääksesi. 

Asetukset

Kun luodaan panoraamoja, kuvasarjoja, ääniolemuksia ja paikallisia verkkosisällön peittokuvia, peittokuvatiedostoja varten on luotava erillinen
kansio. Luo linkki tähän kansioon Folio Overlays -paneelin avulla. Jos haluat luoda folion, jossa on eri resurssit SD- ja HD-muotoisia iOS-
laitteita varten, luo HD-alikansio, joka sisältää SD-resurssien kanssa samannimiset tiedostot. Linkitä SD-resurssit sisältävään kansioon.

Varo juoksuttamasta vuorovaikutteisia objekteja leikkausvara-alueelle. Pidä vuorovaikutteiset objektit sivukokoalueella.

Vihjeitä ja ohjeita

Kun käytät peittokuvia, helpota vuorovaikutteisten paneeleiden käyttöä valitsemalla Ikkuna > Työtila > Vuorovaikutteinen (InDesign
CS5/CS5.5) tai Ikkuna > Työtilat > Digitaalinen julkaisu (InDesign CS6 tai uudemmat).

Käytä yhdenmukaista tapaa, jotta käyttäjät tietävät, mitkä objektit ovat vuorovaikutteisia. Esimerkiksi kuvakkeita käyttävien julistekuvien avulla
voidaan ilmaista erityyppisiä vuorovaikutteisuuksia.

Kun peittokuvatiedostoja sijoitetaan InDesigniin, kehyskoko määrää sen, mitä kohtaa napauttamalla vuorovaikutteinen sisältö aktivoidaan.

Voit upottaa peittokuvia vieritettäviin kehyksiin ja diaesityksiin. Voit upottaa diaesityksiä toisiin diaesityksiin vain käyttämällä hyväksi
ankkuroituja kehyksiä. Lisätietoja on ilmaisessa DPS Tips -sovelluksessa.

Vuorovaikutteisessa sisällössä tuetaan vain läpinäkyvyyden perustoimintoja, kuten opasiteettia ja moninkertaistamista. Sekoitus-toimintoja ei
tueta.

Joissakin tapauksissa haluat ehkä sijoittaa kuvan peittokuvan päälle, kuten videon maskia käytettäessä. Voit tällöin käyttää ”tekopeittokuvaa”.
Esimerkkejä tästä menetelmästä on Bob Bringhurstin maksuttomassa DPS Tips -sovelluksessa tai Johannes Henselerin Superpeittokuvien
luonnissa.

Adobe suosittelee myös
Vuorovaikutteisten peittokuvien vianmääritys

Tuetut vuorovaikutteiset toiminnot
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Hyperlinkkien ja painikkeiden peittokuvat

Alkuun

Linkkien luominen Painikkeet-paneelissa
Linkkien luominen Hyperlinkit-paneelissa
Linkkien luominen toisiin artikkeleihin
Suhteellisten navto-hyperlinkkien luominen
navto-hyperlinkkien luominen HTML-artikkeleille
Siirtymälinkkien luominen mukautettuihin kuvakkeisiin
Resursseihin viittaavien linkkien luominen HTMLResources-kansiossa
Linkkien luominen ulkoisiin sovelluksiin ja palveluihin
Hyperlinkkien ja diaesitysten ulkoasun hallinta katseluohjelmassa

Voit luoda linkkejä verkkosivustoille, muihin artikkeleihin ja muuhun sisältöön Hyperlinkit- tai Painikkeet-paneelista. Foliot eivät tue kaikkia
painiketoimintoja ja hyperlinkkityyppejä.

Hyperlinkkipeittokuvia tuetaan vieritettävissä kehyksissä ja diaesityksissä, mutta ei muissa peittokuvissa.

Linkkien luominen Painikkeet-paneelissa
Painikkeet-paneelissa voi luoda linkit dokumentin ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle sekä muuhun artikkeliin.

1. Luo InDesignissa objekti, jota käytetään painikkeena.

Jos esimerkiksi haluat painikkeen siirtyvän verkkosivustoon, luo tekstikehys tai sijoita kuva.

2. Avaa Painikkeet-paneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Painikkeet), valitse objekti ja napsauta Muunna objekti painikkeeksi -kuvaketta.

3. Valitse tapahtumaa varten Vapautettaessa.

Vapautettaessa on ainoa tuettu painiketoiminto.

4. Napsauta Toiminto-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä ja valitse tuettu toiminto.

 
Tuetut painiketoiminnot 
A. Hyperlinkkipainikkeiden tuetut toiminnot  B. Diaesityspainikkeiden tuetut toiminnot  

Tuettuja hyperlinkkitoimintoja ovat Siirry ensimmäiselle sivulle, Siirry viimeiselle sivulle, Siirry seuraavalle sivulle, Siirry edelliselle sivulle,
Siirry URL-osoitteeseen, Ääni, Kuva ja Siirry sivulle. Siirry seuraavaan tilaan, Siirry edelliseen tilaan ja Siirry tilaan ovat käytettävissä
diaesityksille.

Älä käytä Siirry kohteeseen -toimintoa toiseen artikkeliin siirtymiseen. Käytä sen sijaan Siirry URL-osoitteeseen -toimintoa ja navto-muotoa.

5. Lisää muita painiketoimintoja halutessasi.

Toiminnot toistetaan järjestyksessä. Jos esimerkiksi ensimmäinen toiminto toistaa videon ja toinen toiminto esittää toisen dian, ensin
toistetaan video ja sen jälkeen näyttöön tulee toinen dia.
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Alkuun

URL

Huomautus:

Sähköposti

Sivu

Avaa foliossa

Avaa laitteen selaimessa

Huomautus:

Alkuun

Linkkien luominen Hyperlinkit-paneelissa
InDesignissa hyperlinkit lisätään Hyperlinkit-paneelissa. Hyperlinkit ovat erityisen käteviä tekstissä. Jos haluat määrittää kehyksen hyperlinkiksi,
voit käyttää Painikkeet-paneelia Hyperlinkit-paneelin sijasta. Painikkeet ovat monipuolisia, ja ne katkeavat harvemmin.

1. Valitse kehys tai teksti, jota käytetään hyperlinkkinä.

2. Avaa Hyperlinkit-paneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Hyperlinkit).

3. Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Uusi hyperlinkki.

4. Poista Jaettu kohde -kohdan valinta.

Jaettu kohde mahdollistaa hyperlinkkien nimeämisen ja käyttämisen uudelleen, mutta tätä vaihtoehtoa ei kannata käyttää DPS-työnkulussa.

5. Määritä Linkki kohteeseen -valikossa haluamasi seuraavista asetuksista ja valitse sitten OK:

URL-hyperlinkin napauttaminen avaa verkkosivun (http://), App Store -sovelluksen (itms://), Amazon Appstore -sovelluksen (amzn://)
tai toisen artikkelin (navto://).

Esimerkki: http://www.adobe.com

Kun luot linkin verkkosivustoon, kirjoita täydellinen URL-osoite, mukaan lukien http://.

Kun luot linkin iTunes-URL-osoitteeseen, poista Folio Overlays -paneelista Avaa foliossa -asetuksen valinta. Muutoin Sivua ei
voi avata -virheilmoitus tulee näkyviin, kun hyperlinkkiä napautetaan. Vastaavasti, jos käytät itms://- tai amzn://-muotoista linkkiä
sovellukseen, poista käytöstä Avaa foliossa -asetus.

Hyperlinkki navto:// siirtyy toiseen artikkeliin tai toiselle artikkelin sivulle. Kirjoita navto:// ja sitten artikkelin nimi Folio Builder -paneelissa
olevassa muodossa. Käytä artikkelin nimen arvoa, ei artikkelin otsikon arvoa. Jos haluat sisällyttää sivunumeron, lisää # ja numero.
Kannattaa muistaa, että ensimmäisen sivun numero on 0, joten määritteen #2 lisääminen siirtää käyttäjän sivulle 3.

Esimerkki: navto://newsarticle

Esimerkki: navto://newsarticle#2 (siirtyy sivulle 3)

Sähköpostihyperlinkin napauttaminen avaa postisovelluksen, jonka vastaanottajakenttä on täytetty.

Sivu-hyperlinkin napauttaminen siirtää saman artikkelin toiselle sivulle. Älä käytä tätä toimintoa siirtymiseen toiseen artikkeliin.

Tekstiankkurihyperlinkkiä ei tueta.

6. Muuta hyperlinkkiasetuksia valitsemalla hyperlinkkiobjektit ja määrittämällä nämä asetukset Folio Overlays -paneelissa:

Sisältö näytetään katseluohjelman verkkonäkymässä. Poista tämä valinta, jos luot linkin iTunesiin tai käytät URL-muotoa
itms:// tai amzn://.

Sisältö näytetään katseluohjelman ulkopuolella mobiililaitteen selaimessa, kuten iPadin Safari-mobiiliselaimessa.
Valitse Kysy ensin, jos haluat, että käyttäjä näkee kehotteen napauttaessaan linkkiä. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Avaa foliossa on
valittu.

Folio Overlays -paneelin asetukset eivät ole käytettävissä tekstihyperlinkeissä. Tekstihyperlinkkien asetuksia ei voi muuttaa.
Niiden oletusasetus on Avaa foliossa.

Lisätietoja hyperlinkkien luomisesta on kohdassa Hyperlinkkien luominen InDesign CS5.5 -ohjeessa.

Linkkien luominen toisiin artikkeleihin
Folioartikkelit tallennetaan palvelimeen, joten jos linkki on määritetty InDesign-tiedostoon, sen polku katkeaa esikatselussa. Luo linkkejä toisiin
artikkeleihin käyttämällä navto-muotoa.

Kun luot painikkeen tai hyperlinkin, voit korvata etuliitteen http:// etuliitteellä navto:// URL-kentässä. Määritä sitten kohdeartikkelin nimi samalla
tavalla kuin se esiintyy Folio Builder -paneelissa. Käytä artikkelin nimen arvoa, ei artikkelin otsikon arvoa. Kelvollisia navto-muotoja ovat
navto://[artikkelinnimi] ja navto://[artikkelinnimi]#n. Sivunumero määritetään lisäämällä #n. Julkaisun ensimmäinen sivu on 0,
joten jos määrität #2, linkki siirtyy sivulle 3.
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Huomautus:

Alkuun

Alkuun

Siirry HTML-artikkeliin

 
Siirtyminen toisen artikkelin sivulle 3

Navto-esimerkkejä:

navto://biking

navto://biking#2 (siirtyy pyöräilyartikkelin sivulle 3)

Jos navto-linkki on luotu työkalujen edellisellä versiolla käyttämällä kansion tai artikkelin nimeä, joka poikkeaa kohdeartikkelin
nimestä, linkit ovat katkenneet. Voit korjata navto-linkit nimeämällä artikkelin (nimen, ei otsikkoa) uudelleen tai muokkaamalla navto-linkkejä niin,
että ne viittaavat artikkelin nimeen Folio Creator -paneelissa olevassa muodossa.

Suhteellisten navto-hyperlinkkien luominen
Versiossa v30 esiteltiin uudet suhteelliset toiminnot artikkeleissa ja sivuilla liikkumista varten. Huomaa, että suhteellisia navto-muotoja tuetaan vain
versiossa v30 tai sitä uudemmissa sovelluksissa, mutta voit käyttää mitä tahansa foliomuotoa (versiota v20 tai uudempaa). Suhteellisia navto-
linkkejä tuetaan iOS- ja Windows-kaupan katseluohjelmissa, mutta niitä ei vielä tueta alkuperäisessä Android-katseluohjelmassa tai
verkkokatseluohjelmassa.

Navto://relative-muotojen avulla voit siirtyä seuraavaan, edelliseen, ensimmäiseen tai viimeiseen artikkeliin. Esimerkiksi painike, jonka toimintona
on navto://relative/first, siirtyy folion ensimmäiseen artikkeliin. Kelvollisia muotoja ovat first, last, next, previous ja current. Voit myös hypätä tiettyyn
artikkeliin sen foliossa olevan suhteellisen paikan mukaan, esimerkiksi viidenteen artikkeliin.

Esimerkki: navto://relative/last (hyppää folion viimeiseen artikkeliin)

Esimerkki: navto://relative/last#last (hyppää folion viimeisen artikkelin viimeiselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/4 (hyppää folion viidenteen artikkeliin)

Esimerkki: navto://relative/4#2 (hyppää folion viidennen artikkelin kolmannelle sivulle)

Current-muoto on erityisen hyödyllinen sivuilla liikkuessa. Voit käyttää #previous-, #next-, #first- ja #last-komentoja sekä hypätä tietylle sivulle,
esimerkiksi #3-komennolla hypätä artikkelin sivulle 4.

Esimerkki: navto://relative/current#previous (hyppää artikkelin edelliselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/current#last (hyppää artikkelin viimeiselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/current#3 (hyppää nykyisen artikkelin neljännelle sivulle)

Tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa voit käyttää desimaaleja tai prosentteja hypätäksesi tiettyyn paikkaan.

Esimerkki: navto://myarticle#3.3 (hyppää tasaisesti vieritettävässä artikkelissa tiettyyn paikkaan, jossa näkyy sivun 4 alareuna ja sivun 5
yläreuna)

Esimerkki: navto://myarticle#50% (hyppää tasaisesti vieritettävän artikkelin keskelle)

Näiden suhteellisten navto-toimintojen laajentamiseksi voit luoda lukuohjelmointirajapintaa käyttävän verkkosisällön peittokuvan tai HTML-artikkelin.
Voit esimerkiksi lähettää foliota koskevan kyselyn ja selvittää foliossa olevien artikkeleiden ja artikkelissa olevien sivujen määrän. Voit sen jälkeen
näyttää nämä tiedot tai käyttää niitä peittokuvassa tai HTML-artikkelissa jollakin muulla tavalla. Lisätietoja on DPS Developer Centerin artikkelissa
R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet.

navto-hyperlinkkien luominen HTML-artikkeleille
Kun luot URL-pohjaisen hyperlinkin tai painikkeen, voit käyttää URL-muotoa navto:// toiseen artikkeliin siirtymiseen. Navto on erityisen kätevä, kun
siirrytään HTML-artikkeleihin.  

Kirjoita navto:// ja sitten HTML-artikkelin nimi (ei artikkelin otsikko).

Esimerkki: navto://newsarticle
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Siirry HTML-artikkelissa olevaan ankkuriin

Huomautus:

Siirry InDesign-artikkeliin HTML-artikkelista

Siirry HTML-artikkelista HTML-artikkeliin

Alkuun

Alkuun

InDesign-lähdedokumentti

HTML-artikkeli

Verkkosisällön peittokuva

Huomautus:

Et voi siirtyä tietylle HTML-artikkelissa olevalle sivulle, mutta voit siirtyä ankkuriin kirjoittamalla
navto://<kansionimi>#<ankkurin nimi>.

Esimerkki: navto://newsarticle#part4

Voit määrittää ankkurin HTML-tiedostoon avaamalla HTML-tiedoston tekstieditorissa. Navigoi tekstiin, jonka haluat toimivan
ankkurina, ja sisällytä teksti ankkuritunnisteeseen, kuten "Tämä on artikkelin osa 4".

Luo hyperlinkki HTML-artikkelista InDesign-artikkeliin käyttämällä navto-muotoa. Esimerkki:
<a href="navto://newsarticle">Katso uutisartikkeli</a>

Voit myös navigoida InDesign-artikkelin sivuilla lisäämällä sivunumeron julkaisun nimen jälkeen. Julkaisun ensimmäinen sivu on 0, toinen sivu on 1
ja niin edelleen. Esimerkki:
<a href="navto://Cycling#3">Siirry pyöräilyartikkelin sivulle 4</a>

Siirry navto-muodon avulla HTML-artikkelista toiseen käyttämällä kansionimeä. Esimerkki:
<a href="navto://newsarticle">Katso uutisartikkeli</a>

Siirtymälinkkien luominen mukautettuihin kuvakkeisiin
Voit luoda painikkeita, jotka vievät kirjastoon, osaluetteloon tai edelliseen näkymään (Takaisin-painike). Käytä painiketoiminnoissa seuraavia
goto://-muotoja:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Näitä goto://-muotoja ei tueta vanhassa AIR-pohjaisessa Android-katseluohjelmassa. Alkuperäisessä Android-katseluohjelmassa tuetaan tällä
hetkellä vain library- ja lastview-muotoja.

Jos sinulla on DPS:n yritys-tili, voit käyttää siirtymämuotoa (goto format) luodaksesi linkkejä artikkeleista HTML-sisältöön, joka on yhdistetty
mukautettuihin kuvakkeisiin. Voit esimerkiksi käyttää DPS App Builderia määrittääksesi mukautetut kuvakkeet toiminnoille ”Sovelluskauppa”, ”Ohje”
ja ”Ehdot”. Nämä painikkeet näkyvät katseluohjelman kirjastossa. Luodaksesi artikkeliin painikkeen, joka avaa HTML-sisällön mille tahansa näistä
mukautetuista kuvakkeista, käytä seuraavaa muotoa:

goto://ApplicationViewState/[label]

Esimerkiksi goto://ApplicationViewState/Store painike avaisi HTML-sovelluskaupan – aivan kuten tekisi myös mukautetun
Sovelluskauppa-kuvakkeen napauttaminen kirjastossa.

Käytä DPS App Builderia luodaksesi mukautettuja kuvakkeita ja määrittääksesi nimiöitä. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

Resursseihin viittaavien linkkien luominen HTMLResources-kansiossa
Voit luoda hyperlinkin tai painikkeen, joka näyttää paikallisen HTML-tiedoston, kuvan tai PDF-tiedoston katseluohjelman sovelluksen sisäisellä
selaimella.

1. Lisää kansio, jossa paikallinen HTML-tiedosto on, HTMLResources-kansioon.

Varmista, että HTMLResources-kansio sisältyy folioon. Katso HTMLResourcesin tuominen.

2. Luo linkki HTML-tiedoston näyttämiseksi sovelluksen sisäisellä selaimella:

Kirjoita joko hyperlinkin tai painikkeen URL-kenttään polku ilman etuliitettä http://, navto:// tai mitään muuta
etuliitettä. Esimerkki:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Määritä sijainti HTML-artikkelissa. Esimerkki:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>Katso piirrettyjen junien galleria</a>

Verkkosisällön peittokuvat ovat kaksi tasoa syvemmällä kuin HTML-artikkeli. Esimerkki:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>Katso piirrettyjen junien galleria</a>

Parhaan tuloksen saat välttämällä välilyöntien ja erikoismerkkien käyttöä HTML-kansioiden ja tiedostojen nimissä. Jos lisäät
kansion tai tiedoston nimeen välilyönnin, käytä välilyöntimerkkinä asianmukaista HTML-koodia. Jos kansion nimenä on esimerkiksi ”Cartoon
Files”, käytä muotoa ”Cartoon%20Files”.
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Alkuun

Huomautus:

Alkuun

Windows

Mac OS

Linkkien luominen ulkoisiin sovelluksiin ja palveluihin
Voit luoda linkin, jota napsautettaessa iPhone-artikkelista lähetetään sähköpostiviesti (mailto:) tai tekstiviesti (SMS) tai soitetaan tiettyyn numeroon
(tel:). Lisäksi voidaan luoda linkki, joka avaa YouTube-sovelluksen tai iTunes-kappaleen tai -albumin. Lisätietoja iPadin vaadituista muodoista on
jutussa Apple URL Scheme Reference.

Tietoja mailto:-sähköpostilinkkien luomisesta on James Lockmanin artikkelissa Sending email and email attachments from DPS publications
(Sähköpostin ja sähköpostiliitteiden lähettäminen DPS-julkaisuista).

Jos määrität valinnaisen URL-osoitemallin, kun käytät DPS App Builderia sovelluksen luontiin, voit luoda linkin kyseiseen sovellukseen toisesta
sovelluksesta tai kun katselet sivua mobiililaitteisiin tarkoitetulla Safarilla. Katso Katseluohjelman tiedot -paneeli.

Kun luot linkin ulkoiseen sovellukseen tai palveluun, valitse painike ja sitten Peittokuvat-paneelista Avaa laiteselaimessa -toiminto.

Hyperlinkkien ja diaesitysten ulkoasun hallinta katseluohjelmassa
Kun käyttäjät selaavat foliota mobiililaitteessa, heidän näkemänsä vaaka- ja pystysivut ovat kunkin InDesign-sivun rasterikuvia. Myös
sivuminiatyyrit, jotka tulevat näkyviin, kun käyttäjä napauttaa Selaa-painiketta tai käyttää mobiililaitteen alareunassa olevaa pyyhintäohjelmaa, ovat
rasterikuvia. Hyperlinkkien ja diaesitysten ulkoasua rasterikuvissa voidaan hallita.

Hyperlinkkien ja diaesitysten ulkoasua voidaan hallita luomalla määritystekstitiedosto ja tallentamalla se InDesign-sovelluskansioon. Tämän
NativeOverlays.config-tiedoston avulla alkuperäisiä hyperlinkkejä ja diaesityksiä voidaan sisällyttää tai estää.

1. Avaa tekstieditori.

2. Lisää yksi tai useampi seuraavista riveistä.

(Resurssi tarkoittaa pääsivuja, miniatyyrit tarkoittavat selauskuvakekuvia ja pyyhintäohjelmakuvat tarkoittavat kuvia, jotka näkyvät
vedettäessä pyyhintäohjelmaa.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState tarkoittaa, että painikkeet, joissa on Siirry URL-osoitteeseen -toiminto, näyttävät [Normaali]-tilan [Napsauta]-tilan
sijasta.

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState palauttaa useassa tilassa olevan objektin päätilaansa InDesign-julkaisussa. Jos peittokuvat estetään, asetuksia
ei voi palauttaa.

Jos ResetHyperlinksToTopState- ja ResetSlideshowsToTopState-arvoja ei määritetä, sekä diaesitykset että hyperlinkit palautetaan päätilaan.

Esimerkki:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

Jos peittokuvatyypin eteen lisätään miinusmerkki, kyseistä peittokuvatyyppiä ei estetä.

3. Tallenna tiedosto nimellä NativeOverlays.config.

4. Siirrä NativeOverlays.config-tiedosto InDesign-sovelluskansioon jollain seuraavista tavoista:

Siirrä määritystiedosto samalle tasolle, jolla InDesign.exe-tiedosto on.

Valitse Adobe InDesign CS5 -sovelluskuvake, napsauta kakkospainiketta ja valitse Näytä pakkauksen sisältö. Siirrä
määritystiedosto kohtaan Sisältö > MacOS-kansio.
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Diaesitysten peittokuvat

Huomautus:

Luo kuvajoukko diaesitykselle Objektin tilat -paneelissa. Kussakin tilassa tai diassa voi olla useita objekteja. Jos esimerkiksi haluat käyttää
jokaisessa kuvassa erilaista tekstikehystä, yhdistä kuva ja tekstikehys samaan tilaan.

Diaesitystilat tukevat diaesityksiä lukuun ottamatta kaikkia vuorovaikutteisia peittokuvia.

 
Diaesityksen luominen Objektin tilat -paneelissa

Pienoiskuvapainikkeiden luominen

Diaesityksen kuvat muunnetaan PNG-kuviksi foliossa.

Tällä hetkellä diaesitystä ei voi näyttää koko näytön tilassa ilman HTML:ää.

1. Luo diaesityksiä InDesignissa käyttämällä Objektin tilat -paneelia (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Objektin tilat). (Lisätietoja on kohdassa
Useassa tilassa olevan objektin diaesityksen luominen InDesign CS -ohjeessa.)

Kun luot useassa tilassa olevan objektin, sinun on lisättävä kuvia, tasattava ne artikkelissa ja muunnettava artikkeli useassa tilassa olevaksi
objektiksi.

2. Määritä objektin nimi Objektin tilat -paneelissa.

Kun vaaka- ja pystysuuntaisien julkaisujen useassa tilassa olevilla asiakirjoilla on sama objektin nimi ja tilan nimi, diaesitys säilyttää
jatkuvuuden, kun iPadia kierretään. Kuvaavien nimien käyttäminen helpottaa analyysiraporttien ymmärtämistä.

Virheiden välttämiseksi kehotamme, että välimerkkejä tai erikoismerkkejä ei lisättäisi objektin nimeen tai objektin tilan nimeen.

3. Luo navigointipainikkeita, joilla voi selata useissa tiloissa olevia objekteja.

Viittaa tiettyyn diaan Siirry tilaan -toiminnolla. Navigoi dioissa Siirry seuraavaan tilaan- ja Siirry edelliseen tilaan -toiminnoilla.

InDesignin Näytepainikkeet-paneeli sisältää navigointipainikekirjaston. Jos käytät näitä näytepainikkeita, poista olemassa oleva toiminto ja
korvaa se Siirry seuraavaan tilaan- tai Siirry edelliseen tilaan -toiminnolla.

Näytä/Piilota-painikkeen toimintoa ei tueta
DPS-artikkeleissa. Miten siis luodaan
pienoiskuvapainikkeita? Bob Bringhurst
näyttää keinon.... Lue lisää

http://goo.gl/eMVjF

Tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemuksesi
Adobe Community Help
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Automaattinen toisto

Toista/keskeytä napauttamalla

Viive

Aikaväli

Toista _ kertaa

Silmukka

Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla

Ristihäivytys

Muuta kuvaa pyyhkäisemällä

Pysäytä ensimmäisen/viimeisen kuvan kohdalla

Piilota ennen toistoa

Käänteinen toisto

PDF-muotoisten artikkelien vientimuoto

4. Jos haluat painikkeen ulkoasun muuttuvan napautettaessa, valitse Ulkoasu-kohdassa [Napsauta] ja muuta ulkoasua.

Jos painikkeella on Siirry tilaan -toiminto, [Napsauta]-tila tulee näkyviin, kun määritetty tila valitaan. Esimerkiksi [Normaali]-tilapainikkeella voi
olla musta kehys ja [Napsauta]-tilapainikkeella punainen kehys. Punainen kehys tulee näkyviin, kun painiketta napautetaan iPadissa.
([Siirryttäessä painikkeen päälle]-tila ei ole tuettu mobiililaitteissa.)

5. Muuta diaesitysasetuksia valitsemalla usean tilan objekti ja määrittämällä seuraavat asetukset Folio Overlays -paneelissa:

Kun tämä on valittuna, diaesityksen toisto alkaa, kun käyttäjä avaa sivun.

Kun tämä on valittu, käyttäjä voi toistaa tai keskeyttää napauttamalla automaattisesti toistettavan
diaesityksen. Kaksoisnapauttaminen palauttaa diaesityksen.

Jos Automaattinen toisto on valittu, voit määrittää sivun lataamisen ja diaesityksen aloittamisen välisen viiveen. Määritä arvoksi 0–60
sekuntia.

Jos Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, Aikaväli-arvo määrittää kunkin dian näyttämisen keston.

Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, voit määrittää diaesityksen toistokerrat. Tämä
asetus on himmennetty, jos Silmukka on valittu.

Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu ja valitaan Silmukka-asetus, diaesitystä toistetaan
jatkuvasti, kunnes käyttäjä kaksoisnapauttaa diaesitystä tai kääntää sivua.

Jos Automaattinen toisto- tai Toisto/tauko napauttamalla -asetus on valittuna, valitse Pysäytä viimeisen
kuvan kohdalla, jotta diaesitys pysähtyy viimeisen kuvan kohdalla ensimmäisen kuvan sijaan.

Kun tämä on valittu, häivytyssiirtymää käytetään siirryttäessä seuraavaan diaan. Oletusarvo on 0,5 sekuntia. Arvo voidaan
määrittää välille 0,125–60 sekuntia. Tämä arvo koskee sekä diaesityksen automaattista että manuaalista toistoa.

Kun tämä on valittu, käyttäjä voi siirtyä diasta toiseen pyyhkäisemällä.

Tämä asetus määrittää, päättyykö vai jatkuuko diaesityksen toisto, kun viimeinen dia
saavutetaan eteenpäin suuntautuvassa toistossa tai ensimmäinen dia savutetaan taaksepäin suuntautuvassa toistossa. Tämä asetus koskee
vain pyyhkäisyä.

Jos tämä on valittu, diaesitys on piilotettu, kunnes käyttäjä tuo sen esiin napauttamalla painiketta.

Kun tämä on valittu, diaesitys toistaa kuvat käännetyssä järjestyksessä.

Jos diaesitystä käytetään PDF-muotoisessa artikkelissa, voit valita asetukseksi Bittikartta tai
Vektori. Vektori-asetus on erityisen hyödyllinen silloin, kun luot yhden folion SD- ja HD-muotoisia iPadeja tai iPhoneja varten. Vektori-
vaihtoehto terävöittää tekstiä, kun folio näytetään HD-muotoisessa iOS-laitteessa, mutta sisällön lataaminen kestää hetken. Parhaan
tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa kuvapohjaisia diaesityksiä sisältävien sisältöjen kanssa
tai SD- ja HD-muotoisia iOS-laitteita varten erillisiä esityksiä luotaessa. Rasteroidut diaesitykset jäsennetään 72 ppi:n enimmäistarkkuudella
uudelleen.

Kun useissa tiloissa oleva objekti kopioidaan toiseen julkaisuun, objekti nimetään uudelleen. Esimerkiksi merietana-nimi muutetaan merietana2-
nimeksi. Jotta jatkuvuus säilyy laitetta kierrettäessä, objektien nimien on oltava samanlaiset vaaka- ja pystysuuntaisissa julkaisuissa. Älä jätä
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Kuvasarjan peittokuvat

Näytä ensimmäinen kuva alussa

Automaattinen toisto

Toista/keskeytä napauttamalla

Viive

Nopeus

Toista _ kertaa

Silmukka

Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla

Kuvasarjan peittokuva toistaa sarjan kuvia. Sen avulla voidaan luoda tehosteita, kuten objektin kiertäminen 360 astetta mobiililaitteessa.

Käytä png- tai jpg-kuvatiedostoja, joilla on sama perusnimi ja nousevassa järjestyksessä kasvava loppuliite, kuten Torni001.jpg, Torni002.jpg
ja niin edelleen. Määritä kuvan mitat tarkasti mobiililaitteen näyttöalueen mukaan, kuten 500 x 400 pikseliä 72 dpi:n tarkkuudella.

Jotta 360 asteen kierto on tasainen, käytä vähintään 30 kuvaa. Liian monen kuvan käyttö lisää tarpeettomasti tiedostokokoa. Tiedostokokoa
voidaan pienentää käyttämällä JPEG-kuvia, jotka on pakattu 50–80-prosenttisesti. Käytä PNG-tiedostoja vain silloin, jos haluat lisätä kuviin
läpinäkyviä alueita.

Älä käytä julistetta (tai näytä ensimmäistä kuvaa), jossa on läpinäkyviä kuvasarjoja. Jos lähdetiedoissa on läpinäkyviä PNG-kuvia,
määrittämäsi juliste näkyy yhä kuvasarjassa. Yksi keino korjata asia on luoda kaksitilainen usean tilan objekti, jossa juliste on ensimmäisen
tilan painike, joka linkittää toisen tilan kuvasarjaan.

 
Kuvasarjaa varten luodaan joukko kuvia

3D-objektista voidaan luoda kuvia useilla eri menetelmillä. Yksi menetelmä on viedä 3D-objektin kuvasarja Adobe Photoshop® Extendedin
avulla. Adobe Flash® Professional- tai Adobe After Effects® -ohjelmistolla voidaan tuoda kehyksiä animaatiosta tai videosta. 3D-mallista
voidaan luoda kuvia myös 3D-tuotantosovelluksella.

1. Kuvasarjaobjektia varten luodaan lähderesurssit, ja ne sijoitetaan kansioon.

2. Tee jokin seuraavista:

Luo paikkamerkkikehys vetämällä suorakulmio- tai suorakulmiokehystyökalua.

Sijoita julisteena toimiva kuva kuvasarjaa varten. Vältä viistotusta käyttämällä julistekuvalle samoja mittoja kuin kuvasarjan kuville. (Kun
julistekuvaa käytetään, sen kaksoisnapauttaminen katseluohjelmassa kätkee kuvasarjan ja näyttää julisteen.)

3. Valitse paikkamerkkiobjekti, avaa Folio Overlays -paneeli ja valitse Kuvasarja.

4. Napsauta Folio Overlays -paneelissa Lataa kuvat -kansion kuvaketta, etsi kansio, johon kuvat on tallennettu, ja valitse Avaa.

5. Skaalaa kehys ja sen sisältö sivuasettelun mukaan tarvittaessa.

6. Määritä seuraavat asetukset Folio Overlays -paneelissa:

Jos tämä on valittu, ensimmäistä kuvaa käytetään julisteena. Poista tämä valinta, jos kuvasarjasi
koostuu läpinäkyvistä PNG-tiedostoista. Jos Käänteinen toisto on valittu, viimeistä kuvaa käytetään julisteena.

Jos tämä valinta on valittu, kuvasarjan toisto alkaa, kun käyttäjä saapuu sivulle tai tilaan, jossa sarja näytetään.

Kun tämä on valittu, käyttäjä voi toistaa tai keskeyttää kuvasarjan napauttamalla. Kaksoisnapauttaminen
palauttaa objektin.

Jos Automaattinen toisto on valittu, sivun lataamisen ja kuvasarjan aloittamisen välinen viive voidaan määrittää. Määritä arvoksi 0–60
sekuntia.

Muuta objektin etenemisen aikaa (kuvaa sekunnissa). Vähimmäisarvo on 1 (1 kuva sekunnissa) ja enimmäisarvo on 30.

Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, kuvasarjan toistokerrat voidaan määrittää. Tämä
asetus on himmennetty, jos Silmukka on valittu.

Jos joko Toista sivua ladattaessa tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, voidaan kuvasarjaa toistaa jatkuvasti valitsemalla
Silmukka. Diaesityksen kaksoisnapauttaminen tai sivun kääntäminen lopettaa toiston.

Jos Automaattinen toisto- tai Toisto/tauko napauttamalla -asetus on valittuna, valitse Pysäytä viimeisen
kuvan kohdalla, jotta esitys pysähtyy viimeisen kuvan kohdalla ensimmäisen kuvan sijaan.
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Muuta kuvaa pyyhkäisemällä

Pysäytä ensimmäisen/viimeisen kuvan kohdalla

Käänteinen toisto

Kun tämä on valittu, käyttäjä voi siirtyä eteen- tai taaksepäin kuvasarjassa pyyhkäisemällä.

Jos Muuta kuvaa pyyhkäisemällä ei ole valittu, tee kuvasarjasta vuorovaikutteinen valitsemalla joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä
napauttamalla.

Tämä asetus määrittää, päättyykö vai jatkuuko objektin toisto, kun viimeinen kuva
saavutetaan eteenpäin suuntautuvassa toistossa tai ensimmäinen kuva saavutetaan taaksepäin suuntautuvassa toistossa. Tämä asetus
koskee vain pyyhkäisyä.

Kun tämä on valittu, kuvasarja toistaa kuvat käännetyssä järjestyksessä.

Adobe suosittelee myös
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Panoraaman peittokuvat
Panoraamapeittokuva luo illuusion kuvan katselemisesta sisäpuolelta. Panoraamalla voidaan esimerkiksi luoda tehoste, jonka avulla käyttäjä voi
nähdä lentokoneen ohjaamon sisälle. Käyttäjä voi kiertää näkymää 360 astetta ja suurentaa kojelautoja.

Onnistuneen panoraaman luomiseen tarvitaan sopivia kuvia. Panoraamatehosteen luominen edellyttää kuutta kuvaa, jotka edustavat kuution
sisäsivuja. Jos aloitat kokonaisella panoraamakuvalla, muunna se kuuteen kuutiokuvaan.

PTgui (http://www.ptgui.com) on panoraamakuvien luontiin tarkoitettu hyödyllinen työkalu. WRwave-sivustossa (http://www.vrwave.com) on
panoraamakuvien ottamiseen liittyviä hyödyllisiä ohjeita.

 
Panoraaman luominen 
A. Alkuperäinen panoraamakuva B. Panoraamakuva, joka on muunnettu kuudeksi kuution sisäsivuksi C. Panoraama iPadissa 

Jos aloitat vaakasuuntaisella ristikuvalla, voit luoda kuusi vaadittua kuvaa Photoshopilla tai kuvankaappausohjelmalla.

 
Jaa panoraamaristikuva erillisiin kuviin tämän mallin mukaisesti.

Panoraamaresurssien luominen

Bob Bringhurst näyttää, miten voit luoda
panoraamapeittokuvan lisäämiseen
tarvittavat kuusi kuutiollista kuvaa.... Lue

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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Käytä ensimmäistä kuvaa julisteena

Alkuzoomaus

Pysty/Vaaka

Katselukulma

Pystysuuntaisen panoroinnin rajoitus

Vaakasuuntaisen panoroinnin rajoitus

Huomautus:

Panoraamavideon luominen

1. Luo lähderesurssit panoraamalle ja sijoita ne kansioon.

Paras tulos saadaan JPEG-kuvilla, jotka on tallennettu 72 dpi:n tarkkuudella. Kun kuvat ovat korkearesoluutioisia, asiakkaat voivat suurentaa
niitä tarkemmin, mutta tiedostokoko on suuri.

2. Tee jokin seuraavista:

Luo paikkamerkkikehys vetämällä suorakulmio- tai suorakulmiokehystyökalua.

Sijoita kuva, joka toimii julisteena panoraamalle.

3. Valitse paikkamerkkiobjekti, avaa Folio Overlays -paneeli ja valitse Panoraama.

4. Napsauta Folio Overlays -paneelissa Resurssit-kansion kuvaketta, etsi kansio, johon kuusi kuvaa on tallennettu, ja valitse Avaa.

5. Skaalaa kehys ja sen sisältö sivuasettelun mukaan tarvittaessa.

6. Määritä seuraavat asetukset Folio Overlays -paneelissa:

Kun tämä on valittu, panoraaman ensimmäistä kuvaa käytetään julisteena. Valitse tämä kuva, jos et
ole luonut erillistä kuvaa julistetta varten.

Määritä arvo, jonka mukaan alkukuva suurennetaan. Käytä arvoa, joka on katselukulman Väh- ja Enintään-asetusten välillä
(oletuksena 30–80).

Määritä arvot, jotka määräävät, mikä panoraaman osa näytetään alussa. Määritä pystysuunnan arvo välillä -90 (kallistettu
kokonaan ylös) ja 90 (kallistettu kokonaan alas). Määritä vaakasuunnan arvo välillä -180 (kierretty kokonaan vasemmalle) ja 180 (kierretty
kokonaan oikealle).

Jos haluat rajoittaa sitä, miten paljon käyttäjät voivat suurentaa tai pienentää kuvaa, määritä Vähintään- ja Enintään-arvot.

Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan kallistuksen ylöspäin, määritä Pystysuuntaisen
panoroinnin rajoitus -asetukseksi -60. Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan kallistuksen alaspäin, määritä arvoksi 60. Estä
pystypanorointi käyttämällä pientä arvoa, kuten 1.

Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan panoroinnin vasemmalle ja oikealle, määritä
Vaakasuuntaisen panoroinnin rajoitus -asetuksen arvoksi -120 vasemmalle ja 120 oikealle.

Eri panoraama-asetusten vaikutukset voi nähdä muuttamalla asetuksia ja valitsemalla Esikatselu.

Adobe suosittelee myös
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Audiopeittokuvat

URL-osoite tai tiedosto

Ääniohjaintiedostot

InDesigniin sijoitetut tuetut äänitiedostot toistetaan, kun niitä napautetaan DPS-katseluohjelmassa. Jos haluat toistaa ääntä laitteessa olevalla
DPS-katseluohjelmalla, käytä MP3-tiedostoja. Vain Web-katseluohjelma -folioiden tapauksessa myös AAC- ja MP4-koodatut äänitiedostot ovat
tuettuja.

Voit määrittää äänitiedoston toistettavaksi antamalla käyttäjien napauttaa katselualuetta tai luomalla erilliset painikkeet, joissa on Ääni-toiminnot.
Ohjainolemus voidaan simuloida luomalla yksinkertainen tehoste, joka vaihtaa toisto- ja keskeytyspainikkeiden välillä. On myös mahdollista luoda
edistynyt tehoste, joka näyttää äänen edistymisen.

Voit määrittää URL-osoitteen http:-sivustossa olevien äänitiedostojen suoratoistoa varten. 

Äänitiedostoihin liittyvät parhaat käytännöt
Voit määrittää äänitiedoston toistettavaksi antamalla käyttäjien napauttaa katselualuetta tai luomalla erilliset painikkeet, joissa on Ääni-
toiminnot. Toista-, Tauko- ja Pysäytä-asetuksia tuetaan. Jatka- ja Pysäytä kaikki -asetuksia ei tueta.
Voit määrittää URL-osoitteen vain http:-sivustossa olevien äänitiedostojen suoratoistoa varten.
Äänileikkeiden toisto lopetetaan, kun käyttäjät siirtyvät toiseen artikkeliin, mutta niiden toistoa jatketaan, kun käyttäjät siirtyvät artikkelin
toiselle sivulle. Jos haluat pysäyttää äänileikkeen (tai videoleikkeen) toiston sivua käännettäessä, yksi tapa kiertää ongelma on toistaa ”tyhjä”
mediatiedosto. Lisätietoja saat Johannes Henselerin artikkelista Videon pysäyttäminen artikkelin seuraavalle sivulle siirryttäessä.

Audiopeittokuvien luominen

1. Valitse Tiedosto > Sijoita ja sijoita MP3-äänitiedosto julkaisuun.

2. Valitse sijoitettu objekti, avaa Mediapaneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Media) ja määritä tarvittaessa juliste.

Voit luoda myös julistekuvan sijoittamalla ei-vuorovaikutteisen objektin (esimerkiksi läpinäkyvän toistopainikkeen) ääniobjektin päälle.

3. Valitse ääniobjekti ja määritä seuraavat asetukset Foliopeittokuvat-paneelissa.

 

Määritä URL-osoite äänileikkeen toistoa varten tai napsauta kansiota ja määritä äänitiedosto, jos et ole vielä
sijoittanut sitä valitsemalla Tiedosto > Sijoita. Kun määrität suoratoistettavan URL-osoitteen, kaikki peittokuvan asetukset ovat tuettuja,
automaattinen toisto ja ohjaintiedostot mukaan lukien.

Äänen suoratoistotoiminto tukee vain http-, mutta ei https-muotoisia URL-osoitteita.

Jos sijoitat äänitiedoston ja määrität URL-osoitteen suoratoistoa varten, näistä toiminnoista suoritetaan ensimmäinen. Jos esimerkiksi
määrität URL-osoitteen ensin ja sijoitat äänileikkeen sitten, peittokuvassa käytetään URL-osoitetta, ei upotettua ääntä.

Napsauta kansiokuvaketta ja määritä kansio, joka sisältää äänitiedostojen toisto- ja keskeytyspainikkeet.

Jotta ohjainolemus näytetään, kun toisto- ja keskeytyspainikkeita käytetään äänileikkeen toiston aikana, luo joukko .png-tiedostoja kansioon.
Kuvatiedostojen nimien lopussa on oltava joko _pause- tai _play-loppuliite. Voit luoda yhden parin _play- ja_pause-painikkeita tai voit luoda
useita _play- ja _pause-painikkeita, jotka ilmaisevat tilapalkin edistymistiloja.
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Näytä ensimmäinen kuva alussa (vain InDesign CS5.5 ja sitä uudemmat versiot)

Automaattinen toisto

Toista foliossa taustalla

Näytä ohjain napauttamalla (vain iOS)

AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png
AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png
AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png

Tässä esimerkissä painike AudioAsset003_play.png toistetaan, kun äänitiedoston toisto on puolivälissä. Kun toisto keskeytetään
napauttamalla, painike AudioAsset003_pause näytetään.

Jos tämä vaihtoehto on valittuna, äänikehys näyttää
first _play.png-tiedoston määritetyn ääniohjaimen tietokansiossa ja kehyksen kokoa muutetaan sen mukaan.

Määritä InDesign CS5:ssä julistekuva ja muuta sitten kehyksen ja julistekuvan kokoa manuaalisesti.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa äänitiedoston, kun sivua ladataan mobiililaitteeseen. Viiveen voi määrittää
sekunteina. Automaattista toistoa ei tueta Android-katseluohjelmissa.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa äänitiedoston taustalla, kun käyttäjät selaavat artikkeleita. Käyttäjät
voivat keskeyttää äänitiedoston toiston tai jatkaa sen toistoa napauttamalla ylänavigointipalkin äänikuvaketta. Tämä toiminto on käytettävissä
vain iPadissa tai iPhonessa.

Jos tämä toiminto on valittuna, sisäisen videon napauttaminen toiston aikana näyttää ohjainpalkin,
jossa on keskeytys- ja toisto-ohjaimet. Jos tätä toimintoa ei ole valittu, videon napauttaminen keskeyttää ja jatkaa toistoa.
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Verkkosisällön peittokuvat
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Automaattinen toisto

Läpinäkyvä tausta

Salli käyttäjän vuorovaikutus

Skaalaa sisältö sopivaksi

Salli pääsy oikeutustietoihin

Verkkosisällön peittokuvan avulla verkkosivu voidaan näyttää katselualueella. Käyttäjät voivat nähdä verkkosivun sisällön katselualueella
avaamatta erillistä sovelluksen sisäistä selainta. Voit määrittää URL-osoitteen tai paikallisen HTML-tiedoston. Huomaa seuraavat ongelmat:

Jos määrität paikallisen HTML-tiedoston, varmista, että .html-tiedosto ja liittyvät tiedostot ja kansiot ovat samassa kansiossa. Kun artikkelin
sisältö luodaan, kaikki .html-tiedoston kanssa samassa kansiossa olevat tiedostot lähetetään, joten lisää HTML-kansioon vain välttämättömät
resurssit. Jos esimerkiksi lisäät .html-tiedoston Asiakirjat-kansioon, kaikki Asiakirjat-kansiossa olevat tiedostot ja alikansiot lähetetään.
Jos URL-osoite uudelleenohjataan automaattisesti mobiililaitteille tarkoitettuun URL-osoitteeseen, määritä tämä URL-osoite (kuten
http://mobile.twitter.com/) alkuperäisen URL-osoitteen sijasta (kuten http://twitter.com).
Jos määrität HTML-animaation verkkosisällön peittokuvaa varten, toista peittokuva automaattisesti pienimmällä mahdollisella viiveellä
(esimerkiksi 0,125 sekuntia), jotta animaatio toistetaan varmasti oikein. Määrittämällä viiveen voit estää peittokuvan automaattisen toiston,
kun sivu ladataan valmiiksi muistiin.
InDesign CS6:ssa tai sitä uudemmissa versioissa voit Lisää HTML -komennolla lisätä YouTube-leikkeen upotuskoodin. Muokkaa YouTuben
upotettua koodia niin, että siinä on ”src=https://www.youtube.com” eikä ”src=//www.youtube.com”. Määritä peittokuva automaattisesti
toistettavaksi ja lisää julistekuva peittokuvan eteen.

Voit luoda verkkosisällön peittokuvan seuraavasti:

1. Tee jokin seuraavista:

Luo kehys verkkosisällön näyttämistä varten vetämällä suorakulmio- tai suorakulmiokehystyökalua.

Sijoita kuva, joka toimii julisteena verkkosisällölle.

2. Valitse kehys ja valitse sitten Folio Overlays -paneelissa Verkkosisältö.

3. Tee jokin seuraavista:

Määritä URL-osoite kirjoittamalla tai liittämällä URL-osoite Resurssit-kenttään. Kirjoita täydellinen URL-osoite, mukaan lukien http://.

Jos käytät paikallisia HTML-tiedostoja, napsauta kansiokuvaketta ja määritä paikallinen HTML-tiedosto. HTML-tiedoston (kuten
index.html) pitää sijaita samassa kansiossa kuin HTML-tiedostossa käytetyt kuvat ja komentosarjat.

4. Määritä mikä tahansa seuraavista:

Kun tämä on valittu, verkkosivu ladataan, kun sivu ladataan mobiililaitteeseen. Viiveen voi määrittää sekunteina. Jos
kohde-HTML on toistettava animaatio, määritä vähimmäisviive.

Jos tämä on valittu, verkkosivun läpinäkyvä tausta säilytetään. Käyttäjät voivat tarkastella taustalla olevaa DPS-sisältöä
kalvon läpi. Jos tätä ei ole valittu, verkkosisällön taustaa käytetään.

Jos tämä on valittu, käyttäjät voivat käyttää verkkosivua vuorovaikutteisesti. He voivat esimerkiksi siirtyä
toiselle verkkosivulle napauttamalla hyperlinkkiä.

Jos tämä on valittu, verkkosivu skaalataan peittokuvatiedostossa määritetyn sivun mukaisesti. Jos tätä ei ole
valittu, verkkosivu näytetään samankokoisena kuin se näkyisi laitteen selaimessa, ja HTML-sivu voi näkyä rajattuna.

Voit luoda verkkosisällön peittokuvan, joka viittaa lukuohjelmointirajapintaan esimerkiksi kameran
ohjelmointirajapintaa, maantieteellisen sijainnin ohjelmointirajapintaa, digitaalisia suurennoksia ja kalentereita käytettäessä. Lisätietoja on
artikkelissa DPS:n laajentaminen HTML- ja JavaScript-ohjelmointirajapintojen avulla.

Tämän peittokuva-vaihtoehdon käyttämisen ohella, lisää myös mukautettu JavaScript API HTML-koodiisi.

Voit myös luoda tämän tyyppistä ehdollista HTML-sisältöä HTML-artikkelia varten sen sijaan, että käyttäisit verkkosisällön peittokuvaa.
Valitse HTML-artikkelia varten Folio Producer Editorista Salli pääsy oikeutustietoihin -asetus.
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Panoroinnin ja zoomauksen peittokuvat
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Iso kuva voidaan näyttää pienellä alueella, jolloin käyttäjä voi panoroida ja zoomata kuvaa alueen sisällä.

1. Sijoita JPEG- tai PNG-kuva.

2. Rajaa kehystä muuttamatta kuvan kokoa vetämällä valintatyökalun valintakahvasta. Rajaa kehys katselualueen koon mukaisesti. Määritä
alkuperäinen katselualue sijoittamalla kuva kehykseen.

Varmista, että säiliökehys on pienempi kuin kuva. Jos kehyksen ja kuvan leveys tai korkeus ovat samat, objektia käsitellään vieritettävänä
sisältönä.

Voit lisätä julisteen panoroinnin ja zoomauksen peittokuvaan luomalla kehyksen, jolla on samat mitat kuin kuvan panoroinnilla. Sijoita se
sitten panoroinnin ja zoomauksen peittokuvan päälle. Kun käyttäjä napauttaa julistetta, kuvan panorointi aktivoituu ja piilottaa julisteen.
Kun käyttäjä kaksoisnapauttaa kuvan panorointia, juliste palaa näkyviin.

3. Näkymän alkuperäistä suurennusta voidaan muuttaa valitsemalla kuva (ei kehystä) suoravalintatyökalulla ja skaalaamalla sitä.

Kuvan kokoa voi muuttaa 100 % tai vähemmän. Enimmäisskaalaus on 100 %.

4. Valitse kuvakehys ja avaa Folio Overlays-paneeli. Napsauta Panoroi ja zoomaa -välilehteä ja valitse Käytössä.

Jos haluat muuttaa artikkelin koko sivun nipistettäväksi ja zoomattavaksi, luo artikkeli PDF-kuvamuodossa. Katso Nipistämisen ja zoomauksen
ottaminen käyttöön artikkeleissa.

Panorointi- ja zoomausohje

Pidä mielessä seuraavat:

Tällä hetkellä näyttöalueen on oltava suorakulmainen.

Paras tulos saadaan JPEG-kuvilla.

Jos luot panoroitavan ja zoomattavan peittokuvan, joka on suurempi kuin 2 000 x 2 000 72 ppi:n tarkkuudella, testaa se perusteellisesti
mobiililaitteessa. Isot kuvat kasvattavat tiedostokokoa ja voivat aiheuttaa muistiongelmia mobiililaitteissa.

Varmista, että käytät kuvassa täsmällisiä mittoja. Esimerkiksi 1 024 x 1 024 pikselin kuvan panorointiin 200 x 200 pikselin alueella on luotava
1 024 x 1 024 pikselin kuva 72 ppi:n tarkkuudella. Jos käytät kuitenkin 1 024 x 768 -lähdejulkaisuja 2 048 x 1 536-foliossa, 72 ppi:n kuvien
käyttäminen voi aiheuttaa erilaisen alkunäkymän eri iPad-malleissa. Voit välttää tämän luomalla kuvasta suuritarkkuuksisen version HD-
alikansioon. Katso Usean esityksen PDF-artikkeleiden luominen iOS-laitteita varten.

Panorointia ja zoomausta ei tueta läpinäkyvissä kuvissa. Kun kuvan panoroinnin sisältävä sivu ladataan, juliste tulee näkyviin. Varsinainen
peittokuva on näkymätön, kunnes sitä napautetaan. Kun käyttäjät kaksoisnapauttavat peittokuvaa, se katoaa ja juliste tulee näkyviin. Jos
kuvan panoroinnissa on läpinäkyvyyttä, juliste näkyy läpi ja se näyttää kuvan kaksoiskappaleelta. Yksi keino korjata asia on luoda
kaksitilainen usean tilan objekti, jossa juliste on ensimmäisen tilan painike, joka linkittää toisen tilan panorointi- ja zoomauskuvaan.

Adobe suosittelee myös

91

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/enabling-pinch-zoom-articles.html#enabling_pinch_and_zoom_for_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/enabling-pinch-zoom-articles.html#enabling_pinch_and_zoom_for_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-multi-rendition-pdf-articles.html#creating_multi_rendition_pdf_articles_for_ios_devices


Vieritettävien kehysten peittokuvat

Huomautus:

Vierityssuunta

Vieritysilmaisimet

Sisällön alkuperäinen paikka

PDF-muotoisten artikkelien vientimuoto

Huomautus:

On mahdollista luoda vieritettäviä kehyksiä, joissa käyttäjät voivat tuoda enemmän sisältöä näkyviin vierittämällä. Hyvä esimerkki on ruokaohjesivu,
joka sisältää raaka-aineluettelon ja valmistusohjeet. Käyttäjän ei tarvitse kääntää seuraavaa sivua nähdäkseen kaikki raaka-aineet ja ohjeet, vaan
hän voi vierittää sisältöä pyyhkäisemällä.

Vieritettävän sivun alkunäkymä on oletusarvoisesti säiliökehyksen vasen yläkulma. Voit kuitenkin muuttaa alkunäkymää niin, että se perustuu
sisältökehyksen sijaintiin.

Voit lisätä kaikkia vuorovaikutteisia peittokuvia vieritettäviin kehyksiin (katso Vuorovaikutteisten peittokuvien upottaminen). Edellä kuvattua, tasoihin
perustuvaa vieritettävien kehysten luontitapaa ei enää tueta.

1. Tehdäksesi pystysuuntaisesti vieritettävän kehyksen, luo sisältökehys ja pääkehys.

Sisältökehys voi olla tekstikehys, kuva tai objektiryhmä.

Voit lisätä sisältökehykseen kaikki vuorovaikutteiset objektit diaesitystä lukuun ottamatta. Lisää vuorovaikutteiset objektit tekstikehykseen
ankkuroituina objekteina tai ryhmitä vuorovaikutteiset objektit muihin objekteihin.

2. Siirrä sisältökehys alkuperäiselle näyttöalueelleen suhteessa säilökehykseen.

Jos käytät oletusasetuksia, sisältökehys kohdistetaan säilökehyksen vasempaan yläkulmaan. Voit kuitenkin määrittää alkunäkymän
sisältökehyksen julkaisun sijainnin perusteella.

3. Valitse sisältökehys ja sitten Muokkaa > Leikkaa.

Vältä virheellinen toiminta varmistamalla, että sisältö näkyy asettelusivualueella leikepöydän asemesta.

4. Valitse pääkehys ja sitten Muokkaa > Liitä kohteeseen.

Kun liität sisältökehyksen säiliökehykseen, MSO-tilatoiminnon sisältävät painikkeet menettävät toimintonsa. Valitse painike ja
lisää toiminto uudelleen. (Työkalurivin valintapainikkeet auttavat valitsemaan kätkettyjä painikkeita. Toinen tapa valita sisäkkäisiä objekteja
on käyttää Tasot-paneelia.)

5. Avaa Folio Overlays -paneeli, kun säilökehys on vielä valittuna. Napsauta Vieritettävä kehys -välilehteä ja määritä seuraavat asetukset.

Valitse Automaattinen tunnistus, jos haluat määrittää vierityssuunnan automaattisesti säilökehyksen ja sisältökehyksen
korkeuden ja leveyden perusteella. Jos kehysten korkeus on sama, mutta leveys on eri, sisältöä voidaan vierittää vain vaakasuunnassa. Jos
haluat varmistaa, että sisältöä voidaan vierittää vain yhteen suuntaan, vaikka säilökehys on sisältökehystä kapeampi ja lyhyempi, valitse
Vaaka tai Pysty. Valitsemalla Vaaka- tai Pysty-asetuksen pääset samoihin tuloksiin kuin Automaattinen tunnistus -asetusta käytettäessä.

Valitse Piilota, jos et halua näyttää vierityspalkkeja vieritettäessä.

Valitse Ylävasen, jos haluat kohdistaa sisältökehyksen alkunäkymässä säilökehyksen vasempaan
yläkulmaan. Valitse Käytä dokumentin sijaintia, jos haluat käyttää alkunäkymänä sisältökehyksen sijaintia.

Jos vieritettävää kehystä käytetään PDF-muotoisessa artikkelissa, voit valita asetukseksi
Bittikartta tai Vektori. Vektori-asetus on erityisen hyödyllinen silloin, kun luot yhden folion SD- ja HD-muotoisia iPadeja tai iPhoneja varten.
Vektori-vaihtoehto terävöittää tekstiä, kun folio näytetään HD-muotoisessa iOS-laitteessa, mutta sisällön lataaminen kestää hetken. Parhaan
tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa kuvapohjaisia vieritettäviä kehyksiä sisältävien
sisältöjen kanssa tai SD- ja HD-muotoisia iOS-laitteita varten erillisiä esityksiä luotaessa. Kun valitset Rasteri-vaihtoehdon, vieritettävän
kehyksen sisältö jäsennetään enintään 72 ppi:n tarkkuudella uudelleen.

Maksuttomassa DPS Tips -sovelluksessa on esimerkkejä vieritettävistä kehyksistä, myös sisäkkäisistä vieritettävistä kehyksistä ja
avattavien välilehtien tehosteista.

Kehittyneet vieritettävät kehykset

Katso, miten Johannes loi häivytystehosteen
vieritettävien kehysten avulla.... Lue lisää

http://goo.gl/qbWE4

tekijä: Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Vieritettävä sisältö -video

Vieritettävien vetovälilehtien luominen

Vieritettävien diaesitysten luominen

Adobe suosittelee myös
Vuorovaikutteisten peittokuvien yleiskatsaus

Colinin videossa näytetään, miten helppoa
on käyttää uutta vieritettävään sisältöön
perustuvaa tekniikkaa, ja havainnollistetaan,
miten vieritettävään sisältöön voidaan nyt
lisätä myös hyperlinkkejä ja painikkeita....
Lue lisää

http://goo.gl/A7WsB

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Colinin videossa näytetään, miten voit luoda
avautuvia välilehtiä tai liukuvia
tehtäväpalkkeja vieritettävien kehysten
avulla.... Lue lisää

http://goo.gl/3Oywd

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Terry näyttää, miten voit luoda kuvia,
kuvatekstejä ja jopa elokuvia sisältäviä
vieritettäviä diaesityksiä.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

tekijä: Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Diaesitys

Vieritettävät kehykset

Voit upottaa vuorovaikutteisia peittokuvia joko vieritettäviin kehyksiin tai diaesityksiin (usean tilan objekteihin). Et kuitenkaan voi upottaa usean tilan
objektia vieritettäviin kehyksiin tai toiseen diaesitykseen.

Voit lisätä peittokuvia usealla eri tavalla diaesitystilaan. Voit valita tilan ja valita Liitä kohteeseen. Jos haluat tasata peittokuvan usean
tilan objektin kanssa, valitse kumpikin ja joko liitä objekti valittuun tilaan tai luo uusi tila. Voit myös ryhmittää peittokuvan muiden objektien kanssa,
tasata ryhmän muiden objektien kanssa ja sitten luoda usean tilan objektin.

Luo vuorovaikutteinen peittokuva, kuten kuvasarja tai painike. Voit sitten joko ryhmittää peittokuvaobjektin muiden
sisältökehyksen objektien kanssa tai luoda ankkuroidun objektin liittämällä peittokuva tekstiin. Liitä sitten sisältökehys säilökehykseen ja valitse
Folio Overlays -paneelista Vain panorointi.

Muista seuraavat ohjeet:

Voit lisätä vieritettävään kehykseen painikkeita, jotka muuttavat tiloja diaesityksessä. Kun liität painikkeen sisältökehykseen, tilaan perustuvan
painikkeen toiminto poistetaan. Valitse painike uudelleen ja luo toiminto uudelleen. Jos painike on kätketty, valitse objekti hallintarivin Valitse
sisältö- ja Valitse seuraava -kuvakkeiden avulla.

Jotta usean tilan objekti muuttuisi vuorovaikutteiseksi diaesitykseksi, toiminnon on laukaistava ainakin yksi muutettavista tiloista. Muussa
tapauksessa katseluohjelmassa näkyy vain senhetkinen tila. Jos haluat tehdä usean tilan objektista diaesityksen, voit valita Folio Overlays -
paneelista asetuksen, kuten Automaattinen toisto. Voit myös luoda painikkeen, jolla on usean tilan objektin tilatoiminto. Tilan sisällä oleva
painike ei kuitenkaan tee usean tilan objektista vuorovaikutteista. Jos haluat käyttää vain painikkeita vain usean tilan objekteissa diojen
vaihtamiseen, tee siitä vuorovaikutteinen luomalla näkymätön ”tyhjä” painike usean tilan objektin ulkopuolelle.

Luo pienoiskuvatehoste yhdistämällä painike kaksitilaiseen usean tilan objektiin, jossa toinen tila on tyhjä. Painikkeen napauttaminen voi
esimerkiksi laukaista kuvasarjan tai verkkosisällön peittokuvan.

Muita esimerkkejä upotetuista peittokuvista, mukaan lukien diaesitysten sisäkkäiset diaesitykset, löydät DPS Tips -sovelluksen Advanced
Overlays -osiosta.

Adobe suosittelee myös
Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt
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Videopeittokuvat
InDesigniin sijoitetut tuetut äänitiedostot toistetaan, kun niitä napautetaan katseluohjelmassa. Videotiedostoille on käytettävä muotoa, joka on
yhteensopiva Apple iTunesin kanssa, kuten MP4-tiedostoa ja h.264-koodausta. Kun luot videon, käytä peruslinjaprofiilia varmistaaksesi
optimaalisen yhteensopivuuden Android-laitteiden kanssa. Käytä .mp4-tiedostoja .mov-tiedostojen sijaan, joita Web-katseluohjelma ei tue. Jos
videota ei toisteta katseluohjelmassa oikein, koodaa video uudelleen .mp4 h.264 -muotoon Adobe Media Encoderilla tai jonkin muun valmistajan
työkalulla, kuten Handbrakella.

Videotiedostoihin liittyvät parhaat käytännöt
iOS-katseluohjelmissa voit toistaa videot sisäisesti tai koko näytön tilassa. Android-katseluohjelmissa voit toistaa videot vain koko näytön
tilassa.
Voit määrittää videotiedoston toistettavaksi antamalla käyttäjien napauttaa katselualuetta tai luomalla erilliset painikkeet, joissa on Video-
toiminnot. Toista-, Tauko- ja Pysäytä-asetuksia tuetaan. Jatka- ja Pysäytä kaikki -asetuksia ei tueta.
Sisäisiä videoita käytettäessä saat parhaat tulokset luomalla elokuvan oikeassa koossa, esimerkiksi 400 x 300 pikselin kokoisena. Harkitse
koko näytön tilassa esitettävien elokuvien muuttamista 1 024 pikselin levyisiksi. HD-muotoisten iPadien videoiden enimmäiskoko on 1 920 x 1
080, vaikkakin tämän kokoisen videon luominen lisää folion kokoa. Tiedoston koon ja laadun tasapaino on yleensä hyvä, kun minuutin filmin
koko on noin 10–12 Mt. Jotkin julkaisijat käyttävät videon koon pienentämiseen Adobe Media Encoderia tai jonkin muun valmistajan
sovellusta, kuten HandBrakea. Lisätietoja saat Keith Gilbertin artikkelista Videoiden pakkaaminen DPS:ää varten.
Voit määrittää URL-osoitteen vain http:-sivustossa olevien videotiedostojen suoratoistoa varten. Jos haluat toistaa videoita https:-sivustoista,
kuten YouTubesta tai Vimeosta, luo Web-sisällön peittokuva. InDesign CS6:ssa tai sitä uudemmissa versioissa voit Lisää HTML -komennolla
lisätä YouTube-leikkeen upotuskoodin. Varmista, että upotettu koodi sisältää etuliitteen http://, esimerkiksi
src="http://www.youtube.com/...". Saat parhaat tulokset asettamalla peittokuvan automaattisesti toistettavaksi ja lisäämällä julistekuvan
peittokuvan päälle. Esimerkkejä ja ohjeita saat maksuttoman DPD Tips -sovelluksen edistyksellisiä peittokuvia käsittelevästä numerosta.
Videoiden toisto lopetetaan, kun käyttäjät siirtyvät toiseen artikkeliin, mutta niiden toistoa jatketaan, kun käyttäjät siirtyvät artikkelin toiselle
sivulle. Jos haluat pysäyttää videon toiston sivua käännettäessä, yksi tapa kiertää ongelma on toistaa ”tyhjä” video. Lisätietoja saat Johannes
Henselerin artikkelista Videon pysäyttäminen artikkelin seuraavalle sivulle siirryttäessä.
Voit lisätä HTML-artikkeleihin videoita (suoratoistovideot mukaan lukien). Katso HTML-artikkelien tuominen.

Videopeittokuvien luominen

1. Valitse Tiedosto > Sijoita ja sijoita videotiedosto julkaisuun.

2. Valitse sijoitettu objekti, avaa Mediapaneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Media) ja määritä juliste.

Videotiedostoa varten voidaan valita kuva tai määrittää kehys videosta. Saat parhaan tuloksen käyttämällä kuvaa, joka ilmaisee, että sivun
osa on vuorovaikutteinen. Voit luoda myös julistekuvan sijoittamalla ei-vuorovaikutteisen objektin (esimerkiksi läpinäkyvän toistopainikkeen)
video-objektin päälle.

3. Valitse video-objekti ja määritä seuraavat asetukset Foliopeittokuvat-paneelissa.
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URL-osoite tai tiedosto

Automaattinen toisto

Toista koko näytön tilassa (vain iOS)

Näytä ohjain napauttamalla (vain iOS)

Älä salli keskeyttämistä (vain iOS)

Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla (vain iOS)

 

Määritä URL-osoite videon toistoa varten tai napsauta kansiota ja määritä videotiedosto, jos et ole vielä sijoittanut
sitä. Kun määrität suoratoistettavan URL-osoitteen, kaikki peittokuvan asetukset ovat tuettuja, automaattinen toisto ja koko näytön tila
mukaan lukien.

Videoiden suoratoistotoiminto tukee vain http-, mutta ei https-muotoisia URL-osoitteita. YouTuben ja Vimeon kaltaisia palveluita ei tueta.
Käytä niiden sijasta edellä olevassa Parhaat käytännöt -kohdassa kuvattuja Web-sisällön peittokuvia.

Jos sijoitat videon ja määrität URL-osoitteen suoratoistoa varten, näistä toiminnoista suoritetaan ensimmäinen. Jos esimerkiksi määrität
URL-osoitteen ensin ja sijoitat videon sitten, peittokuvassa käytetään URL-osoitetta, ei upotettua elokuvaa. (Voit itse asiassa hyödyntää tätä
toimintoa valitsemalla julisteen suoratoistovideota varten.)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa videotiedoston, kun sivua ladataan mobiililaitteeseen. Viiveen voi määrittää
sekunteina. Automaattista toistoa ei tueta Android-katseluohjelmissa.

Jos tämä toiminto on valittuna, video toistetaan koko näytön tilassa. Jos tätä toimintoa ei ole valittu,
video toistetaan muokkausalueella. Huomaa, että Android-laitteissa kaikki videot toistetaan koko näytön tilassa.

Jos tämä toiminto on valittuna, sisäisen videon napauttaminen toiston aikana näyttää ohjainpalkin,
jossa on keskeytys- ja toisto-ohjaimet. Jos tätä toimintoa ei ole valittu, videon napauttaminen keskeyttää ja jatkaa toistoa.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, käyttäjät eivät voi keskeyttää tai lopettaa videon toistoa napauttamalla
videota. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos Automaattinen toisto -asetus on valittuna ja Toista koko näytön tilassa -asetus ei ole
valittuna.

Valitse tämä toiminto, jos haluat näyttää lopullisen videokuvan, kun sisäisen videon toisto
lopetetaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos Toista koko näytön tilassa -asetus ei ole valittuna.

Adobe suosittelee myös
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Foliot ja artikkelit
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Folioiden luominen

Alkuun

Folio Builder -paneelin yleiskatsaus
Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin
Folion luominen
Folion ominaisuuksien muuttaminen
Folioiden luominen offline-tilassa
Folioiden jakaminen
Folioiden kopioiminen
Folion poistaminen

Folio sisältää yhden tai useamman digitaalisesti julkaistavan artikkelin. Folio näkyy Adobe Content Viewerin tai mukautetun usean julkaisun
katseluohjelman kirjastossa numerona. Jos luot mukautetun yhden julkaisun katseluohjelman, folio sisältää kyseisen katseluohjelmasovelluksen
sisällön.

Folio Builder -paneelin yleiskatsaus

Folio Builder -paneelilla voit luoda folioita ja lisätä artikkeleita. Avaa paneeli valitsemalla Ikkuna > Folio Builder (InDesign CS6) tai Ikkuna >
Apuohjelma > Folio Builder (InDesign CS5 tai CS5.5). Folio Builder -paneeli näyttää foliot, joihin sinulla on käyttöoikeus. Folio Builder -paneelissa
on kolme näkymää: folionäkymä, artikkelinäkymä ja sivuasettelunäkymä. Voit navigoida seuraavasti:

Tuo folion artikkelit näyttöön kaksoisnapsauttamalla foliota tai napsauttamalla folion oikealla puolella olevaa nuolta.

Tuo artikkelin sivuasettelut näyttöön kaksoisnapsauttamalla artikkelia tai napsauttamalla artikkelin oikealla puolella olevaa nuolta.

Siirry seuraavalle tasolle ylöspäin napsauttamalla paneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolikuvaketta.

 
Folio Builder -paneeli 
A. Folio-näkymä B. Artikkelit-näkymä C. Sivuasettelu-näkymä 

Näytettyjen folioiden suodattaminen

Määritä esitettävät foliot valitsemalla folionäkymän avattavasta valikosta Kaikki, Kaikki paikalliset, Pilvessä (piilottaa paikalliset foliot), Yksityinen
(piilottaa jaetut foliot) tai Jaettu.
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Alkuun

Alkuun

Folioiden lajittelu

Valitse Folio-näkymän Lajittele-pudotusvalikosta haluamasi vaihtoehto ja määritä Folio Builder -paneelissa olevien folioiden lajittelujärjestys. Valitse
Käänteinen luettelo, jos haluat kääntää valittujen folioiden järjestyksen.

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin on vapaaehtoista. Kirjautumalla paneeliin voit ladata folioita acrobat.com-sivustoon. Voit tämän jälkeen
ladata foliot mobiililaitteella Adobe Content Vieweriin ja jakaa foliot muiden käyttäjien kanssa. Jos et kirjaudu paneeliin, voit silti luoda ja esikatsella
paikallisia folioita sekä rakentaa yhden julkaisun sovelluksen. Kirjaudu Folio Builder -paneeliin vahvistettua Adobe-tunnusta käyttäen.

1. Varmista, että tietokoneessa on internet-yhteys.

2. Valitse Folio Builder -paneelissa Kirjaudu sisään ja kirjaudu sitten käyttämällä vahvistettua Adobe-tunnusta.

3. Jos sinulla ei ole vahvistettua Adobe-tunnusta, toimi seuraavasti:

Jos käytät DPS:n Enterprise- tai Professional-tiliä, luo Tilinhallintatyökalulla Sovellus-roolin sisältävä Adobe-tunnus. Kirjaudu Folio Builder
-paneeliin oikealla Adobe-tunnuksella. Katso Tilinhallintatyökalu.

Voit tarkistaa Adobe-tunnuksen toimivuuden DPS:n kanssa siirtymällä osoitteeseen https://digitalpublishing.acrobat.com/ ja valitsemalla
Luo tili. Rekisteröi tili käytössä olevan sähköpostiosoitteen avulla. Adobe lähettää sinulle vahvistusviestin. Avaa viesti ja vahvista se.
Kirjaudu sen jälkeen tällä Adobe-tunnuksella Folio Builder -paneeliin. Katso Adobe-tunnusten käyttö digitaalisessa julkaisemisessa.

Folion luominen

Folio on kokoelma artikkeleja. Folioita voi luoda, jos käytössä on InDesign CS5 tai uudempi versio.

Kirjautumisen ja folion luomisen yhteydessä acrobat.com-verkkopalvelimeen luodaan työtila. Kaikkien folioon lisättävien artikkelien sisältö ladataan
tähän työtilaan.

1. Avaa Folio Builder -paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Folio Builder (InDesign CS5 tai CS5.5) tai valitsemalla Ikkuna > Folio
Builder (InDesign CS6).

2. Jos et ole vielä kirjautunut, valitse Kirjaudu sisään ja kirjaudu käyttämällä vahvistettua Adobe-tunnusta.

Jos et kirjaudu Folio Builder -paneeliin, luot folion offline-tilassa. Voit lähettää offline-tilassa olevan folion, kun kirjaudut sisään.

3. Luo uusi folio valitsemalla Uusi.

Voit luoda folion myös valitsemalla InDesign CS6:sta Tiedosto > Uusi > Folio.

4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.
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Folion nimi

Katseluohjelman versio

Kohdelaite

Suunta

Oletusmuoto

Oletusarvoinen JPEG-laatu

Kannen esikatselu

Luo offline-folio

 
Uuden folion luominen.

Määritä folion nimi. Folion nimi on eri kuin Julkaisun nimi, joka näkyy katseluohjelmassa. Folion nimeä käytetään vain sisäisesti,
joten valitse yksinkertainen nimi ja vältä laajennettujen merkkien käyttöä. Folion nimessä voi olla maksimissaan 60 merkkiä.

Määritä kohdekatseluohjelman versio. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos Adobe Content Viewerin
uusin versio odottaa hyväksyntää tai jos luot folioita aikaisempaa katseluohjelmasovellusta varten, jota ei ole vielä päivitetty. Kun luot folion,
voit suurentaa versionumeroa muokkaamalla folion ominaisuuksia, mutta et voi palata aikaisempaan versioon. Luo sen sijaan uusi folio. Et
voi määrittää aikaisempaa katseluohjelmaversiota kuin v20.

Valitse kohdelaite tai määritä kohdelaitteen mukautetut mitat, esimerkiksi HD iPadissa 2 048 x 1 536.

Kun määrität folion koon kohdelaitetta varten, ota huomioon, onko laitteen näytössä navigointipalkki. Esimerkiksi joissakin Android-laitteissa
on 48 tai 75 pikselin navigointipalkki, jolloin 1 280 x 800 pikselin folio skaalautuu. Luo sen sijaan yksi pienempi foliokoko (kuten 1 205 x 725)
kaksisuuntaisia folioita varten. Katso Julkaisujen luominen useille laitteille.

Määritä, onko folio vain pystysuuntainen, vain vaakasuuntainen vai kaksisuuntainen. Jos haluat esikatsella tai julkaista folion,
kaikkien artikkeleiden on vastattava folion suuntaa. Jos esimerkiksi kaksisuuntaisessa foliossa on artikkeli, jossa on vain pystyasettelu, foliota
ei voi ladata Adobe Content Viewerin kirjastoon.

Valitse folion oletusasetus. Yksittäisillä artikkeleilla voi olla eri Artikkelin muoto -asetus.

Jos valitset Automaattinen, InDesign määrittää, tuodaanko sivut JPEG- vai PNG-muodossa. Jos valitset PDF:n, käyttäjät voivat lähentää tai
loitontaa nipistämällä, vektorit säästyvät ja tiedoston koko pienenee. Oletusmuodon määrittäminen on erityisen tärkeää useita artikkeleita
tuotaessa. Usean artikkelin tuontiin sisältyvissä artikkeleissa käytetään oletuskuvamuotoa. Katso JPG-, PNG- ja PDF-kuvamuotojen erot.

Jos Automaattinen tai JPEG on valittu oletusarvoiseksi kuvamuotoasetukseksi, määritä JPEG-laatu. Parempi
laatu kasvattaa tiedostokokoa.

Katseluohjelman kirjastossa näytetään kunkin katseluohjelmaan lisätyn folion esikatselukuva. Määritä pysty- ja
vaakasuuntaiset kansikuvat. Käytä kansikuvina 72 dpi:n JPG- tai PNG-tiedostoja, joihin on määritetty kohdelaitteen mukaiset pikselimitat,
kuten 1 024 x 768.

Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua lähettää folion sisältöä palvelimeen tällä hetkellä. Voit myöhemmin valita Lähetä Folio
Produceriin -vaihtoehdon paneelivalikosta ja lähettää folion sisällön.
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Alkuun

Julkaisun nimi

Huomautus:

Katseluohjelman versio

Huomautus:

Oikean reunan sidonta

Lisätietoja vianmäärityksestä Folio Builderissa saat artikkeleista Folio Builderin vianmääritys ja Artikkeleiden lähetysvirheiden vianmääritys Folio
Builder -paneelissa.

Folion ominaisuuksien muuttaminen

Kun folio on luotu, Folion ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan määrittää julkaisun nimi, muuttaa katseluohjelman versiota ja valita kannen
esikatselukuvat. Joitakin folion ominaisuuksia, kuten suuntaa, kuvamuotoa ja folion kokoa, ei voi muokata Folion ominaisuudet -valintaikkunassa.
Luo tarvittaessa uusi folio käyttämällä oikeita asetuksia.

Kun olet valmis julkaisemaan folion, käytä Folio Producer Organizer -toimintoa määrittämään folion ominaisuudet julkaisemista varten.

1. Valitse Folio Builder -paneelista folio, jota haluat muokata.

2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Folion ominaisuudet.

 
Folion ominaisuuksien muokkaaminen

3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

Julkaisun nimi näkyy katseluohjelman kirjastossa. Jos käytät kuitenkin samaa julkaisun nimeä kaikissa sovelluksessa
näkyvissä folioissa ja käytät samaa DPS App Builderissa Otsikko (kirjastonäkymä) -asetukselle määritettyä arvoa, julkaisun nimi jätetään
kirjastosta tarkoituksella pois.

Julkaisun nimessä voi olla maksimissaan 60 merkkiä.

Ongelmien välttämiseksi kehotamme sinua käyttämään julkaisun nimessä vain aakkosnumeerisia tai numeerisia merkkejä. Älä
käytä erikoismerkkejä, kuten heittomerkkejä (‘), sillä ne voivat johtaa odottamattomiin tuloksiin, kuten virheilmoitukseen
”[svr.InvalidParameter]”.

Jos haluat määrittää foliota varten toisen katseluohjelmaversion, valitse oikea versio. Voit valita uudemman
version, mutta et aikaisempaa versiota. Jos haluat käyttää aikaisempaa versiota, luo uusi folio.

Folion katseluohjelmaversion päivittäminen ei automaattisesti päivitä kyseisessä foliossa olevia artikkeleita. Jos haluat hyödyntää uutta
toimintoa, joka toimii uudemmassa katseluohjelmaversiossa, päivitä myös artikkelit.

Jos olet muokkaamassa foliota, joka on luotu versiota v20 vanhemmalla versiolla, määritä Katseluohjelman versio -asetus.

Valitse tämä asetus, jos haluat esittää artikkelit katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle.
Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.
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Kannen esikatselu

Folion nimi

Julkaisun nimi

Folion numero

Julkaisupäivä

Tuotetunnus

Julkaistu

Katseluohjelman kirjastossa näytetään kunkin katseluohjelmaan lisätyn folion esikatselukuva. Määritä pysty- ja
vaakasuuntaiset kansikuvat. Käytä kansikuvina 72 dpi:n JPG- tai PNG-tiedostoja, joihin on määritetty kohdelaitteen mukaiset pikselimitat,
kuten 1 024 x 768.

4. Voit muuttaa folion lisäominaisuuksia sen julkaisemista varten valitsemalla Folio Producer -kohta Folio Builder -paneelista ja määrittämällä
asetukset Folio Producer Organizer -toimintoa varten. Katso Folio Producer Organizer

Folion nimi näkyy Folio Producer- ja Folio Builder -paneeleissa, mutta se ei näy katselusovelluksessa. Jos luot esityksiä eri
laitteille, varmista, että folion nimiasetukset ovat samat eri esityksissä.

Julkaisun nimi näkyy katselusovelluksen kirjastossa ja katselusovelluksen siirtymispalkissa. Jos sovelluksen kaikilla folioilla
on sama julkaisun nimi, julkaisun nimeä ei kuitenkaan näytetä oletusarvoisesti kirjastossa.

Julkaisun nimessä voi olla maksimissaan 60 merkkiä.

Folion numero voi olla numero tai kuvaus, kuten ”toukokuu 2013”. Folion numerossa voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

 
Julkaisun nimi ja Folion numero näkyvät katseluohjelmassa.

Julkaisupäivä-asetus määrittää kirjastossa olevien folioiden järjestyksen. Uusimmat foliot ovat ylimpänä. Julkaisupäivä-
asetus on erityisen tärkeä tilauspohjaisia katseluohjelmia käytettäessä, jolloin asiakkaat ovat oikeutettuja folioihin Julkaisupäivä-asetuksissa
määritettynä aikana. Parhaat tulokset saat valitsemalla Julkaisupäivä-asetuksen manuaalisesti.

Foliota julkaistaessa määritetty tuotetunnus näkyy. Tätä kenttää ei voi muokata suoraan. Tuotetunnus on erityisen tärkeä
vähittäismyyntifolioita varten. Se yhdistää folion sovelluksen sisäisen oston tuotetunnukseen sovelluskaupassa. Tuotetunnuksessa voi olla
korkeintaan 60 merkkiä.

Julkaistu-sarakkeessa näkyy valintamerkki, jos folio on julkaistu.
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Lukittu

Peiton esikatselut

Kuvaus

Kirjastosuodatin

Oikean reunan sidonta

Kannen päivämäärä

Alkuun

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat estää muita lähettämästä artikkelista uutta versiota tai muuttamasta artikkelin metatietoja. Folion
käyttöoikeudet saaneilla käyttäjillä artikkelin viereen ilmestyy Folio Builder -paneelissa lukituskuvake.

Määritä katseluohjelman kirjastossa näkyvien kuvien .png- tai .jpg-tiedostot.

Kuvaus näkyy katselusovelluksen kirjastossa ja katselusovelluksen siirtymispalkissa.

Kirjoita sovelluksen kunkin folion suodattimen nimi. Kirjastosuodattimen nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä. Katso
Kirjastosuodattimien luominen.

Jos valitset tämän asetuksen, Folion tiedot -alue näyttää artikkelit katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä
vasemmalta oikealle. Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.

Kannen päivämäärä on ylimääräinen metatietojen hallintatoiminto, jonka avulla tietyt Enterprise-julkaisijat voivat
parantaa suorien oikeutusten hallintaa.

Folioiden luominen offline-tilassa

Offline-tilassa olevaa tai paikallista foliota ei lähetetä verkossa olevaan acrobat.com-palveluun. Offline-tilassa olevan folion luomisesta on hyötyä,
kun internet-yhteyttä ei ole tai jos acrobat.com-palvelu on tilapäisesti pois käytöstä.

Lähetettyä foliota ei voi muuntaa offline-tilassa olevaksi folioksi.

 
Folion offline-tila ilmaistaan kuvakkeella.

1. Jos haluat luoda offline-tilassa olevan folion, toimi jommallakummalla seuraavista tavoista:

Valitse Folio Builder -paneelissa Luo uusi folio, kun et ole kirjautuneena sisään.

Valitse Folio Builder -paneelissa Luo uusi folio ja valitse sitten Luo offline-folio.

2. Lisää artikkelit ja muokkaa foliota.

Voit esikatsella offline-tilassa olevat foliot työpöytäohjelmassa tai käyttämällä Esikatselu laitteessa -toimintoa. Katso Folioiden ja artikkelien
esikatselu.

Kun esikatselet tai lähetät offline-tilassa olevan folion, folioon päivitetään automaattisesti InDesign-lähdejulkaisujen muutokset. Offline-tilassa
olevan folion päivittäminen Päivitä-komennolla ei ole tarpeen.
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Alkuun

Folioiden jakamisen poistaminen

Poista sinulle jaettu folio

Alkuun

Alkuun

3. Voit lähettää folion kirjautumalla Folio Builder -paneeliin, valitsemalla folion ja valitsemalla paneelivalikosta Lähetä Folio Produceriin.

Voit lähettää offline-tilassa olevan folion vain, jos lähdetiedostot ovat käytettävissä.

Lähetettyäsi folion et enää voi tehdä siitä paikallista foliota.

Folioiden jakaminen

Folio voidaan jakaa, jolloin muut henkilöt voivat tarkastaa työstettävän folion tai saada sen käyttöönsä. Jos esimerkiksi luodaan mainosta julkaisijaa
varten, mainoksen sisältämä folio voidaan jakaa julkaisijan kanssa. Julkaisija voi puolestaan jakaa folion suunnittelijoiden kanssa, jotta nämä voivat
ladata artikkeleja siihen.

Kun päivität jonkin jaetussa foliossa olevan artikkelin, vastaanottajille ilmoitetaan päivityksen saatavuudesta, kun he avaavat kirjaston Adobe
Content Viewerissa. Jos et halua vastaanottajien näkevän päivityksiä, poista folion jakaminen käytöstä.

1. Valitse Folio Builder -paneelissa folio.

2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Jaa.

3. Kirjoita Jaa-valintaikkunaan niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joiden kanssa haluat jakaa folion. Sähköpostit erotetaan pilkulla tai
puolipisteellä. Siirry seuraavaan kenttään painamalla sarkainnäppäintä.

4. Kirjoita aihe ja viesti ja valitse sitten Jaa.

Kun vastaanottaja avaa Adobe Content Viewerin mobiililaitteessa, jaettu folio voidaan ladata.

Jos vastaanottaja avaa folion Folio Builder -paneelissa, folion nimen vieressä näkyy jakokuvake  Folio Builderissa. Vastaanottajat voivat avata
folion ja lisätä artikkeleja. He eivät voi kuitenkaan muokata olemassa olevia artikkeleja.

Voit poistaa jakamasi folion jaon valitsemalla kyseisen folion Folio Builder -paneelissa ja valitsemalla paneelin
valikosta Poista jako. Valitse henkilöt, joilta haluat poistaa jaon, ja valitse OK. Folion jaon poistaminen estää sen lataamisen ja poistaa sen muiden
Folio Builder -paneeleista, mutta se ei poista laitteisiin jo ladattuja folioita. Jaetun folion poistaminen estää myös folion lataamisen.

Jos joku on jakanut folion kanssasi, mutta et enää halua käyttää sitä, valitse kyseinen folio Folio Builder -paneelista ja
napsauta roskakorikuvaketta. Jaetun folion poistaminen poistaa tietosi omistajan jaettujen vastaanottajien luettelosta.

Folioiden kopioiminen

Voit kopioida folion tililtäsi tai voit kopioida kanssasi toiselta tililtä jaetun folion. Kun kopioit julkaistun tai julkaisemattoman folion, Folio Producer -
palvelimelle (acrobat.com), ei Distribution Service -palvelimelle, luodaan uusi folio. Voit tämän jälkeen muokata kopioitua foliota ja julkaista sen.
Jos folio jaettiin kanssasi toiselta tietokoneelta, voit hankkia lähdetiedostot ja linkittää artikkelit uudelleen folion sisällön muokkaamista varten.
Lukittuja folioita ei voi kopioida.

1. Valitse Folio Producer Organizerista folio ja napsauta Kopioi-painiketta.

2. Määritä kopioidun folion nimi ja napsauta Kopioi-painiketta.

Folion poistaminen
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  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Yksityisyyttä koskeva Online-toimintaohjelma

Kun folio poistetaan, samalla poistetaan työtila palvelimesta sekä kaikki kyseisessä foliossa olevat artikkelit, mutta ei lähdejulkaisuja. Jos folio on
julkaistu Distribution Servicessä, kyseisen folion julkaisu on poistettava palvelusta Folio Producer Organizer -sovelluksella ennen folion poistamista
kokonaan. Vältä vähittäismyyntifolioiden julkaisun poistamista tai poistamista kokonaan.

1. Jos folio julkaistaan, poista folio Distribution Servicestä Folio Producer Organizerin Poista julkaisu -painikkeella.

2. Valitse Folio Builder -paneelissa folio ja napsauta sitten Roskakori-painiketta.

Jos folio ladattiin katseluohjelmaan ennen kuin se poistettiin, se säilyy katseluohjelman kirjastossa, kunnes se poistetaan sieltä.
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Artikkeleiden ja sivuasetteluiden luominen

Alkuun

Artikkelin nimi

Artikkelin muoto

JPEG-laatu

Tasainen vieritys

Artikkelin luominen avoimesta julkaisusta
Sivuasettelun lisääminen artikkeliin
InDesign-artikkelien tuominen

Foliot muodostuvat artikkeleista. Artikkeleja voidaan luoda joko käyttämällä InDesign-julkaisuja tai HTML-tiedostoja. Voit lisätä artikkeleita folioon
kahdella tavalla: luomalla avoinna oleviin InDesign-julkaisuihin perustuvia artikkeleita käyttämällä Lisää artikkeli -painiketta tai tuomalla artikkeleita
kansiosta.

Artikkelin luominen avoimesta julkaisusta
Artikkeleissa voi olla yksi tai kaksi sivuasettelua mobiililaitteen pysty- ja vaakasuuntaa varten. Julkaistussa foliossa on kuitenkin noudatettava
yhdenmukaisuutta. Kaikkien julkaistujen folion artikkelien on oltava joko pysty-, vaaka- tai kaksisuuntaisia.

 
Artikkelit-näkymä

1. Avaa InDesign-julkaisu, joka on suunniteltu digitaalista julkaisua varten. Katso Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen.

Julkaisun mitat voivat poiketa folion koosta kahdessa tapauksessa.

Folion ja julkaisun sivukoon kuvasuhteet ovat samat. Esimerkiksi 1 024 x 768 -julkaisu voidaan lisätä folioon, joka käyttää 2 048 x 1 536
-foliokokoa, koska kummankin kuvasuhde on 4:3.

Julkaisu on suunniteltu tasaista vieritystä ajatellen. Jos luodaan 1 024 x 2 000 -julkaisu, jossa on yksi sivu, lisätty artikkeli tulee määrittää
käyttämään tasaista vieritystä.

2. Luo tai avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon artikkeli sisällytetään.

3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymässä Lisää.

4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

Määritä artikkelin nimi. Artikkelin nimi ei näy katseluohjelmassa. Artikkelin nimeä käytetään luomaan linkkejä artikkelien
välille, joten käytä ”City_Guide”-tyylistä nimeä mieluummin kuin tiedostonimeä ”city_guide_h.indd”. Artikkelin nimessä voi olla maksimissaan
60 merkkiä.

Määritä artikkelin kuvamuotoasetus. Voit esimerkiksi valita PDF:n, jos haluat, että käyttäjät voivat nipistää ja suurentaa.
Katso JPG-, PNG- ja PDF-kuvamuotojen erot.

Jos Automaattinen tai JPG on valittu Kuvamuoto-asetukseksi, määritä JPEG-laatu. Parempi laatu kasvattaa tiedostokokoa.

Määritä tasainen vieritys koko artikkelille, eikä ainoastaan sille sivuasettelulle, jota olet lisäämässä. Jos esimerkiksi olet
lisäämässä vain pystysuuntaisen asettelun kaksisuuntaiseen folioon, valitse Kumpikin suunta, jos kumpikin asettelu käyttää tasaista
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Huomautus:

Alkuun

Alkuun

vieritystä. Valitse Vain vaaka tai Vain pysty, jos kyseessä on yksisuuntainen artikkeli tai vain yksi asettelu käyttää tasaista vieritystä.

Kun valitset Tasainen vieritys InDesign CS6:ssä, voit määrittää vaihtoehtoisia asetteluita. Jos tasaisesti vieritettävässä
julkaisussa on vain yksi asettelu, valitse se oikealle asettelulle ja valitse Ei mitään toiselle asettelulle, jonka lisäät myöhemmin.

Sivuasettelun lisääminen artikkeliin
InDesign CS6- ja InDesign CC -julkaisuihin voi sisältyä useita asetteluita. Kun lisäät artikkelin, voit määrittää sekä vaaka- että pystyasettelut. Jos
käytät InDesign CS5:tä tai CS5.5:tä tai jos olet luonut vain yhden asettelun InDesign CS6:ssa tai CC:ssä, voit lisätä asettelun toisesta julkaisusta.
Jos artikkeli sisältyy kaksisuuntaiseen folioon, tarvitaan toinen sivuasettelu.

1. Avaa InDesign-julkaisu, jonka sivuasettelun suunta poikkeaa olemassa olevassa artikkelissa käytetystä sivuasettelusta.

2. Kaksoisnapsauta Folio Builder -paneelissa artikkelia, johon toinen sivuasettelu lisätään.

3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymässä Lisää sivuasettelu. Jos julkaisu sisältää useita asetteluita, määritä oikea asettelu.

InDesign-artikkelien tuominen
Jos oikeita rakennesääntöjä ja tiedoston nimeämistapoja on käytetty, on mahdollista tuoda joko yksi artikkeli tai joukko artikkeleja. Jos InDesign
CS6- tai CC-julkaisussa on useita asetteluita, et voi tällä hetkellä tuoda sitä artikkelina. Käytä sen sijaan Lisää artikkeli -vaihtoehtoa.

Kun tuot artikkeleita, artikkeleiden kuvasuhteen on vastattava folion kuvasuhdetta, paitsi jos valitset Tasainen vieritys -vaihtoehdon.

1. Luo yksi tai useampia kansioita, joissa on InDesign-julkaisuja. Katso Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten.

2. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon artikkeli tai artikkelit sisällytetään.

3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymän paneelivalikossa Tuo artikkeli.

 
Tuo artikkeli -valintaikkuna

4. Tee jompikumpi seuraavista:

Valitse Tuo yksi artikkeli, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä artikkelikansio.

Valitse Tuo useita artikkeleja, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä foliokansio, joka sisältää artikkelikansioita.

5. Valitse artikkelille Tasainen vieritys -asetus. Jos olet esimerkiksi tuomassa artikkelia kaksisuuntaista foliota varten, mutta haluat vain
vaakasuuntaisen sivuasettelun olevan tasaisesti vieritettävä, valitse Vaakasuunta.

6. Määritä kuvamuotoasetukset ja valitse OK.

Jos artikkelikansiosi sisältävät .png-kuvia samalla tasolla kuin InDesign-asiakirjat, kuvia käytetään sisällysluettelokuvakkeina. Jos tuot useita
artikkeleja, joiden foliokansio sisältää sidecar.xml-tiedoston, tiedosto määrittää artikkelien järjestyksen ja täyttää artikkelin ominaisuudet. Katso
Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten.

Jos artikkeleiden tuonti ei onnistu, katso Artikkeleiden lähetysvirheiden vianmääritys Folio Builder -paneelissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
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Artikkeleiden hallinta
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Artikkeleiden hallinta

Alkuun

Artikkelin ominaisuuksien muuttaminen
Artikkelien muokkaaminen ja päivittäminen
Artikkelin kopioiminen toiseen folioon
Artikkelin nimeäminen uudelleen
Artikkelin poistaminen
Artikkelien järjestyksen muuttaminen
Artikkelien linkittäminen uudelleen lähdetiedostoihin

Voit päivittää, kopioida tai nimetä artikkeleja uudelleen Folio Builder -paneelivalikossa.

 
Folio Builder -paneelivalikko

Artikkelin ominaisuuksien muuttaminen
Artikkelin ominaisuudet määräävät, miten artikkeli näkyy katseluohjelmassa. Voit muuttaa artikkelin ominaisuuksia valitsemalla joko Artikkelin
ominaisuudet -vaihtoehdon Folio Builder -paneelista tai Folio Producer Editorin avulla. sidecar.xml-tiedoston avulla voit myös lisätä artikkeleiden
metatietoja kaikkiin foliossa oleviin artikkeleihin, artikkeleita tuotaessa tai myöhemmin.

 
Artikkelin ominaisuudet 
A. Kuvaus B. Paljastus C. Otsikko D. Tekijä 
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Otsikko

Tekijä

Paljastus

Kuvaus

Mainos

Piilota sisällysluettelosta

Tasainen vieritys

Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy

Sisällysluettelon esikatselu

1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Artikkelin ominaisuudet.

3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

Määritä artikkelin otsikko katseluohjelmassa näytettävässä muodossa. Otsikon arvo on eri kuin artikkelin nimi, joka näkyy Folio
Builder -paneelissa. Artikkelin nimeä käytetään artikkeleiden välisten linkkien luontiin. Otsikko näkyy sisällysluettelossa ja folion
navigointinäkymissä. Otsikossa voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

Määritä tekijän nimi. Tekijän nimessä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Aikakauslehden osion otsikko, kuten Arvostelut, Erikoisartikkelit tai Pääkirjoitus. Paljastus näkyy sisällysluettelossa ja folion
navigointinäkymissä. Paljastuksessa voi olla korkeintaan 35 merkkiä.

Kirjoita artikkelin kuvaus. Kuvaus tulee näkyviin, kun foliota tarkastellaan selaustilassa. Kuvaus näkyy sisällysluettelossa ja folion
navigointinäkymissä. Kuvauksessa voi olla korkeintaan 120 merkkiä.

Valitse tämä asetus, jos haluat merkitä artikkelin mainokseksi analyysiraportointia varten.

Valitse tämä asetus, jos haluat estää artikkelin näkymisen, kun käyttäjä napauttaa katseluohjelman
siirtymispalkin Sisällysluettelo-painiketta.

Määritä Tasainen vieritys -sarakkeessa, vieritetäänkö artikkeleita jatkuvasti vai kohdistetaanko vieritys sivuun. Tasainen
vieritys toimii vain pystysuunnassa pyyhkäistäessä ylös- ja alaspäin. Julkaisussa ei voi olla useita sivuja. Tasainen vieritys -asetusta voi
käyttää vain vaakasuunnassa, vain pystysuunnassa tai molemmissa sivuasettelusuunnissa. Katso Artikkelien tasainen vieritys.

Kun Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy on valittu, käyttäjät voivat selata artikkelia pyyhkäisemällä
vasemmalle ja oikealle (ei ylös ja alas). Tämän asetuksen aiempi nimi oli Yhdistä. Katso Artikkelien pyyhkäiseminen vaakasuunnassa.

Kun käyttäjät napauttavat katseluohjelman navigointipalkin sisällysluettelopainiketta, kunkin artikkelin vieressä
näytetään 70 x 70 pikselin sisällysluettelokuvake. Oletusarvoinen sisällysluettelokuvake luodaan automaattisesti artikkelin ensimmäisestä
sivusta. Jos haluat käyttää muuta kuvaketta, napsauta kansiokuvaketta ja valitse PNG-tiedosto. Käytä 70 x 70 kuvapisteen PNG-tiedostoja.
Jos haluat käyttää suurempia kuin 70 x 70 kuvapisteen kuvia, lisää ne artikkelikansioihin ja tuo ne.
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Järjestys

Lukittu

Latausjärjestys

Tunnisteet

Artikkeleiden käyttö

 
Katseluohjelman sisällysluettelo

4. Käyttämällä Folio Producer Editoria voit muuttaa artikkelin muita ominaisuuksia, jotka eivät näy Artikkelin ominaisuudet -valintaikkunassa.
Avaa Folio Producer Organizer valitsemalla paneelivalikosta Folio Producer. Valitse folio ja sitten Avaa. Valitse sen jälkeen artikkeli ja
muokkaa seuraavia ominaisuuksia. Katso Folio Producer Editor.

Anna numerot artikkeleiden uudelleenjärjestystä varten.

Lukitse artikkeli niin, että sitä ei voi päivittää.

Kun asiakkaat lataavat mukautetun katseluohjelman, he voivat tarkastella tiedostoa jo sen lataamisen aikana. Jos
latausjärjestystä ei muuteta, artikkelit ladataan ensimmäisestä viimeiseen.

Tunnisteet näkyvät katseluohjelman selaustilassa. Tunnisteissa voi olla korkeintaan 75 merkkiä.

Tämä asetus määrittää, onko artikkeli käytettävissä Web-katseluohjelmassa, kun artikkeli jaetaan ja Ota artikkelin
esikatselu käyttöön -toiminto on käytössä. Jos folion katseluohjelman versio on v26 tai uudempi ja foliossa olevat artikkelit päivitetään Folio
Builder -paneelissa, voit valita Maksuton, Mitattu tai Suojattu. Jos folion katseluohjelman versio on v25 tai aikaisempi, voit valita Mitattu tai
Suojattu.

Kun artikkeli on merkitty suojatuksi, sitä ei voi tarkastella Web-katseluohjelmassa tai vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu
on käytössä.
Kun artikkeli on merkitty mitatuksi, artikkeli lähetetään palvelimelle, jotta sitä voidaan tarkastella Web-katseluohjelmalla. Asiakkaat voivat
tarkastella mitattuja artikkeleita Web-katseluohjelmassa tai vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu on käytössä, kunnes he
saavuttavat julkaisijan asettaman maksumuurin kynnysarvon.
Jos artikkeli on merkitty maksuttomaksi (vain v26 ja uudemmat), artikkeli voidaan esikatsella Web-katseluohjelmassa ja
vähittäismyyntifoliossa, kun artikkeleiden esikatselu on käytössä. Artikkeleiden tarkastelua ei lasketa maksumuurin kynnysarvoon.
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Salli pääsy oikeutustietoihin

Osio

Alkuun

Alkuun

Alkuun
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Lisätietoja saat artikkeleista Sosiaalisen jakamisen käyttäminen ja Maksuttoman sisällön toimitustavat.

Voit luoda lukuohjelmointirajapintaan viittaavan HTML-artikkelin. Tämä toiminto on käytettävissä myös Web-
sisällön peittokuvissa. Lisätietoja saat artikkeleista DPS:n laajentaminen HTML- ja JavaScript-ohjelmointirajapintojen avulla.

Jos jaat folion osiin, kuten Urheilu, Liiketoiminta ja Tyyli, määritä folion kullekin artikkelille osan nimi. Osan nimessä voi olla
korkeintaan 60 merkkiä. Katso Osien luominen.

Artikkelien muokkaaminen ja päivittäminen
Kun artikkeli tai artikkelin sivuasettelu luodaan, InDesign-julkaisun sisältö ladataan palvelimen työtilaan. Kun artikkeliin kuuluvaa julkaisua
muokataan tai se tallennetaan, muutokset tallennetaan paikallisesti, kunnes artikkeli päivitetään. Voit valita ja päivittää useita artikkeleita.

1. Kun haluat muokata julkaisua, kaksoisnapsauta sivuasettelua Folio Builder -paneelissa ja tee muutokset. Julkaisu voidaan avata millä tavalla
tahansa.

Artikkelin julkaisun muokkaaminen ei edellytä kirjautumista tai yhteyden muodostamista.

2. Kun julkaisu on muokattu ja tallennettu, kirjaudu Folio Builder -paneeliin ja valitse artikkeli, joka sisältää muokkaamasi julkaisun.

Jos olet muokannut useiden artikkeleiden lähdetiedostoja, voit valita useita artikkeleita päivittämistä varten pitämällä Vaihto- tai Ctrl/Cmd-
näppäimiä painettuina.

3. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Päivitä.

Kun artikkeli päivitetään, molemmat sivuasettelut päivitetään. Jos haluat, että päivitettyä artikkelia voidaan käyttää julkaistussa
katseluohjelmasovelluksessa, päivitä folio Folio Producer Organizerin avulla.

Jos käytät samaa lähdejulkaisua useissa folioissa, muista päivittää artikkeli jokaisessa foliossa.

Artikkelin kopioiminen toiseen folioon
Kun artikkeli on luotu julkaisusta, sitä ei tarvitse luoda uudelleen toisessa foliossa käyttämistä varten. Riittää, että artikkeli kopioidaan yhdestä
foliosta toiseen.

1. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, joka sisältää artikkelin, ja valitse artikkeli.

2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Kopioi kohteeseen.

3. Valitse Kopioi kohteeseen -valintaikkunassa kohdefolio ja valitse OK.

Voit myös kopioida artikkeleita folioiden välillä Folio Producerin avulla. Tämän lisäksi voit kopioida koko folion myös Folio Producer Organizerin
Kopioi-komennolla.

Artikkelin nimeäminen uudelleen
Kun artikkeli nimetään uudelleen, on mahdollista, että uudelleennimettyyn artikkeliin viittaavat linkit katkeavat.

1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Nimeä uudelleen ja kirjoita uusi nimi.

Artikkelin poistaminen
Kun poistat artikkelin, se poistetaan foliosta ja palvelimen työtilasta. InDesign-lähdejulkaisuja ei kuitenkaan poisteta.

1. Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli.

2. Napsauta Roskakori-painiketta ja valitse sitten Poista.

Artikkelien järjestyksen muuttaminen
Artikkelien järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla ne Folio Builder -paneeliin tai muuttamalla järjestys Folio Producer Editorissa. Katso Folio
Producer Editor.
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Voit myös järjestää artikkelit uudelleen ja päivittää metatiedot sidecar.xml-tiedostolla. Katso Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista
varten.

Artikkelien linkittäminen uudelleen lähdetiedostoihin
Jos siirrät artikkelin lähdetiedostot uuteen sijaintiin tai toiseen tietokoneeseen, voit liittää lähdetiedostot uudelleen artikkeliasetteluihin Folio Builder -
paneelissa.

1. Jos siirrät tiedostot toiseen tietokoneeseen, varmista, että katkenneet linkit on korjattu. Varmista myös, että vuorovaikutteiset peittokuvat
osoittavat oikeaan tiedostoon tai kansioon.

Jos asettelu ei enää osoita oikeaan sijaintiin, artikkelia luotaessa tulee ”virheellinen varannon sijainti” -virhe.

2. Valitse Folio Builder -paneelin paneelivalikosta Linkitä uudelleen.

3. Määritä yhden tai kummankin asettelun kanssa uudelleenlinkitettävien tiedostojen sijainnit.
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Folioiden ja artikkeleiden esikatselu
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Huomautus:

Vihjeitä DPS-sisällön esikatseluun
Sisällön esikatselu Desktop Viewer -katseluohjelmalla
Folioiden esikatselu iPadissa tai iPhonessa
Navigointi katseluohjelmalla
Folioiden poistaminen katseluohjelmasta
Sisällön esikatselu Android Viewer -katseluohjelmalla
Esikatselun käyttäminen laitteessa
Esikatselu Adobe Content Viewerin beetaversiolla Windows 8.1:ssä

Folioita voidaan esikatsella Adobe Content Viewer -katseluohjelmalla. Adobe Content Viewer on saatavilla työpöytäsovelluksena (nimeltään
Desktop Viewer) tai mobiililaitesovelluksena. Desktop Viewer asennetaan automaattisesti, kun päivität DPS Desktop Tools for InDesign CS6:n tai
CC:n tai asennat Folio Producer -työkalut InDesign CS5:een tai CS5.5:een. Voit ladata mobiililaitteiden katseluohjelman iPad App Storesta,
Google Play -kaupasta ja Amazon Appstoresta. Etsi laitekaupasta Content Viewer.

Vihjeitä DPS-sisällön esikatseluun
Desktop Viewer vai laitteen katseluohjelma? Käytä Desktop Vieweria, jos haluat esikatsella sisällön nopeasti. Jos haluat saada tätä
paremman kuvan, käytä Adobe Content Vieweria kohdelaitteessa. Adobe Content Viewer on saatavilla iTunes App Storesta iPadia ja
iPhonea varten, Google Play -kaupasta, Amazon Appstoresta ja Windows-kaupasta (vain 8.1). Androidiin on saatavilla kaksi versiota: yksi
uuden alkuperäisen Android-katseluohjelman sisällön testaamista ja toinen vanhaa Android-katseluohjelmaa varten.
Kelvollinen folio? Kun luot folion tai artikkelin, voit esikatsella sen Desktop Viewerin tai mobiililaitteessa olevan katseluohjelman avulla. Folio
on kuitenkin luotava oikein, jotta sen voi esikatsella. Jos foliossa on esimerkiksi sekä vain vaakasuuntaisia artikkeleita että kaksisuuntaisia
artikkeleita, foliota ei voi esikatsella. Kun esikatselet Desktop Viewerilla väärin luodun folion, näyttöön tulee ongelmasta kertova virheilmoitus.
Lähetys/lataus vai esikatselu laitteessa? Voit esikatsella sisällön laitteessa Adobe Content Viewerilla kahdella tavalla. Yksi tapa on
lähettää folio Folio Produceriin ja sitten kirjautua samalla Adobe-tunnuksella Adobe Content Vieweriin ja ladata folio. Toinen tapa on liittää
iPad tietokoneeseen ja käyttää Esikatselu laitteessa -toimintoa (vain Mac OS).
Taiton, artikkelin vai folion esikatselu? InDesign tarjoaa erilaisia menetelmiä sisällön esikatseluun, ja nämä menetelmät tuottavat erilaisia
elämyksiä. Jos esikatselet Peittokuva-paneelissa tai valitsemalla Tiedosto > Folion esikatselu, esikatselet vain taiton, et artikkelia. Jos
esikatselet Folio Builder -paneelissa, esikatselet artikkelin tai folion sen mukaan, mikä on valittuna. Jos haluat esikatsella pehmeästi
vieritettäviä tai PDF-kuvamuodossa olevia artikkeleita, käytä esikatseluun Folio Builder -paneelia, älä muita menetelmiä.

Sisällön esikatselu Desktop Viewer -katseluohjelmalla
Adobe Content Viewer for the Desktop (myös Desktop Previewer) on AIR-sovellus, jolla voidaan esikatsella folioita, artikkeleita tai asetteluita
tietokoneen työpöydällä.

Työpöytäkatseluohjelma ei tue kaikkia DPS:n toimintoja. Käytä sitä nopeaan esikatseluun. Parhaat tulokset saat käyttämällä laitteessa olevaa
Adobe Content Vieweria sisällön esikatseluun.

1. Valitse InDesignin Folio Builder -paneelista folio tai artikkeli, jonka haluat esikatsella.

Jos valitset folion, kaikki kyseisen folion artikkelit ovat esikatseltavissa. Jos valitset artikkelin, vain kyseisen artikkelin voi esikatsella.

2. Napsauta paneelin alaosassa Esikatselu-painiketta. Valitse haluamasi asetus Näkymä-valikosta sisällön kiertämistä tai koon muuttamista
varten. Simuloi asettelun, kuten panoraaman, lähentämistä painamalla näppäimiä + tai -.

Voit esikatsella julkaisua myös valitsemalla Tiedosto > Folion esikatselu tai napsauttamalla Foliopeittokuvat-paneelin Esikatselu-painiketta.
Artikkelia ei tarvitse luoda etukäteen. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen, kun tietokone ei ole yhteydessä Internetiin. Kuitenkin vain yksi
asettelu esikatsellaan PNG-kuvamuodossa. Jos haluat esikatsella artikkeleita tai folioita, käytä Folio Builder -paneelia.

Folioiden esikatselu iPadissa tai iPhonessa
Adobe Content Viewer for iPad/iPhone on katseluohjelman yleisversio, jolla voidaan testata iPadille tai iPhonelle luotua digitaalista sisältöä. Tämä
katseluohjelma päivitetään aina, kun Folio Producer -työkalut päivitetään. Adobe Content Viewer ei tue iOS 5 -laitteita, iPad 1 -mallit mukaan
lukien.

Uusia työkaluja julkaistaessa näillä työkaluilla luodut foliot eivät ehkä toimi oikein, ennen kuin Apple hyväksyy Adobe Content
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Viewerin uuden version. Jos yrität avata folion, näyttöön ilmestyy sovelluksen päivittämiseen kehottava viesti. Jos sinulla on Professional- tai
Enterprise-tili, voit luoda Adobe Content Viewerista mukautetun version. Katso Mukautetun Adobe Content Viewer for iPadin luominen. Muussa
tapauksessa käytä aikaisempaa tuettua katseluohjelman versiota folion luomiseen.

Adobe Content Viewer -kirjasto tarkistaa foliot kahdesta eri sijainnista – Folio Producer -palvelimelta ja Distribution Servicestä. Folio Producer
(acrobat.com-palvelimen ylläpitämä) sisältää kaikki foliot, jotka näkyvät Folio Builder -paneelissasi. Distribution Service sisältää kaikki julkaistut
foliot. Folion miniatyyrissä oleva sininen raita, jossa on salaman kuvake osoittaa, että folio on ladattu Folio Producer -palvelimelta. Sininen raita,
jossa on tulpan kuvake, osoittaa, että folio on ladattu Esikatselu laitteessa -toiminnolla. Vähittäismyyntiin julkaistu folio ei näy Adobe Content
Viewer -ohjelmassa.

 
Sininen raita, jossa on salaman kuvake, osoittaa, että foliota ylläpidetään Folio Producer -palvelimella.

1. Lataa tai päivitä laitteellesi Adobe Content Viewer sovelluskaupasta.

2. Käynnistä Adobe Viewer iPadissa ja kirjaudu sisään samalla Adobe-tunnuksella, jolla kirjauduit Folio Builder -paneeliin.

Voit ladata ja esikatsella folioita, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Jos folio ei näy katseluohjelman kirjastossa, varmista, että foliossa ei ole artikkeleita, jotka eivät vastaa folion suuntaa,
esimerkiksi vain vaakasuuntaisia artikkeleita kaksisuuntaisessa foliossa.

Navigointi katseluohjelmalla
Voit navigoida seuraavasti sekä yleisessä Adobe Content Viewer -katseluohjelmassa että mukautetussa katseluohjelmassa.

Näytä kaksisuuntaisissa folioissa olevien artikkeleiden vaaka- tai pystysuuntainen versio kiertämällä mobiililaitetta.

Lue artikkelia pyyhkäisemällä ylös ja alas. Siirry toiseen artikkeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle (tai vaihda sivua yhdistetyssä
artikkelissa).

Napauta tai sipaise vuorovaikutteisia alueita.

Näytä navigointipalkit napauttamalla ei-vuorovaikutteista aluetta. Siirry kirjastoon useamman numeron sovelluksessa napauttamalla Kirjasto-
painiketta. Siirry edelliseen näkymään napauttamalla Takaisin-painiketta. Avaa sisällysluettelo napauttamalla Sisällysluettelo-kuvaketta. Selaa
miniatyyrejä selaustilassa vetämällä pyyhintäohjelmaa.

Palaa ensimmäiseen artikkeliin napauttamalla otsikkoa navigointipalkissa. Vaihda tavallisen ja plusversion näyttämisen välillä
kaksoisnapauttamalla otsikkoa. Palauta numero kolmoisnapauttamalla otsikkoa, jolloin kukin artikkeli alkaa ensimmäiseltä sivulta eikä
edelliseltä katsellulta sivulta.
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Adobe Content Viewer iPadille 
A. Kirjasto-painike B. Takaisin-painike C. Sisällysluettelopainike D. Pyyhintäohjelma 

Folioiden poistaminen katseluohjelmasta
Voit poistaa folion katseluohjelmasta napauttamalla laitekuvaketta kirjaston oikeassa yläkulmassa, valitsemalla ”Poista numerot iPadista” ja
valitsemalla ja poistamalla sitten haluamasi foliot. (Ennen v25 ilmestyneissä versioissa napauta Arkisto-painiketta.) Jos folio on vielä käytettävissä
palvelimella, folion voi edelleen ladata katseluohjelmaan. Jos folio ei enää ole käytettävissä palvelimella, folio katoaa kirjastosta.

Jos haluat poistaa folion iPhone-kirjastosta, pyyhkäise folion nimeä oikealta vasemmalle. Näytä-painike muuttuu sipaistaessa Poista-painikkeeksi.

Sisällön esikatselu Android Viewer -katseluohjelmalla
Adobe Content Viewerista on saatavilla kaksi versiota: yksi alkuperäisiä Android-katseluohjelmia ja toinen vanhoja Android-katseluohjelmia varten.

Adobe Content Viewer for Androidia käytetään Android 4.0.3:een tai sitä uudempiin versioihin perustuvissa puhelimissa ja taulutietokoneissa
luotujen digitaalisten sisältöjen testaamiseen. Tätä versiota käytetään uutta alkuperäistä Android-katseluohjelmaa varten tarkoitettujen
sisältöjen testaamiseen.
Adobe Content Viewer for Androidia (vanhaa versiota) käytetään Android 2.2:een tai sitä uudempiin versioihin perustuvia taulutietokoneita
varten luotujen digitaalisten sisältöjen testaamiseen. 

1. Lataa Adobe Content Viewer Android Marketista tai Amazon Appstoresta.

2. Käynnistä Adobe Viewer Android-laitteessa ja kirjaudu sisään samalla Adobe-tunnuksella, jolla kirjauduit Folio Builder -paneeliin.

Voit ladata ja esikatsella folioita, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Esikatselun käyttäminen laitteessa
Sen sijaan, että lataisit foliot palvelimelta, Esikatselu laitteessa -toiminnon avulla voit kopioida folion tietokoneelta suoraan mobiililaitteeseen.

Mac OS -tietokoneen avulla voit esikatsella sisällön suoraan iPadilla tai iPhonella. Windows- tai Mac OS -tietokoneen avulla voit esikatsella
sisällön suoraan Android-laitteilla. Esikatselu laitteessa -toimintoa ei tueta Amazon-taulutietokoneissa.

Esikatselu laitteessa: iPad ja iPhone (vain Mac OS)

1. Liitä iPad tai iPhone tietokoneeseen.

2. Käynnistä iPadissa tai iPhonessa DPS App Builderilla luotu mukautettu Adobe Content Viewer.

Sisäänkirjautumista ei tarvita.

3. Jos haluat esikatsella artikkelin tai folion, valitse InDesignin Folio Builder -paneelista artikkeli tai folio, jonka haluat esikatsella, ja valitse
Esikatsele laitteessa [laitteen nimi] paneelin alareunassa olevasta Esikatselu-valikosta.
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Esikatseltu folio kopioidaan tietokoneesta laitteeseen. Folio jää laitteeseen, kun irrotat sen tietokoneesta. Kun arkistoit folion, se poistetaan
kirjastosta.

4. Jos haluat esikatsella vain nykyisen sivuasettelun, avaa Folio Overlays -paneeli ja valitse Esikatsele laitteessa [laitteen nimi] paneelin
alareunassa olevasta Esikatselu-valikosta.

Esikatseltu folio jää laitteeseen, kun irrotat sen. Kun palaat kirjastoon, esikatseltu sivuasettelu poistetaan.

Kun esikatselet sivuasettelun laitteen Folio Overlays -paneelista, vain nykyisen sivuasettelun sivut näytetään PNG-muodossa. InDesign
CS6:n tai CC:n vaihtoehtoisia sivuasetteluita ei sisällytetä esikatseluun.

Esikatselu laitteessa: Android-taulutietokoneet 
Tällä hetkellä Esikatselu laitteessa -toimintoa tuetaan vain Adobe Content Viewer for Androidin vanhassa versiossa, ei alkuperäisessä versiossa.

1. Suorita seuraavat toimet ja varmista, että Android-laitteesi pystyy kommunikoimaan tietokoneesi kanssa asianmukaisella tavalla.

Ota USB-virheenkorjaus käyttöön. USB-virheenkorjaus-toiminnon sijaintipaikka vaihtelee Android-laitteen mukaan. Joissakin laitteissa se
löytyy kohdasta Asetukset > Sovellukset > Kehitys.
(Vain Windows) Asenna tarvittavat laiteohjaimet, jotta Android-laite pystyy kommunikoimaan tietokoneen kanssa. Flash Builderin
ohjeessa on hyödyllisiä artikkeleita, kuten Sovelluksen virheenkorjaus Google Android -laitteessa ja Android-laitteiden USB-laiteohjainten
asentaminen (Windows).

2. Yhdistä Android-laite tietokoneeseen.

3. Käynnistä Adobe Content Viewer laitteessa.

4. Valitse InDesignin Folio Builder -paneelista artikkeli tai folio, jonka haluat esikatsella, ja valitse laitteen nimi paneelin alareunassa olevasta
Esikatselu-valikosta. Folio Overlays -paneelin Esikatselu-toiminnolla voit myös esikatsella vain asettelun rasterimuodossa.

Katso Colin Flemingin video: Esikatselu Android-laitteessa

Esikatselu Adobe Content Viewerin beetaversiolla Windows 8.1:ssä
Adobe Content Viewer -sovelluksen versio on saatavilla Windows-kaupasta. Etsi Windows-kaupasta ”Adobe Content Viewer”. Tämä sovellus on
saatavilla vain Windows 8.1 -pohjaisiin laitteisiin.

Tällä hetkellä Adobe Content Viewer sisältää vain rajoitetun määrän toimintoja. Hyperlinkit, diaesitykset, vieritettävät kehykset ja videot ovat
tuettuja. Verkkosisällön peittokuvat ovat osittain tuettuja. Kuvasarjoja, panorointia ja zoomausta, ääntä ja panoraamakuvia ei vielä tueta. Muita
DPS:n toimintoja, kuten sosiaalista jakamista, osia ja sovelluksen sisäisiä ostoksia, ei vielä tueta. Katso DPS-sovellusten rakentaminen Windows-
kauppaa varten.

Adobe suosittelee myös
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Folioesitysten luominen

Huomautus:

Huomautus:

Saman folion eri laitteille suunniteltuja versioita kutsutaan tulkinnoiksi. Jos luot useita foliotulkintoja, katseluohjelma tuo käytettäväksi vain tulkinnan,
joka vastaa lähimmin laitteen mittoja.

Esityksiä voidaan hyödyntää erityisesti kolmeen käyttötarkoitukseen:

Kirjekehyksiin lisäämättömän iPhone-sisällön luontiin. Voit esimerkiksi luoda 480 x 320 kuvapisteen esityksen, joka toimii iPhone 3/4 -
laitteissa, ja 1 136 x 640 kuvapisteen esityksen, joka täyttää iPhone 5:n ja sitä uudempien laitteiden näyttöalueen.
Vain verkkokatseluohjelmaan tarkoitetun folion luontiin. Katso Verkkokatseluohjelman mukauttaminen.
Android-laitteisiin tarkoitettujen, vähemmän skaalausta ja kirjekehysten käyttöä vaativien tai erikokoisia laitteita varten suunniteltujen folioiden
luontiin.

Esitykset ovat käytettävissä vain usean folion sovellusten kanssa. Jos olet luomassa yhden folion sovellusta, folioesityksiä ei tueta. Katso Usean
esityksen artikkeleiden luominen.

Jos annat useille folioille saman folion nimen, foliot yhdistetään esitysten joukoksi. Eri esitysten Folion nimi -arvojen on oltava samat, mutta Koko-
arvojen on poikettava toisistaan (paitsi Vain verkkokatseluohjelma -esitysten tapauksessa). Jos lisäksi folioesitykset kuuluvat
vähittäismyyntisovellukseen, suosittelemme, että käytät kaikille esityksille samaa tuotetunnusta (mutta eri tuotetunnuksia eri esityssarjoille).
Tilaussovelluksen esityksissä Julkaisupäivä-arvojen on oltava samat. Valitse päivämäärä kalenteripienoisohjelmasta.

Kun luot folioesityksen tilauskatseluohjelmaa varten, valitse kalenteripienoisohjelmasta kullekin esitykselle sama Julkaisupäivä-
asetus.

 
Folion nimen osalta toisiaan vastaavien, mutta kokoasetuksiltaan erilaisten folioesitysten luominen

Kun katseluohjelma tarkistaa Distribution Servicen, se tarjoaa vain mobiililaitetta parhaiten vastaavan esityksen.

iPad-laitteiden tapauksessa suositeltu lähestymistapa on luoda 1 024 x 768 kuvapisteen folio, jossa artikkelit ovat PDF-kuvamuodossa. Toinen
vaihtoehto on luoda esityksiä. Jos lähetät yhden folion, jonka koko-asetus on 2 048 x 1 536 kuvapistettä, ja toisen, jonka asetus on 1 024 x 768
kuvapistettä, HD iPad -malli lataa vain 2 048 x 1 536 kuvapisteen folion, kun taas SD-mallit lataavat pienemmän esityksen. iPad-katseluohjelmat
lataavat vain sellaiset foliot, joiden kuvasuhde on 4:3. iPhone-katseluohjelmat lataavat vain folioita, joiden kuvasuhde on 3:2 (tai 16:9 tarkkuuden 1
136 x 640 esityksille). Jos luot katseluohjelmasovelluksen, joka tukee sekä iPadia että iPhonea, saat parhaan tuloksen luomalla useita esityksiä.
Katso DPS-sisällön luominen eri iPad-malleja varten ja Sisällön luominen iPhonea varten.

Perehdy Android-katseluohjelmien tapauksessa artikkeliin Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

Parhaat tulokset saat käyttämällä folioesityksissä samoja folion metatietoasetuksia, kuten folion nimeä, julkaisun nimeä, folion
Numeroa ja julkaisupäivää. Kun julkaiset esitykset, käytä samaa tuotetunnusta. Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön, varmista, että käytät
samoja Artikkelin nimi -arvoja.
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Osien luominen
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Huomautus:

Osat-toiminnon (vain iPadissa) ansiosta asiakkaasi voivat ladata määrittelemäsi folion yksittäisiä osia. Voit esimerkiksi jakaa folion Uutiset-,
Urheilu-, Liiketoiminta-, Tyyli- ja Raha-osiin, ja asiakkaat voivat halutessaan ladata vain tietyissä osissa olevat artikkelit tai kaikki artikkelit
kerrallaan.

DPS-osat

Osien määrittäminen

Voit määrittää kunkin artikkelin Osa-tiedot Folio Producer Editorissa. Käytä samaa osan nimeä ainakin kahdelle artikkelille. Parhaat tulokset saat,
kun luot v24-folion tai uudemman ja käytät Folio Builder -paneelia folion artikkelien päivittämiseksi, jolloin osille luodaan kansikuvat. Tarkastele osia
käyttämällä v24-katseluohjelmaa tai sitä uudempaa.

Voit määrittää artikkeleiden osat myös sidecar.xml-tiedoston <section>-tunnisteen avulla. Katso Metatietolisätiedoston luominen artikkelien
tuomista varten.

Osien toiminta

Kun määrität osan tiedot folion artikkeleille, iPad-katseluohjelman kirjastoon tulee näkyviin Näytä-painike Lataa- tai Osta-painikkeen sijaan. Näytä-
painike tuo esiin artikkelissa saatavilla olevat osat. Kunkin osan ensimmäisen artikkelin ensimmäistä sivua käytetään osan kansikuvana. Kun
käyttäjä napauttaa osan kansikuvaa, kaikki osan artikkelit ladataan tai näytetään.

Ne artikkelit, joille ei ole määritetty osan tietoja, ladataan yhdessä jokaisen osan kanssa. Jos et esimerkiksi määritä osan tietoja kansiartikkelille ja
sisällysluetteloartikkelille, nämä artikkelit ladataan käyttäjän ensimmäisenä lataaman osan kanssa.

Osia sisältävässä foliossa Sisällysluettelo-painikkeen napauttaminen näyttää tässä tapauksessa vain osien otsikot artikkelien sijaan. Osan nimen
napauttaminen sisällysluettelossa siirtää osan ensimmäiseen artikkeliin.

Osia sisältävissä folioissa säilytetään alkuperäinen artikkelijärjestys. Parhaat tulokset saat ryhmittämällä saman osan artikkelit vierekkäin folion
sisällä.

Kun käyttäjä lataa yhden osan, se katsotaan täydelliseksi folion lataukseksi. Folion osien myöhempiä latauksia ei katsota latauksiksi.

Osien testaaminen

Voit testata Osat-toiminnon luomalla kehityssovelluksen iPadia varten. Osia ei ole otettu täysin käyttöön Adobe Content Viewerissa.

Bob Bringhurst esittelee kuvakaappausten
avulla Osat-ominaisuuden parhaat
käytännöt.... Lue lisää

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Jos määrität Folio Producer Organizerin kullekin foliolle suodattimien nimet, suodattimien asetukset ilmestyvät katseluohjelman kirjastossa olevaan
avattavaan valikkoon.

Jos esimerkiksi luot samasta foliosta erikielisiä versioita, voit antaa asiakkaiden näyttää foliot vain yhdellä kielellä ja piilottaa muunkieliset foliot.
Voit myös luoda suodattimia, jotka näyttävät foliot vain tietyltä aikaväliltä, esimerkiksi ”Vuoden 2011 numerot” tai ”Vuoden 2012 numerot”.

Voit luoda vain yhden tason suodattimia. Asiakkaat voivat kuitenkin valita avattavasta luettelosta useita asetuksia. He voivat esimerkiksi näyttää
ranskan- ja saksankieliset foliot, mutta piilottaa englannin- ja espanjankieliset foliot.

Suodattimia tuetaan vain iPadissa.

 
Tässä sovelluksessa näytetään vain Perusteet- ja Tiedot-foliot.

1. Luo foliot katseluohjelman versiolla v22 tai uudemmalla.

2. Valitse Folio Producer Organizerilla folio ja määritä Kirjastosuodatin-tekstiruudussa suodattimen nimi.

Varmista, että käytät tiettyyn luokkaan kuuluvilla folioilla samaa suodattimien nimiä. Jos esimerkiksi määrität eri folioille suodattimiksi ”Saksa”
ja ”saksa”, ne näkyvät kirjastossa eri asetuksina.

3. Luo katseluohjelma DPS App Builderin avulla. Testaa suodattimet kirjastossa ja varmista, että ne toimivat haluamallasi tavalla.
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Jaa

Kopioi kohteeseen

Foliossa näkyvät kaikki folioon luodut tai tuodut artikkelit Folio Builder -paneelissa. Lisäksi käytettävissä on kaksi muuta tapaa, joilla folioon
voidaan lisätä artikkeleita.

Valitse Folio Builder -paneelissa folio ja valitse paneelin valikosta Jaa. Kaikki henkilöt, joille folio on jaettu, voivat lisätä folioon artikkeleita.
Voit sen jälkeen kopioida artikkelit jaetusta foliosta toiseen folioon Kopioi kohteeseen -komennolla, vaikka se käyttäisi toista tiliä. Katso Folioiden
jakaminen.

Valitse Folio Builder -paneelissa artikkeli ja valitse paneelin valikosta Kopioi kohteeseen. Kopioi artikkeli sitten toiseen folioon.
Kaikki metatiedot siirretään. Voit muokata ja päivittää kopioidun artikkelin lähdetiedostoja samalla tavalla kuin itse luomasi artikkelin tiedostoja.
Artikkeli voidaan kopioida myös Folio Producer Editorilla. Katso Artikkelin kopioiminen toiseen folioon.
Jos sinun on siirrettävä folio yhdeltä tililtä toiselle, käytä Folio Producerin Kopioi-toimintoa. Katso Folioiden kopioiminen -osa kohdasta Folioiden
luominen.

Adobe suosittelee myös
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Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten

Alkuun

Alkuun

Kun käytät verkkopohjaista DPS App Builderia alkuperäisen Android-sovelluksen luontiin, voit määrittää Android-taulutietokoneissa ja Android-
puhelimissa näytettävät folioesitykset. 

Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten
Suositeltu lähestymistapa on luoda yksi pieni esitys Android-puhelimia ja suurempi esitys Android-taulutietokoneita varten. Jos haluat esimerkiksi
käyttää samaa kokoa kuin iOS-sovelluksessa, voit luoda 480 x 320 kuvapisteen esityksen puhelinta ja 1 024 x 768 kuvapisteen esityksen
taulutietokonetta varten. Jos haluat käyttää mallia, joka vastaa lähemmin Android-laitteiden kuvasuhdetta, voit luoda 800 x 480 ja 1 280 x 800
kuvapisteen esitykset.

Voit luoda myös muita esityksiä vähentääksesi tarvittavan skaalauksen määrää, kun katseluohjelma näyttää folion laitteessa. Voit esimerkiksi
luoda 1 280 x 800, 1 920 x 1 200 ja 2 560 x 1 600 kuvapisteen folioesitykset. Voit tämän jälkeen määrittää verkkopohjaisessa DPS App Builderissa
kaikki nämä esitykset käytettäviksi taulutietokoneiden kanssa. Katseluohjelma valitsee esityksen, joka vastaa parhaiten taulutietokoneen mittoja.

Jos haluat luoda esityssarjan, käytä kussakin folioesityksessä samaa folion nimeä, julkaisupäivää ja tuotetunnusta. Lisätietoja on artikkelissa
Folioesitysten luominen.

Sovelluksen asetusten määrittäminen parannettuja esityksiä varten
Verkkopohjaisessa DPS App Builderissa sovellustilillä käytetty Adobe-tunnus määrittää, mitkä foliokoot ovat valittavissa.

Jos DPS App Builderin Määritä kehittynyt esitysten tuki -toiminto on valittuna:

Kyseisessä laitetyypissä ovat käytettävissä vain valitsemasi foliokoot. Jos luot esimerkiksi 480 x 320 ja 1 024 x 768 kuvapisteen foliot ja
valitset vain 480 x 320 kuvapisteen folion älypuhelimia varten, 480 x 320 kuvapisteen foliot näkyvät Android-puhelimissa, mutta 1 024 x 768
kuvapisteen foliot eivät.
Jos valitset laitetyypille useita foliokokoja ja määrität esitykset, katseluohjelma valitsee niistä vain laitteen kokoa parhaiten vastaavan
esityksen.
Jos et valitse laitetyypille foliota, sovelluskirjasto jää tyhjäksi. Suosittelemme, että valitset kullekin laitetyypille vähintään yhden foliokoon. Jos
et halua tukea esimerkiksi puhelinta, julkaise erikoisesitys, joka kertoo käyttäjille, että sovellus ei ole saatavilla kyseiseen laitetyyppiin.

Voit ottaa parannetut esitykset käyttöön seuraavalla tavalla:

1. Ota tämä toiminto verkkopohjaisessa DPS App Builderissa käyttöön valitsemalla Määritä kehittynyt esitysten tuki -toiminto.

 

2. Määritä Taulutietokoneiden esitykset -kohdassa vähintään yksi sovellustilillä käytettävissä oleva foliokoko, jota haluat käyttää
taulutietokoneiden kanssa.

3. Määritä Älypuhelinten esitykset -kohdassa vähintään yksi sovellustilillä käytettävissä oleva foliokoko, jota haluat käyttää älytietokoneiden
kanssa.
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Jos haluat lisätä sovellukseen sisällytettävän toisen foliokoon sovelluksen luonnin ja lähettämisen jälkeen, sinun on muokattava sovellusta,
lisättävä uusi foliokoko ja lähetettävä sovellus uudelleen.

Lisätietoja on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.
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Folioiden julkaiseminen
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Folioiden luominen ja julkaiseminen
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Digital Publishing Suiten hallintapaneelissa on ammattilais- ja yrityskäyttäjien folioiden julkaisemiseen ja mukautettujen katseluohjelmasovellusten
luontiin tarvittavia työkaluja. Folio Producerin avulla voit viimeistellä folion ja julkaista sen. DPS App Builderin avulla voit luoda mukautetun
katseluohjelmasovelluksen Apple App Storea, Google Playtä tai Amazon Appstorea varten.

Professional- ja Enterprise-tilaajat voivat julkaista folioita ja luoda mukautettuja katseluohjelmasovelluksia. Jos et ole DPS-tilaaja, voit julkaista
yhden numeron katseluohjelmia Creative Cloud -jäsenyyden tai Single Edition -käyttöoikeuden avulla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kun haluat: Siirry tänne:

luoda tilitunnukset julkaisemista varten (vain tilaus) Tilinhallintatyökalu

tietoja katselusovellusten tyypeistä Mukautettujen katseluohjelmien tyypit

järjestellä, muokata ja julkaista folioita Folio Producer Organizer

järjestellä artikkeleita ja muokata metatietoja Folio Producer Editor

luoda Single Edition -katselusovelluksen Single Editionin yleiskatsaus

luoda mukautetun katselusovelluksen sovelluskauppaan
lähetettäväksi

DPS App Builder
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Tietoja erityyppisistä DPS-sovelluksista

Alkuun

Mukautettujen katseluohjelmien tyypit
Sovellusten jakelun tyypit
Tietoa oikeutuksesta ja toimituksesta

Kuka tahansa, joka on asentanut Folio Producer -työkalut, voi luoda folion ja jakaa sen muiden kanssa. Jos haluat luoda mukautetun
katseluohjelman ja lähettää sen tuettuun markkinapaikkaan, kuten Apple App Storeen, Google Playhin tai Windows-kauppaan, sinulla on oltava
Digital Publishing Suiten Professional- tai Enterprise-tilaus. Jos haluat luoda sisäänrakennetun Single Edition -sovelluksen (vain iPad), tarvitset
Creative Cloud -jäsenyyden tai Single Edition -käyttöoikeuden.

Lue lisää Digital Publishing Suitesta osoitteessa www.adobe.com/fi/products/digitalpublishingsuite/.

Mukautettujen katseluohjelmien tyypit
Adobe Content Viewerin avulla voit esikatsella folioita ja jakaa ne muiden henkilöiden kanssa. Voit tuoda omat foliosi saataville kauppaan luomalla
mukautetun katseluohjelman DPS App Builderin avulla.

Yksittäisen folion katseluohjelma

Yksittäisen folion katseluohjelman folio on kiinteä osa katseluohjelmaa. Katseluohjelmassa ei ole kirjastoa.

Jos haluat luoda yhden folion sovelluksen Single Edition -käyttöoikeudella, valitse folio Folio Builder -paneelista ja valitse Luo sovellus
paneelivalikosta. Tämän jälkeen voit kehittää sovelluksen ja lähettää sen Apple Storeen. Jos haluat luoda yhden folion sovelluksen Professional-
tai Enterprise-tilauksella, vie .zip-tiedosto Folio Producer Organizerilla ja määritä kyseinen .zip-tiedosto DPS App Builderilla.

Huomaa, että yhden folion sovellus ei tue kirjanmerkkejä tai sosiaalista jakamista. Yhden folion sovellus ei näy Newsstandissa. Tällä hetkellä voit
luoda yksittäisen folion katseluohjelman iPad-laitteille, mutta ei iPhone-, Android- tai Windows-laitteille.

 
Yksittäisen folion katseluohjelmassa ei ole kirjastoa.

Usean folion katseluohjelma

Usean folion katseluohjelmasta voit luoda DPS App Builderin avulla katseluohjelman, joka toimii shell-sovelluksen tavoin. Lähettämässäsi
katseluohjelmassa ei ole sisältöä. Voit julkaista foliot Adobe Distribution Serviceen Folio Producer Organizerin avulla. Asiakkaat lataavat
katseluohjelman kirjaston avulla foliot, joihin heillä on oikeutus.

Käytä eri Adobe-tunnusta jokaiselle luomallesi usean folion katseluohjelmalle. Katso Adobe-tunnusten käyttö digitaalisessa julkaisemisessa.
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Alkuun

 
Usean folion katseluohjelman kirjaston avulla asiakkaat voivat ladata, katsella ja ostaa folioita.

Voit luoda kahdentyyppisiä folioita usean folion katseluohjelmaan: ilmaisia ja maksullisia. Kaikki julkaisemasi foliot, joiden tyyppi on Ilmainen ja
Julkinen, näkyvät automaattisesti mukautetun katseluohjelman kirjastossa yhdessä Lataa-painikkeen kanssa.

Kaikki julkaisemasi foliot, joiden tyyppi on Maksullinen ja Julkinen, on sidottava in-app-ostoon, joka määritetään iTunes Connectissa tai Google
Playssa. Käytä folion julkaisuun samaa tuotetunnusta kuin mitä käytit in-app-ostoon. Maksulliset foliot näkyvät mukautetun katseluohjelman
kirjastossa yhdessä Osta-painikkeen kanssa. Asiakas voi ostaa folion napauttamalla Osta-painiketta.

Usean folion tilauksen katseluohjelma

Tilauksilla varustettu katseluohjelma sisältää Kirjaudu sisään -painikkeen sekä kirjastovaihtoehdon, josta asiakkaat voivat valita haluamansa
tilaustyypin. Asiakkaat voivat valita esimerkiksi 3, 6 tai 12 kuukauden tilauksen. Kun asiakas kirjautuu sisään, katseluohjelma tarkistaa kaupasta,
mitä folioita asiakas on oikeutettu lataamaan.

Voit määrittää tilauksen, joka toimii vain Apple App Storessa. Jos olet tämän lisäksi Enterprise-käyttäjä, voit määrittää mukautetun
oikeutuspalvelimen ja antaa asiakkaille mahdollisuuden tilata kaupasta tai palvelustasi.

 
Tilauksen katseluohjelman kirjasto

Yrityksen allekirjoittama katseluohjelmasovellus

Enterprise-tilaajat voivat luoda iPad-sovelluksia myös vain organisaation sisäiseen käyttöön. Yrityksen allekirjoittama iPad-katseluohjelma jaetaan
organisaation sisäisesti Apple Storen sijaan. Katso Yrityksen allekirjoittaman iPad-katseluohjelman luominen.

Sovellusten jakelun tyypit

128

http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app


  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Julkisessa sovelluskaupassa

Julkisessa sovelluskaupassa rajoitettuna jakeluna (vain Enterprise)

Yksityistä palvelinta käyttämällä (vain Enterprise)

Alkuun

Voit jaella DPS-sisältöäsi seuraavilla tavoilla.

Luo sovellus ja lähetä se Apple App Storeen, Google Play Storeen tai Windows-kauppaan.

Luo tilauspohjainen sovellus ja lähetä se Apple-, Google- tai Windows-
kauppaan. Mukautetulla oikeutuspalvelimella voit määrittää, mitä folioita käyttäjät voivat ladata ja tarkastella kirjautumistiliensä perusteella.
Lisätietoja on artikkelissa Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (Rajoitetun jakelun käyttäminen Digital Publishing Suitella).

Luo sovellus yrityksen sisäiseen käyttöön ja isännöi sitä palomuurin takana. Katso Yrityksen
allekirjoittaman iPad-katseluohjelman luominen.

Tietoa oikeutuksesta ja toimituksesta
Oikeutuksella tarkoitetaan lupaa kohteen lataamiseksi. Toimituksella tarkoitetaan prosessia, jossa tuodaan oikeutettua sisältöä asiakkaiden
ladattavaksi. Kauppa (kuten Apple App Store tai Google Play Store) on paikka, josta katseluohjelmat voidaan ladata. DPS App Builderin avulla voit
luoda mukautettuja sovelluksia kauppaan toimitettavaksi. Distribution Servicestä voidaan ladata foliot. Foliot julkaistaan Distribution Serviceen
Folio Producerin avulla.

Yhden folion sovellukset ladataan kokonaisuudessaan App Storesta. Kun asiakkaat lataavat usean folion sovelluksen ja avaavat kirjaston,
katseluohjelma tarkistaa Adobe Distribution Servicestä foliot, jotka ovat ladattavissa.
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Professional

Enterprise

Järjestelmänvalvojan rooli

Sovellusrooli

DPS App Builderin rooli

Voimassa olevan Adobe-tunnuksen omistaja voi kirjautua sisään Digital Publishing Suiten hallintapaneeliin (https://digitalpublishing.acrobat.com) ja
muokata folioita. Käyttämäsi Adobe-tunnus ratkaisee, mitä ominaisuuksia voit käyttää.

 
DPS-hallintapaneelissa on erilaisia toimintoja ja palveluita sen mukaan, mitä tilityyppiä sisäänkirjautumiseen käytetään.

Digital Publishing Suite -tilaustyypit

Digital Publishing Suite -tyyppejä on kaksi: Enterprise ja Professional.

Professional-tilin käyttäjät voivat luoda rajattomasti katseluohjelmasovelluksia luontityökaluilla ja Hallintapaneelityökaluilla ja -
palveluilla.

Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää kaikkia työkaluja ja palveluita, joita Professional-tilin käyttäjä voi käyttää, sekä mukauttaa
katseluohjelman käyttöliittymää, luoda mukautettuja oikeutuspalvelimia, luoda talon sisäisiä yrityssovelluksia ja niin edelleen.

Voit myös käyttää Single Edition -asetusta, jolla voit luoda yhden kerran katseluohjelmasovelluksen, jonka voit lähettää Apple App Storeen. Single
Editionissa hallintapaneelia ei tarvita sovellusten julkaisemiseen.

Digital Publishing Suiten roolit

Kun tilaat Digital Publishing Suiten, Adoben edustaja määrittää päätilin. Voit sitten käyttää Tilinhallintatyökalua määrittämään rooleja eri Adobe-
tunnuksille.

Pääkäyttäjätilillä voidaan määrittää tilityyppejä.

Sovellusrooli sitoo julkaistuja folioita määrättyyn monen folion mukautettuun katseluohjelmaan. Jos julkaisija esimerkiksi luo
ulkourheiluaikakauslehtiä, on luotava yksi Adobe-tunnus, kuten pyoraily@publisher.com ja vaeltaminen@publisher.com, kutakin katselusovellusta
varten.
Älä käytä henkilöiden nimiä (kuten mattimeikalainen@publisher.com) sovellusroolina, ellei käytössäsi ole mukautettua katseluohjelmaa, joka on
sidottu henkilön Adobe-tunnukseen.

Kirjaudu DPS App Builderin Adobe-tunnuksella DPS App Builderiin ja luo mukautettuja katselusovelluksia.

Adobe suosittelee myös
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Näet Folio Producerin valitsemalla Folio Producer -linkin hallintapaneelissa (https://digitalpublishing.acrobat.com). Folio Producerin avulla voit
järjestellä ja muokata folioita. Jos kirjaudut sisään tilaustilillä, voit julkaista folioita. Folio Producerissa on käytettävissä olevat foliot sisältävä
Organizer-sivu ja foliossa olevat artikkelit sisältävä Editor-sivu.

 
Organizer-paneelin käytettävissä olevat foliot

Voit avata Folio Producer Organizerin suoraan valitsemalla Folio Builder -paneelivalikosta Folio Producerin.

Adobe suosittelee myös

132

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/fi_FI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_fi
https://digitalpublishing.acrobat.com/


Folioiden julkaiseminen Distribution Servicessä

Nyt tai Ajoitettu

Yksityinen tai Julkinen

Maksuton tai Vähittäismyynti

Huomautus:

Julkaistujen folioiden päivittäminen
Folioiden poistaminen palvelimesta

Kun luot folioita ja artikkeleita, ne lähetetään Acrobat.com-sivuston pyörittämälle Adobe Folio Producer -palvelimelle, mutta ne eivät vielä näy
Distribution Servicessä (jota joskus kutsutaan toteutuspalvelimeksi). Distribution Serviceen on tallennettu kaikki asiakkaiden ladattavissa olevat
foliot.

Jos haluat julkaista folioita vähittäismyyntiin tai julkisiksi, sinun on kirjauduttava DPS-hallintapaneeliin DPS:n Professional- tai Enterprise-tiliä
käyttäen. Kuka tahansa voi kuitenkin julkaista foliot yksityisinä parantaakseen Adobe Content Viewerin lataustoimintoa laitteessa.

 
Sisällön julkaiseminen Distribution Servicessä

1. Kirjaudu sisään Adobe Digital Publishing Suite -ohjauspaneeliin.

2. Valitse hallintapaneelista Folio Producer. Valitse Folio Producer Organizerista folio ja napsauta Julkaise-painiketta.

3. Määritä folion tila.

Jos valitset Nyt, folio julkaistaan heti, kun napsautat Julkaise-painiketta. Valitse tilaksi Yksityinen. Kun folio siirretään
tuotantojärjestelmään, Yksityinen-tila muuttuu Julkinen-tilaksi. Voit määrittää foliot niin, että ne julkaistaan, mutta niitä ei päivitetä.

Jos valitset Ajoitettu, folio julkaistaan määrittämänäsi aikana (ei aikaisemmin kuin 30 minuuttia eikä myöhemmin kuin 7 päivää nykyisestä
ajasta). Päivämäärä ja kellonaika näytetään Greenwichin aikana, joten aseta aikavyöhykkeesi sen mukaan.

Tällä hetkellä julkaistaan vain ajoitettu folio, push-ilmoitusta ei lähetetä.

Kun määrität folion tilaksi Julkinen, asiakkaat voivat ladata folion heti, kun se on saatavilla kaupasta. Folion
julkaisemiseksi Julkinen-tilassa vaaditaan DPS:n Professional- tai Enterprise-tili. Jos folion tilaksi määritetään Yksityinen, asiakkaat eivät voi
ladata sitä mukautetusta katselusovelluksesta. Se on käytettävissä vain Adobe Content Viewerissa.

Määritä folion tilaksi Vähittäismyynti, jos haluat, että asiakkaat voivat ladata sen vain silloin, jos he maksavat
siitä ostamalla sen sovelluksesta tai tilaamalla sen. Määrittääksesi hinnan vähittäismyyntifolion lataukselle, suorita In-App-ostoprosessi
Applen kehittäjäsivustolla tai In-App-laskutusprosessi Google Play kehittäjäsivustolla.

Vähittäismyyntiin julkaistu folio ei näy Adobe Content Viewer -ohjelmassa. Esikatsele vähittäismyyntifoliot luomallasi mukautetulla
kehityssovelluksella.

Älä määritä vähittäismyyntifolioiden tilaksi Maksuton ja muuta sitä myöhemmin tilaksi Vähittäismyynti. Tämä voi estää folion
käytön mukautetussa katseluohjelmassa. Käytä tällaisten folioiden julkaisuun ja uudelleenjulkaisuun tiloja Julkinen ja Vähittäismyynti.

4. Määritä tuotetunnus.
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Huomautus:

Alkuun

Alkuun

Saat parhaat tulokset käyttämällä tuotetunnuksen määrittämiseksi muotoa com.julkaisija.julkaisu.numero (esimerkiksi
com.adobepress.inspire.heinäkuu2013). Saat parhaan tuloksen välttämällä isoja kirjaimia tuotetunnuksessa. Isot kirjaimet eivät ehkä toimi
Amazon in-app -ostoksissa.

Varmista vähittäismyyntisisällön tapauksessa, että käytät Julkaise folio -valintaikkunassa ja kaupassa samaa tuotetunnusta kuin sovelluksen
sisäistä ostosta määritettäessä.

Käytä sovelluksen jokaisen erillisen folion kanssa eri tuotetunnusta. Jos olet kuitenkin luomassa folioesityksiä, käytä sarjan
kaikkien esitysten kanssa samaa tuotetunnusta.

5. Valitse Julkaise.

Foliota ei julkaista, jos siinä on suunnaltaan tai kuvasuhteeltaan ristiriitaisia artikkeleita. Jos folio julkaistaan, Julkaise-painike muuttuu
Päivitä-painikkeeksi ja Poista-painike on aktiivinen.

Kun julkaiset tai päivität folion, työ lähetetään jonoon, jolloin voit jatkaa Organizerin käyttämistä ja julkaista tai päivittää lisää folioita. Tarkastele
jonon tilaa valitsemalla Näytä > Julkaisupyynnöt. Jos työ epäonnistuu, yritä uudelleen. Sinun on mahdollisesti suoritettava Peruuta julkaiseminen -
toiminto ja valittava Julkaise uudelleen. Lisätietoja julkaisemiseen mahdollisesti vaikuttavista palvelinkatkoista on DPS:n tilasivulla.

Suojaamattomat artikkelit ladataan verkkopalvelimeen työpöydällä tarkasteltavaksi.

Jos mukautettu katseluohjelma on ottanut push-ilmoitukset käyttöön, käynnistä push-ilmoitus napsauttamalla Ilmoita-painiketta. Katso Push-
ilmoitukset.

Julkaistujen folioiden päivittäminen
Kun olet julkaissut folion, päivitä se painamalla Folio Producer Organizerin Päivitä-painiketta. Kun Adobe Content Viewer huomaa, että ladattu folio
on päivitetty, se kehottaa käyttäjiä lataamaan päivitetyn folion. Varmista, että Julkaisun nimi-, Folion numero-, Tuotetunnus- ja Koko-arvoja ei
muuteta. Jos sinun on muutettava näitä arvoja, poista folion julkaisu ja julkaise se uudelleen sen päivittämisen asemesta.

1. Muuta foliota ja artikkeleita tarpeen mukaan.

Jos muokkaat artikkelin lähdedokumentteja, käytä Folio Builder -paneelin Päivitä-komentoa.

2. Siirry Folio Producer Organizeriin.

3. Varmista, että folion Julkaisun nimi- ja Folion numero -asetukset vastaavat nykyisen folion vastaavia asetuksia.

Jos jotkin näistä asetuksista poikkeavat toisistaan, uusi folio katsotaan erilliseksi numeroksi.

4. Valitse folio ja sitten Päivitä.

5. Määritä haluamasi tila-asetukset ja tuotetunnus.

Älä muuta tuotetunnusta. Jos sinun on käytettävä toista tuotetunnusta, käytä Poista julkaisu -asetusta ja julkaise folio uudelleen.

Jos foliosi on vähittäismyyntiversio, varmista, että tuotetunnus vastaa iPad-sovellusten sovelluksen sisäisen ostoprosessin tai Android- ja
Amazon-sovellusten vastaavan prosessin aikana määritettyä Tuotetunnusta. Jos määrität toisen tuotetunnuksen, folio ei näy mukautetussa
katseluohjelmasovelluksessa.

Jos Päivitä sisältö on valittuna, folion sisältö metatiedot päivitetään. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, vain tila muuttuu, kun napsautat
Päivitä. Parhaita tuloksia varten, jätä Päivitä sisältö -vaihtoehto valituksi.

Folioiden poistaminen palvelimesta
Folio Producer Organizer sisältää sekä Poista julkaisu -komennon että Poista-komennon.

Poista julkaisu -komento poistaa julkaistun folion Distribution Servicestä. Jos sinulla on usean folion katseluohjelmasovellus kaupassa,
poistettu folio ei ole enää ladattavissa.

Poista-komento pyyhkii folion ja sen sisällön. Poistettu folio ei enää toimi Folio Producer Organizerissa tai Folio Builder -paneelissa.

Poistettua foliota ei poisteta mistään laitteesta, johon se on ladattu. Arkisto-painikkeen napauttaminen poistaa poistetun folion
katseluohjelmakirjastosta.

Adobe suosittelee myös
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Folio Producer Editor

Alkuun

Muuta järjestystä

Esikatsele artikkelit miniatyyrinäkymässä
Muokkaa artikkelin asetuksia

Folio Producer Editorin avulla voit muokata artikkeleiden asetuksia, joista kaikki eivät ole käytettävissä Folio Builder -paneelissa. Editorissa on
kaksi näkymää: miniatyyrinäkymä artikkeleiden katselua ja ominaisuuksien muuttamista varten sekä luettelonäyttö järjestelemistä, lukitsemista ja
muiden asetusten muuttamista varten.

 
Foliossa käytettävissä olevat artikkelit 
A. Valittu artikkeli B. Luettelonäyttö ja miniatyyrinäkymä C. Näytä vaaka- tai pystysuuntainen sivuasettelu 

Luettelonäytössä voit järjestää artikkelit manuaalisesti uudelleen, määrittää latausjärjestyksen ja muuttaa muita asetuksia.

 
Luettelonäytössä näkyvät folion artikkelit

Esikatsele artikkelit miniatyyrinäkymässä
Folio Producer Editor näyttää JPEG- tai PNG-kuvamuotoon perustuvissa HTML- ja InDesign-artikkeleissa pienoiskuvat. PDF-kuvamuodossa
olevissa artikkeleissa pienoiskuvia ei näytetä.

1. Kirjaudu Adobe Digital Publishing Suite -hallintapaneeliin ja valitse Folio Producer.

2. Valitse muokattava folio ja napsauta Avaa-painiketta.

3. Tee jokin seuraavista toimista:

Muuta artikkelin järjestystä vetämällä.

136

https://digitalpublishing.acrobat.com/


  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Muokkaa artikkelin ominaisuuksia

Näytä vaaka- ja pystysuuntainen sivuasettelu

Lisää artikkeli

Tuo HTMLResources.zip-tiedosto

Nimeä artikkeli uudelleen

Alkuun

Artikkelin ominaisuudet -kohtaan tehdyt muutokset näkyvät Folio Builder -paneelissa. Katso Artikkelin
ominaisuuksien muuttaminen.

Muuta sivuasettelua napsauttamalla Vaaka- ja Pysty-painikkeita. Muuta artikkelin
pienoiskuvien kokoa vetämällä Miniatyyrin koko -liukusäädintä.

Valitse Lisää ja sitten artikkeli foliosta, josta haluat kopioida. Voit kopioida artikkelin myös toiseen folioon valitsemalla
artikkelin ponnahdusikkunasta Kopioi kohteeseen.

Tuo HTMLResources.zip-tiedosto napsauttamalla. Katso HTMLResourcesin tuominen.

Valitse artikkelin ponnahdusikkunasta Nimeä uudelleen ja nimeä sitten artikkeli uudelleen. Artikkelin nimeäminen
uudelleen muuttaa artikkelin nimen, mutta ei artikkelin katseluohjelmassa näkyvää otsikkoa. Artikkelin nimeäminen uudelleen voi johtaa
katkenneisiin navto-linkkeihin artikkeleiden välillä.

Muokkaa artikkelin asetuksia

1. Valitse ja avaa folio Folio Producer Editorissa.

2. Muuta haluamasi artikkelin asetus joko miniatyyrinäkymää tai luettelonäkymää käyttäen. Katso Artikkelin ominaisuuksien muuttaminen.
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Huomautus:

Kun luot InDesign-dokumenttien sijaan HTML-pohjaisia artikkeleita, voit määrittää resurssikansion kuvien, komentosarjojen ja CSS-tiedostojen
jakamista varten. Resurssikansion nimeksi on annettava HTMLResources.zip. Voit tuoda folioon vain yhden HTMLResources-kansion.
HTMLResources.zip-tiedosto ei ole artikkeli, jota voi esikatsella. Se on jaettuja resursseja varten tarkoitettu tiedosto, jonka avulla voidaan näyttää
sisältöä, kuten kuvia tai PDF-tiedostoja, sovelluksen sisäisellä selaimella. Tietoja HTML-artikkelien luomisesta on ohjeaiheessa HTML-artikkelien
tuominen.

.zip-tiedosto luodaan valitsemalla HTMLResources-kansion sisältö kansion sijasta.

Jos HTML-artikkeleita käsittelee useita ihmisiä, varmista, että heillä on HTMLResources-kansiosta ajan tasalla oleva kopio, jotta he voivat viitata
siihen.

1. Avaa HTML-resurssit sisältävä kansio, valitse sisältö ja pakkaa sisältö .zip-tiedostoksi.

2. Kirjaudu sisään Adobe Digital Publishing Suite -ohjauspaneeliin. Valitse Folio Producer.

3. Valitse folio ja sitten Avaa.

4. Napsauta Folio Producer Editorissa Tuo HTML-resurssit -painiketta .

5. Napsauta Selaa-painiketta, valitse HTMLResources.zip-tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.

Jos haluat muokata HTMLResources.zip-tiedostoa, tee tarvittavat muutokset, luo uusi zip-tiedosto ja tuo se uudelleen.

Voit tuoda HTMLResources.zip-tiedoston myös valitsemalla Folio Builder -paneelivalikosta Tuo HTML-resurssit.

Adobe suosittelee myös
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Folion julkaisuasetusten muuttaminen

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Organizer-paneelissa voit määrittää folion tiedot ja muuttaa asetuksia. Jotkin näistä asetuksista on tarkoitettu sisäistä seurantaa varten. Tähdellä
(*) merkityt asetukset on annettava folion julkaisemista varten.

1. Kirjaudu Adobe Digital Publishing Suiten hallintapaneeliin sopivaa Adobe-tunnusta käyttäen.

2. Valitse hallintapaneelista Folio Producer.

Voit valita Folio Producerin myös InDesignin Folio Builder -paneelivalikosta.

3. Muuta folion ominaisuuksia. Katso Folion ominaisuuksien muuttaminen.
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Folioiden vieminen yhden folion katseluohjelmiin

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Jos olet Professional- tai Enterprise-käyttäjä, voit viedä folion DPS App Builderissa määritettävänä .zip-tiedostona. Ennen folion vientiä sinun on
julkaistava se.

Jos käytät Creative Cloud -tilausta tai Single Edition -käyttöoikeutta yksittäisen folion sovelluksen luomiseen, älä käytä Vienti-menetelmää. Valitse
sen sijaan folio Folio Builder -paneelista ja valitse paneelivalikosta Luo sovellus. Lisätietoja saat Single Editionin vaiheittaisesta julkaisuoppaasta,
joka on saatavilla DPS App Builderin Ohje-valikossa.

1. Kirjaudu Adobe Digital Publishing Suiten hallintapaneeliin tilaustiliä käyttäen.

2. Valitse hallintapaneelista Folio Producer. Julkaise folio Folio Producer Organizerissa. Katso Folioiden julkaiseminen Distribution Servicessä.

3. Valitse julkaistu folio Folio Producer Organizerissa ja valitse Vie.

4. Määritä .zip-tiedoston nimi ja kohde. Valitse lopuksi Tallenna.

Määrität tämän .zip-tiedoston, kun luot yhden folion katseluohjelman DPS App Builderin avulla. Katso Mukautetun katseluohjelman luominen
iPadille ja iPhonelle.
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DPS:n laajentaminen HTML- ja JavaScript-ohjelmointirajapintojen
avulla

DPS mahdollistaa käyttöelämyksen parantamisen usealla eri tavalla HTML- ja JavaScript-ohjelmointirajapintojen avulla. Kun luot HTML-sisältöä
mukautettua kirjastoa, mukautettua kauppaa tai oikeutusmainospalkkia varten, voit viitata kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintoihin.

Kun luot HTML-sisältöä foliota varten, esimerkiksi HTML-artikkelin tai verkkosisällön peittokuvan, voit viitata lukuohjelmointirajapintaan.
Lukuohjelmointirajapinta sisältää joitakin toimintoja, jotka ovat käytettävissä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoissa, kuten myös
maantieteellisen sijainnin, kameran, kameran ja laitteen tunnistuksen ohjelmointirajapinnoissa.

Kaikki DPS App Builderissa määritetyt HTML-sisällöt voivat viitata kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintoihin. Folioon sisältyvät HTML-artikkelit ja
verkkosisällön peittokuvat voivat viitata lukuohjelmointirajapintaan.

Seuraavat toiminnot mahdollistavat JavaScript-ohjelmointirajapintojen käytön.

Mukautettu kirjasto
Voit korvata katseluohjelman kirjaston alkuperäisen toteutuksen HTML-, JavaScript- tai CSS-muotoisella versiolla tarpeidesi mukaan.
Ohjelmointirajapintojen avulla voit monistaa oletuskirjaston sähköiseen kauppaan liittyvän toiminnon ja mukauttaa sitä projektin luonteen mukaan.
Lisätietoja mukautettujen kirjastojen ja kauppojen luonnista on artikkelissa Mukautetut kaupat ja kirjastot.

 Kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnat Lukuohjelmointirajapinta

Mukautettu kirjasto *  

Mukautettu kauppa *  

Mukautetut paikat (verkkonäkymät) *  

Oikeutusmainospalkki *  

Aloitusnäyttö *  

Tietonäyttö * *

Verkkosisällön peittokuva  *

HTML-artikkeli  *
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Mukautetut kirjastot pystyvät käyttämään kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintoja.

Mukautetut paikat
Sivun alareunassa olevalle siirtymispalkille ilmestyy mukautettuja paikkoja (joita kutsutaan myös ”mukautetuiksi siirtymiskuvakkeiksi”). Näitä
mukautettuja paikkoja napautettaessa näyttöön ilmestyy verkkonäkymä, kuten mukautettu kauppa tai usein kysyttyjen kysymysten sivu.
Verkkonäkymän HTML-sisältö voi sisältää viittauksia kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintoihin.

 
Siirtymiskuvakkeita napautettaessa näyttöön ilmestyy verkkonäkymä. Kunkin verkkonäkymän HTML-sisältö voi viitata kirjaston ja kaupan
ohjelmointirajapintoihin.

Oikeutusmainospalkki
Jos sovelluksessa käytetään suoraa oikeutusta, voit määrittää kirjastonäkymän yläosassa näytettävän HTML-mainospalkin, kuten edellä olevissa
kuvissa on esitetty. Mainospalkkia käytetään painotuotteiden tilaajien toimintakehotteena, joka mahdollistaa sisällön välittömän käytön,
tilaustarjousten tekemisen tai mainosten näyttämisen. Oikeutusmainospalkilla on täydet oikeudet kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapintojen
käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Suoran oikeutuksen käyttäminen DPS:ssä.

Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö on läpinäkyvä verkkonäkymä, jossa HTML-sisältö näkyy käynnistyskuvan ja kirjaston/kaupan välissä. HTML-sisältö tulee näyttöön,
kun asiakkaat käynnistävät sovelluksen ensimmäisen kerran sen asentamisen tai päivittämisen jälkeen. Aloitusnäytöllä on täydet oikeudet kirjaston
ja kaupan ohjelmointirajapintojen käyttöön. Lisätietoja on DPS Developer Centerin artikkelissa Aloitusnäytön käytön aloittaminen.
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Malli aloitusnäytöstä, joka kerää tietoja kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnoista.

Tietonäyttö
Versiossa v30 voit näyttää tietonäytön aina, kun asiakkaat tarkastelevat sovelluksesi sisältöä. Voit esimerkiksi kehottaa lukijoita luomaan tilin,
lataamaan kumppanisovelluksen, käyttämään ohjesisältöä tai tarkastelemaan muita mukautettuja tarjouksia läpinäkyvän verkkonäkymän kautta.
Tietonäytöllä on täydet oikeudet JavaScript-ohjelmointirajapintojen käyttöön, olivatpa kyseessä kirjaston ja kaupan ohjelmointirajapinnat tai
lukuohjelmointirajapinta, sen mukaan, missä tietonäyttö avataan.

Voit avata tietonäytön sovelluksen tasolta (esimerkiksi mukautetusta kirjastosta tai oikeutusmainospalkista) tai folion tasolta (HTML-artikkelista tai
verkkosisällön peittokuvasta). Tietonäytössä käytettävät HTML-tiedostot ovat sovelluksen ulkopuolella olevalla palvelimella, eivät sovelluksessa.
Käyttäjien on muodostettava Internet-yhteys tietonäytön tarkastelua varten.

Lisätietoja on artikkelissa R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet.

HTML-artikkelit / verkkosisällön peittokuvat
Jos haluat avata JS-ohjelmointirajapinnat kirjaston sijaan foliosta, voit luoda HTML-artikkelin tai verkkosisällön peittokuvan. Voit sen jälkeen luoda
digitaalisia suurennoksia, joiden avulla voit näyttää sisällöt sen mukaan, miten artikkeli on hankittu, tai hyödyntää kameran ohjelmointirajapintaa,
maantieteellisen sijainnin ohjelmointirajapintaa tai erilaisia kuluttajien markkinoinnin ohjelmointirajapintoja.

 

143

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/02/dps-subscription-options.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/getting-started-camera-api.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/getting-started-with-the-geolocation-api.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-consumer-marketing-apis.html


  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Tähän verkkosisällön peittokuvaan sisältyvä HTML-koodi lähettää kyselyn lukuohjelmointirajapintaan selvittääkseen, miten numero on hankittu, ja
näyttää sisällön sen mukaan.
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Esijulkaisutyökaluilla julkaistujen folioiden päivittäminen

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Jos julkaisit usean folion katseluohjelmaa varten tarkoitettuja folioita Content Bundlerin avulla, folio ei näy Folio Builder -paneelissa tai Folio
Producerissa. Asiakkaasi voivat kuitenkin ladata ja tarkastella julkaistuja folioita. Voit jatkaa näiden folioiden muokkaamista ja päivittämistä Content
Bundlerin avulla niin kauan kuin se on käytettävissä.

Kun päivität työnkulkusi Folio Builder -paneelin käyttöä varten, voit luoda folioita, jotka ovat käytettävissä nykyisten folioiden lisäksi. Varmista, että
käytät Content Bundlerissa käytettävää Adobe-tunnusta. Päivitä ja lähetä mukautettu katseluohjelma uudelleen, jotta voit näyttää näillä uudemmilla
työkaluilla luodut foliot.

Jos haluat muokata Content Bundlerilla luotua foliota, jatka Content Bundlerin käyttöä.
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DPS App Builder
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Mukautettujen katseluohjelmasovellusten tarkistuslistat

Alkuun

Alkuun

Yhden folion katseluohjelman tarkistuslista (vain iPad)
Usean folion katseluohjelman tarkistuslista (iPad ja iPhone)
Tilauskatseluohjelman tarkistuslista (iPad ja iPhone)
Usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Windows-kauppa)
Alkuperäisen usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Android)
Vanhan usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Android)

DPS App Builderin avulla voit helposti luoda mukautetun katseluohjelmasovelluksen, jos sinulla on kaikki tarvitsemasi tiedostot ja tiedot. Varmista
asianmukaisen tarkistuslistan avulla, että sinulla on tarpeelliset tiedostot.

Yhden folion katseluohjelman tarkistuslista (vain iPad)
iPadiin tarkoitetun yhden folion katseluohjelman luontiin tarvitaan seuraavat tiedostot ja tiedot.

Saat lisätietoja varmenteiden ja kuvien luomisesta mukautetun katseluohjelman lähettämiseksi Applen App Storeen lataamalla vaiheittaisen
julkaisuoppaan Adobe Digital Publishing Suiten hallintapaneelista tai DPS App Builderista.

Yleiset

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus

Creative Cloud -jäsentili tai Single Edition -sarjanumero (vain Single Edition)

Sovelluksen suojaamiseen tarvittavat tiedostot

Distribution P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Distribution mobileprovision -tiedosto

Developer P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Developer mobileprovision -tiedosto

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat

SD-version sovelluskuvakkeet: 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 ja 512 x 512 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai
pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.

HD-version sovelluskuvakkeet: 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 ja 1 024 x 1 024 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa.
Hohtotehostetta tai pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.

SD-version aloitusruudut: 1 024 x 768 ja 768 x 1 024 pikselin kuvat PNG-muodossa.

Usean folion katseluohjelman tarkistuslista (iPad ja iPhone)
iPadiin tarkoitetun usean folion katseluohjelman luontiin tarvitaan seuraavat tiedostot ja tiedot.

Foliot

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus

Vähintään yksi maksuton folio, joka on julkaistu julkisesti sovelluksen Adobe-tunnuksella

Kaikkien julkaistujen vähittäismyyntifolioiden sovelluksen sisäiset ostokset. Käytä samaa tuotetunnusta sovelluksen sisäisiä ostoksia
tehtäessä ja foliota julkaistaessa.

Sovelluksen suojaamiseen tarvittavat tiedostot

Distribution P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Distribution mobileprovision -tiedosto

Developer P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Developer mobileprovision -tiedosto
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Alkuun

Production push P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Developer push P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat

SD iPad -version sovelluskuvakkeet: 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 ja 512 x 512 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai
pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.
SD iPhone -version sovelluskuvakkeet: 29 x 29 ja 57 x 57 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai pyöristettyjä kulmia ei
tarvitse lisätä.
HD iPad -version sovelluskuvakkeet: 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 ja 1 024 x 1 024 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa.
Hohtotehostetta tai pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.
HD iPhone -version sovelluskuvakkeet: 58 x 58, 114 x 114 ja 120 x 120 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai pyöristettyjä
kulmia ei tarvitse lisätä.
SD-version aloitusruudut iPadille: 1 024 x 768 ja 768 x 1 024 pikselin kuvat PNG-muodossa.
HD-version aloitusruudut iPadille: 2 048 x 1 536 ja 1 536 x 2 048 kuvapisteen kuvat PNG-muodossa. Käytä 8-bittistä PNG-muotoa
tiedostokoon pienentämiseksi.
Aloitusnäytöt iPhonelle: 320 x 480, 640 x 960 ja 640 x 1 136 kuvapisteen kuvat PNG-muodossa.

Tilauskatseluohjelman tarkistuslista (iPad ja iPhone)
iPadiin tarkoitetun usean folion katseluohjelman luontiin tarvitaan tiettyjä tiedostoja ja tietoja.

Jos luot katseluohjelman mukautetulla oikeutuksella tai jos haluat luoda mukautetun kaupan tai mukautetun kirjaston, lisätietoja muista
vaatimuksista saat perehtymällä DPS Developer Centerin asianmukaisiin artikkeleihin.

Foliot

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus

Ainakin yksi vapaa folio julkaistu julkiseksi

Kaikkien julkaistujen vähittäismyyntifolioiden sovelluksen sisäiset ostokset. Käytä samaa tuotetunnusta sovelluksen sisäisiä ostoksia
tehtäessä ja foliota julkaistaessa.

Kaikkien tilauskestojen sovelluksen sisäiset ostokset. Jos olet luomassa maksutonta tilaussovellusta, sinun on luotava maksuttoman tilauksen
sovelluksen sisäinen ostos.

Sovelluksen Adobe-tunnukseen liittyvät salaiset tiedot (katso Tilinhallintatyökalu)

Sovelluksen suojaamiseen tarvittavat tiedostot

Distribution P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Distribution mobileprovision -tiedosto

Developer P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Developer mobileprovision -tiedosto

Production push P12 certificate -varmenne ja salasana (vaaditaan Newsstandiin)

Developer push P12 certificate -varmenne ja salasana (vaaditaan Newsstandiin)

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat

SD iPad -version sovelluskuvakkeet: 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 ja 512 x 512 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai
pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.

SD iPhone -version sovelluskuvakkeet: 29 x 29 ja 57 x 57 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai pyöristettyjä kulmia ei
tarvitse lisätä.

HD iPad -version sovelluskuvakkeet: 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 ja 1 024 x 1 024 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa.
Hohtotehostetta tai pyöristettyjä kulmia ei tarvitse lisätä.

HD iPhone -version sovelluskuvakkeet: 58 x 58, 114 x 114 ja 120 x 120 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Hohtotehostetta tai pyöristettyjä
kulmia ei tarvitse lisätä.

SD-version aloitusruudut: 1 024 x 768 ja 768 x 1 024 pikselin kuvat PNG-muodossa.

HD-version aloitusruudut: 2 048 x 1 536 ja 1 536 x 2 048 kuvapisteen kuvat PNG-muodossa. Käytä 8-bittistä PNG-muotoa tiedostokoon
pienentämiseksi.
Aloitusnäytöt iPhonelle: 320 x 480, 640 x 960 ja 640 x 1 136 kuvapisteen kuvat PNG-muodossa.

SD-version Newsstand-kuvake: 96 x 128 pikselin kuvake PNG-muodossa (vaaditaan Newsstandiin)
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Alkuun

Alkuun

Alkuun

HD-version Newsstand-kuvake: 192 x 256 pikselin kuvake PNG-muodossa (vaaditaan Newsstandiin)

SD-version tilausruudut: 964 x 184 ja 708 x 250 pikselin kuvat PNG-muodossa.

HD-version tilausruudut: 1 928 x 368 ja 1 416 x 500 pikselin kuvat PNG-muodossa.

Mukautetut siirtymiskuvakkeet (valinnainen, vain Enterprise): 30 x 30 (SD) ja 60 x 60 (HD) pikselin kuvat PNG-muodossa läpinäkyvällä
taustalla. Käyttöjärjestelmä vaihtaa läpinäkymättömien pikseleiden värin järjestelmäväriin.

Usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Windows-kauppa)
Windows-kauppaan tarkoitetun usean folion katseluohjelman luontiin tarvitaan seuraavat tiedostot ja tiedot. Tietoja näiden tiedostojen luonnista on
artikkelissa DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten.

Foliot

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus
Kaikkien julkaistujen vähittäismyyntifolioiden sovelluksen sisäinen laskutus. Käytä samaa tuotetunnusta sovelluksen sisäistä laskutusta
käytettäessä ja foliota julkaistaessa.
Sovelluksen Adobe-tunnukseen liittyvät salaiset tiedot (katso Tilinhallintatyökalu)

Sovelluksen lähettämiseen tarvittavat tiedot

Kelvollinen Microsoft-kehittäjätili
Tietosuojakäytäntösivun URL-osoite

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat

310 x 310 kuvapisteen PNG-kuva, jota käytetään sovelluksen aloitusnäytössä, kaupassa ja hakutuloksissa
310 x 150 kuvapisteen PNG-kuva, jota käytetään sovelluksen aloitusnäytössä
620 x 300 kuvapisteen läpinäkyvä PNG-kuva, jota käytetään sovelluksen käynnistyskuvassa

Alkuperäisen usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Android)
Google Play Storeen tarkoitetun usean folion katseluohjelman luontiin tarvitaan seuraavat tiedostot ja tiedot. Tietoja näiden tiedostojen luonnista
on artikkelissa Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi.

Foliot

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus
Kaikkien julkaistujen vähittäismyyntifolioiden sovelluksen sisäinen laskutus. Käytä samaa tuotetunnusta sovelluksen sisäistä laskutusta
käytettäessä ja foliota julkaistaessa.
Sovelluksen Adobe-tunnukseen liittyvät salaiset tiedot (katso Tilinhallintatyökalu)

Sovelluksen suojaamiseen tarvittavat tiedostot

Kelvollinen .p12-varmenne (ja salasana) tai .keystore-tiedosto (ja salasana/aliastiedot)

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat

Minkä tahansa kokoinen sovelluskuvake PNG-muodossa (se skaalataan 96 x 96 kuvapisteen kokoiseksi)

Vanhan usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Android)
Google Play Storeen tarkoitetun usean folion katseluohjelman luontiin tarvitaan seuraavat tiedostot ja tiedot. Tietoja näiden tiedostojen luonnista
on artikkelissa Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi.

Foliot

Sovelluksen kanssa käytettävä Adobe-tunnus

Kaikkien julkaistujen vähittäismyyntifolioiden sovelluksen sisäinen laskutus. Käytä samaa tuotetunnusta sovelluksen sisäistä laskutusta
käytettäessä ja foliota julkaistaessa.

Sovelluksen Adobe-tunnukseen liittyvät salaiset tiedot (katso Tilinhallintatyökalu)

Sovelluksen suojaamiseen tarvittavat tiedostot

Voimassa oleva P12 certificate -varmenne (ja salasana)

Sovelluksen brändäämiseen tarvittavat kuvat
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Sovelluskuvakkeet: 36 x 36, 48 x 48 ja 72 x 72 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa.
Aloitusruudut: 1 280 x 800 / 800 x 1 280, 1 920 x 1 200 / 1 200 x 1 920, 2 048 x 1 536 / 1 536 x 2 048 tai 2 560 x 1 600 / 1 600 x 2 560
pikselin kuvat 8-bittisessä PNG-muodossa.
Mukautetut siirtymiskuvakkeet (valinnainen, vain Enterprise): 75 x 43, 98 x 52 tai 214 x 114 pikselin kuvat PNG-muodossa. Luo jokaiselle
kuvakkeelle erilliset Ylös-, Alas- ja Poistettu käytöstä -tilat.

Adobe suosittelee myös
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DPS App Builderin yleiskatsaus

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

DPS App Builderin (aikaisemmalta nimeltään Viewer Builderin) avulla voit luoda mukautetun katseluohjelman, jonka voit lähettää
sovelluskauppoihin, kuten Apple Storeen ja Google Play -kauppaan. DPS App Builder -työpöytäsovellus on tällä hetkellä käytettävissä vain Mac
OS:ssä. Uusi verkkopohjainen DPS App Builder, jolla voi tällä hetkellä rakentaa alkuperäisiä Android-sovelluksia, toimii sekä Windowsissa että Mac
OS:ssä. Joskus tulevaisuudessa verkkopohjainen DPS App Builder tulee myös tukemaan muita ympäristöjä ja korvaamaan työpöytäsovelluksen.

DPS App Builder -työpöytäsovelluksella voit luoda yhden folion ja usean folion katseluohjelmia sekä tilausten katseluohjelmia. Tällä hetkellä et voi
luoda yhden folion katseluohjelmia Google Play -kauppaan, Amazon Appstoreen tai Windows-kauppaan. Yhden folion sovellukset toimivat vain
iPadissa.

Voit ladata DPS App Builder -työpöytäsovelluksen uusimman version täältä: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac.

DPS App Builder -video

Yhden folion sovelluksen julkaiseminen iPadissa

Usean folion sovelluksen julkaiseminen iPadissa

Adobe suosittelee myös

Colin Fleming kertoo, miten voit luoda
mukautetun katseluohjelmasovelluksen DPS
App Builderin avulla.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Opi käyttämään uutta DPS Single Editionia
yksittäisen sovelluksen julkaisemiseen iPad
App Storessa.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Opi julkaisemaan sisältöä kämmenlaitteiden
sovelluskaupoissa Professional- tai
Enterprise Editionin avulla.... Lue lisää

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

tekijä: Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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DPS-sovellusten luominen iPadia ja iPhonea varten

Sovelluksen tiedot -paneeli
Oikeutustiedot (vain Enterprise)
Tilaustiedot
Kuvakkeet ja aloitusruudut -paneeli
Newsstand
Navigointipalkki (vain Enterprise)
Sosiaalinen jakaminen
Varmenteet
Koontiversion tiedot
Katseluohjelmien lataaminen ja testaaminen
Katseluohjelman lähettäminen ja hallinta

DPS App Builderin avulla voit luoda mukautetun katseluohjelmasovelluksen iPadia tai sekä iPadia että iPhonea varten. Jos tiedostot ja tiedot
määritetään oikein, DPS App Builder luo sekä kehitys- että jakelusovelluksen. Kehityssovellus on tarkoitettua testausta varten. Jos sovellus toimii
oikein, lähetä jakeluversion .zip-tiedosto Apple Storeen.

Antamiasi varmenne- ja salasanatietoja ei tallenneta Adobe-palvelimeen. Vain sovellustiedostot tallennetaan Adobe-palvelimeen.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tason DPS-tili, saat lisätietoja tarvittavien varmenteiden ja kuvien luonnista artikkelista
Professional- ja Enterprise-käyttäjien iOS-julkaisuoppaasta.
Jos olet Creative Cloud- tai Single Edition -käyttäjä, perehdy Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition -oppaaseen.

DPS App Builderin vaatimukset iOS-katseluohjelmasovellusten luomiseen

Järjestelmävaatimukset:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard tai uudempi iOS-katseluohjelmia varten (suositus Mac OSX 10.7 tai uudempi Application Loaderin käyttöä
varten)

Internet-yhteys

DPS App Builder

kelvollinen Adobe-tunnus, jolle on Tilinhallintatyökalulla (Professional tai Enterprise) määritetty DPS App Builder -rooli.

Mukautetun katseluohjelman luominen

1. Hanki tarvittavat tiedostot ja tiedot. Katso Mukautettujen katseluohjelmasovellusten tarkistuslistat.

2. Lataa ja asenna DPS App Builder.

DPS App Builder on saatavilla Digital Publishing Suiten hallintapaneelista. Jos käytät InDesign CS6:ta tai InDesign CC:tä, DPS App Builder
asennetaan, kun päivität DPS Desktop -työkalut.

3. Käynnistä DPS App Builder ja kirjaudu sisään kelvollisella Adobe-tunnuksella.

DPS App Builderiin kirjautumisessa käyttämäsi Adobe-tunnus voi erota Adobe-tunnuksesta, jonka olet määrittänyt Katseluohjelman tiedot -
paneelin Otsikkotunnus-kentässä.

Tilinhallintatyökalun avulla sinä ja järjestelmänvalvoja voitte liittää DPS App Builder -roolin Adobe-tunnukseen. Katso Tilinhallintatyökalu.

4. Valitse Uusi, valitse iOS ja valitse sitten iPad tai iPad ja iPhone (vain iPhonea ei voi valita). Valitse Seuraava.
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Huomautus:

Alkuun

Sovelluksen nimi

Sovelluksen versio

Sovelluksen tyyppi

 

5. Määritä pyydetyt tiedostot ja tiedot.

(Professional/Enterprise) Jos olet luomassa yhden folion sovellusta, valitse folio Folio Builder -paneelista ja valitse Luo sovellus
paneelivalikosta. Varmista, että folion luontiin käytettävä tili sisältää sekä Sovellus- että DPS App Builder -roolit.

Sovelluksen tiedot -paneeli
Sovelluksen tiedot -paneelissa voit antaa katseluohjelmien nimet ja tilitunnustiedot.

 

Anna katseluohjelman nimi, joka näkyy sovelluskuvakkeen alla iPadissa. On hyvä käyttää enintään 13 merkkiä, jotta nimi ei
katkea.

Voit testata sovelluksen nimen seuraavasti. Avaa sivusto iPadin Safari-selaimessa, valitse Safari-valikosta Lisää kotinäyttöön ja kirjoita sitten
katseluohjelman nimi. Jos nimi ei mahdu, lyhennä nimeä.

Määritä uusin katseluohjelma.
DPS App Builder sisältää aiemman version varmistusta varten. Versiolla v28 haluat ehkä luoda version v27 katseluohjelman, joka tukee iOS 5:tä ja
iPad 1:tä. Version v28 katseluohjelma tukee iOS 7:n toimintoja, mutta se ei tue iOS 5:n toimintoja.

Määritä katseluohjelman tyyppi (katso Mukautettujen katseluohjelmien tyypit). Joidenkin toimintojen käytettävyys vaihtelee
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Usea folio

Sisäänrakennettu yhden julkaisun sovellus

Usea folio oikeutuksella

Usea folio iTunes-tilauksella

Usea folio oikeutuksella ja iOS-tilauksella

Adobe Content Viewer

Otsikko (kirjastonäkymä)

Otsikkotunnus/salasana

Valinnainen URL-osoitemalli

Viety folio

Valinnainen tietosuojakäytännön URL-osoite

Valinnainen aloitusnäyttö

tilin tyypin mukaan.

Usean folion katseluohjelmasovellus sisältää kirjaston, jonka avulla käyttäjät voivat ladata sisältöä Adobe Distribution
Servicestä.

Yhden folion sovellus sisältää sisäänrakennettua sisältöä. Kun valitset tämä vaihtoehdon,
Viety folio -vaihtoehto tulee näkyviin. Määritä .zip-tiedosto, joka luotiin Folio Producer Organizerin vientitoiminnolla. Tämä toiminto ei ole
käytettävissä, jos iPhone on valittuna.

(Vain Enterprise) Luo mukautettua oikeutuspalvelinta käyttävä katseluohjelmasovellus määrittääksesi, mitkä
asiakkaat voivat ladata sisältöä. Jos valitset tämän toiminnon, käytät omaa tilauspalvelua. Konsultoi Applen kanssa. Vain oikeutus -
sovelluksissa ei voi ottaa käyttöön Newsstand-ominaisuutta.

Luo katseluohjelmasovellus, joka käyttää Apple App Storen tilausmallia.

(Vain Enterprise) Luo mukautettua oikeutuspalvelinta käyttävä katseluohjelmasovellus
määrittääksesi, mitkä asiakkaat voivat ladata sisältöä. Asiakkaat voivat jättää tilauksen joko tilauspalvelun tai Apple App Storen kautta.

Luo Adobe Content Viewerin versio sen sijaan, että lataisit sen App Storesta. Katso Mukautetun Adobe Content
Viewer for iPadin luominen.

Anna otsikko, joka näkyy katseluohjelman kirjaston yläreunassa. On suositeltavaa käyttää enintään 35 merkkiä.

Anna Adobe-tunnus ja salasana sovelluksen käyttöä varten. Käytä tämän resurssin folioiden luontiin samaa Adobe-
tunnusta. Varmista, että Adobe-tunnus on määritetty Sovellus-roolille tilinhallintatyökalussa. Sovelluksen kanssa käytetty Otsikkotunnus voi olla eri
kuin se Adobe-tunnus, jolla kirjaudutaan DPS App Builderiin.

Määritä mukautettu URL-osoitemalli, joka käynnistää katseluohjelmasovelluksen Safarissa ja muissa sovelluksissa.
Yksilöllisyyden varmistamiseksi Apple suosittelee käänteisen toimialuemuodon (com.julkaisija.julkaisu) käyttöä. Saat parhaan tuloksen
sosiaalisessa Twitter-jakamisessa käyttämällä enintään 32:ta merkkiä.
Oletetaan, että käytät URL:nä com.urheilupubi.melonta. Jos upotat com.urheilupubi.melonta://-linkin verkkosivullesi, linkin napsauttaminen
mobiiliselaimessa avaa katseluohjelman. Lisätietoja on Applen sovelluskehittäjäsivustossa.

Jos valitsit sovelluksen tyypiksi Sisäänrakennettu yhden julkaisun sovellus, määritä katseluohjelmaan sisäänrakennettava .folio-
tiedosto. Luo .zip-tiedosto valitsemalla Vie-vaihtoehto Folio Producer Organizerissa. Katso Folioiden vienti yksittäisen folion katselusovelluksiin.
(Viedyn .zip-tiedoston sijaan voit valita folion Folio Builder -paneelista ja valita Luo sovellus.)

Jos määrität tietosuojakäytännön URL-osoitteen, kirjaston asetusvalikossa näkyy
”Tietosuojakäytäntö”. Jos käyttäjä valitsee Tietosuojakäytäntö-vaihtoehdon, verkkosivu näytetään sovelluksen sisäisellä selaimella.

(Vain Enterprise) Aloitusnäyttö on läpinäkyvä verkkonäkymä, jossa näytetään haluamasi HTML-sisältö. HTML-sisältö
tulee näyttöön, kun asiakkaat käynnistävät sovelluksen ensimmäisen kerran sen asentamisen tai päivittämisen jälkeen. Aloitusnäytössä voit
esimerkiksi kehottaa lukijoita luomaan tilin, hyväksymään käyttöehdot, tutustumaan esikatselunumeroon tai siirtymään sovellukseen.
Aloitusnäytössä voit käyttää kirjaston tai kaupan JavaScript-ohjelmointirajapintaa ja hallita täydellisesti sovelluksen käyttöä.
Määritä HTML-tiedostot sisältävä .zip-tiedosto. Jos sovellus tukee sekä iPadia että iPhonea, HTML-tiedostoissa näkyvän sisällön pitäisi toimia
molemmissa laitekoo'issa. Ohjeet ja HTML-mallitiedostot löydät DPS Developer Centerin aloitusnäyttöä käsittelevästä artikkelista.

Lisäasetukset
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Ota PDF-zoomaus käyttöön

Ota suosikit käyttöön

Ota folion vierityspalkkien automaattinen piilotus käyttöön

Avaa aina taustalla ladattu numero

Ota vasemman ja oikean kuuman vyöhykkeen navigointi käyttöön

Ota kuuma vyöhyke folionäkymän säätimien näyttämiseksi käyttöön

Piilota ylin navigointipalkki Folionäkymässä

Ota folion automaattinen arkistointi käyttöön

Kirjaston tietojen välimuistitallennuksen ottaminen käyttöön

Piilota Kirjautumispainike kirjastossa (vain Enterprise)

 

Valitse tämä toiminto, jos haluat sallia käyttäjille nipistämisen ja zoomaamisen ei-vuorovaikutteisilla sivuilla.
Varmista, että valitset foliota luotaessa PDF-kuvamuodon.

Valitse tämä toiminto, jos haluat sallia käyttäjille sovelluksessa olevien suosikkiartikkeleiden merkitsemisen kirjanmerkillä.
Jos toiminto on käytössä, katseluohjelman sovelluspalkin oikeaan yläkulmaan ilmestyy Suosikit-kuvake. Suosikit eivät vielä ole saatavilla iPhone-
katseluohjelmalle.

Oletusarvoisesti 6 pikselin vierityspalkkialue näkyy foliossa olevien artikkeleiden
oikealla puolella. Jos valitset tämän vaihtoehdon, vierityspalkki näkyy vain silloin, kun käyttäjä vierittää artikkelia.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, folio, joka on ladattu taustalla viimeisen katselukerran jälkeen, avautuu
automaattisesti ohjelman avautuessa. Jos tätä vaihtoehtoa ei valita, folio, jota viimeksi tarkasteltiin, aukeaa siitä kohdasta, johon siinä jäätiin. Tästä
vaihtoehdosta on erityisesti hyötyä päivittäin ja viikoittain ilmestyville lehdille.

Jos valitset tämän asetuksen, jokaisen artikkelin (tai sivun, jos artikkelia voi
vierittää vain vaakasuunnassa) vasemmalle ja oikealle puolelle ilmestyy näkymättömät kuumat vyöhykkeet. Kuumaa vyöhykettä napauttamalla voit
hypätä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin. Kuumista vyöhykkeistä on hyötyä erityisesti koko näytön peittokuvia, esimerkiksi diaesityksiä,
käytettäessä. Kuumat vyöhykkeet ovat käytettävissä sekä iPad- että iPhone-katseluohjelmissa.
Jos kuuman vyöhykkeen alueelle ilmestyy painike, alueen napauttaminen laukaisee painikkeen. Jos kuuman vyöhykkeen alueella näkyy muu
peittokuva, alueen napauttaminen laukaisee kuuman vyöhykkeen.

Jos valitset tämän toiminnon, sivun ylä- ja alareunassa olevaa kuumaa
vyöhykettä (jota kutsutaan myös nimellä ”HUD”) napautettaessa navigointipalkit ilmestyvät näyttöön. Kuumien vyöhykkeiden ulkopuolella olevan
alueen napauttaminen ei tuo navigointipalkkeja näkyviin. Kuumat vyöhykkeet ovat käytettävissä sekä iPad- että iPhone-katseluohjelmissa.
Painikkeet ohittavat folionäkymän kuumat vyöhykkeet, folionäkymän kuumat vyöhykkeet ohittavat vasemmalla ja oikealla olevat kuumat vyöhykkeet
ja folionäkymän kuumat vyöhykkeet ohittavat kaikki muihin kuin painikkeisiin perustuvat peittokuvat.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, vain alhaalla oleva navigointipalkki näytetään, kun käyttäjä
napauttaa artikkelia. Tämä antaa julkaisijoille mahdollisuuden luoda mukautettu navigointipalkki kaikille artikkelisivuille folion sisällä tapahtuvaa
navigointia varten.

Valitse tämä toiminto, jos haluat ottaa folioiden automaattisen arkistoinnin käyttöön, kun asiakas
lataa folioiden sallitun enimmäismäärän. Osoita, otetaanko arkistointi oletusarvoisesti käyttöön. Asiakkaat voivat ottaa automaattisen arkistoinnin
käyttöön tai poistaa sen käytöstä laitteen asetuksissa. Määritä myös katseluohjelmasovelluksella ladattavissa olevien folioiden enimmäismäärä (6–
90). Kun kynnysarvo saavutetaan, foliot, joiden päivityksestä on kulunut eniten aikaa, arkistoidaan automaattisesti. Asiakkaat eivät voi muuttaa
kynnysarvoa. Asiakkaat voivat ladata minkä tahansa arkistoidun folion uudelleen.

Valitse tämä toiminto, jos haluat tallentaa foliotietoja, kuten folion hinnan. Tämän
toiminnon valitseminen parantaa sovellusten suorituskykyä suuria kirjastoja käsiteltäessä, sillä katseluohjelma ei tarkista Apple-palvelinta aina
kirjastoa ladattaessa. Foliotiedot voivat kuitenkin vanhentua, jos valitset tämän asetuksen. Jos esimerkiksi valitset tämän asetuksen ja muutat
vähittäismyyntifolioiden hintaa, kirjastossa näytetään harhaanjohtavia tietoja. Tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain tilaussovellusten
kanssa.

Kirjautumispainike ilmestyy kirjaston vasempaan yläkulmaan oletusasetuksena
tilaussovelluksissa, joissa on mukautettu oikeutus. Voit piilottaa kirjautumispainikkeen, jos mukautettu kirjastosi tarjoaa jonkin muun tavan kirjautua
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Piilota Tilaa-painike kirjastossa (vain Enterprise)

Lataa uusin oikeutettu folio automaattisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla

Avaa uusin oikeutettu folio automaattisesti lataamisen jälkeen

Ota Arvioi sovellus -valintaikkuna käyttöön

Näytä analysoinnin sallimisen valintaikkuna

Käytä vanhoja kaupan ohjelmointirajapintoja (vain Enterprise)

Tuetut kielet

Käytä mukautettuja merkkijonoja

Alkuun

sisään.

Tilaa-painike ilmestyy kirjaston vasempaan yläkulmaan oletusasetuksena tilaussovelluksissa.
Voit piilottaa Tilaa-painikkeen.

Jos tämä vaihtoehto valitaan, viimeisin oikeutettu numero
ladataan automaattisesti, kun sovellus käynnistetään. Tilinhallintatyökalulla voit tarjota ensimmäisen vähittäismyyntifolion maksutta ensimmäistä
kertaa lataaville.

Jos Lataa uusin oikeutettu folio automaattisesti -asetus on valittuna, tämä
automaattisen avauksen asetus valitaan oletusarvoisesti, jotta ensikertalaiset lukijat voivat ladata sovelluksen ja aloittaa välittömästi uusimman
folion lukemisen. Jos poistat automaattisen avauksen asetuksen käytöstä, käyttäjät näkevät folion latautuvan kirjastoon, mutta folio ei avaudu,
ennen kuin he napauttavat kansikuvaa. Näin julkaisijat voivat lisätä mainospalkkiin viestin, jossa ensikertalaisille lukijoille kerrotaan, että he ovat
saamassa maksuttoman folion.

Valitse tämä toiminto, jos haluat näyttää Arvioi sovellus -kehotteen, kun asiakkaat ovat
käynnistäneet sovelluksen määrätyn kerran. Jos esimerkiksi määrität Arvioi sovellus -valintaikkunan määrän arvoksi 5, käyttäjiä pyydetään
arvioimaan sovellus, kun he käynnistävät sovelluksen viidennen kerran. Jos he valitsevat Muistuta myöhemmin, kehote tulee näyttöön seuraavalla
käynnistyskerralla.
Määritä sovelluksen yhdeksännumeroinen sovellustunnus. Voit hankkia tämän tunnuksen siirtymällä osoitteeseen itunesconnect.apple.com,
valitsemalla Manage Your Applications (Hallitse sovelluksia) ja napsauttamalla sovellusta. Kopioi Apple-tunnuksen yhdeksännumeroinen
merkkijono (ei pakettitunnusta).

Jos valitset tämän toiminnon, asiakkaat voivat kieltää tietojen jäljityksen. He voivat suostua tietojen
jäljitykseen milloin tahansa muuttamalla katseluohjelmasovelluksen kirjastoasetuksia. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla
sinun on annettava käyttäjien kieltäytyä tietojen jäljityksestä.
Muokkaa näytettävää oletustekstiä valitsemalla Käytä mukautettuja merkkijonoja. Lataa ja muokkaa Analysoinnin sallimisen valintaikkunan otsikko-
ja Analysoinnin sallimisen valintaikkunan teksti -arvoja.

Valitse tämä toiminto, jos sinulla on vanhempi mukautettu kaupan kokoonpano,
jota haluat käyttää. Jos valitset tämän toiminnon, et voi valita mukautettua kirjastoa.

iTunes näyttää kielet, jotka ovat valittavissa katseluohjelmaa varten. Katseluohjelman käyttöliittymä on käännetty useille kielille,
mutta folion sisältöä todennäköisesti ei. Valitse vähintään yksi kieli, jolla katseluohjelman pitäisi näkyä.

Voit mukauttaa kaikki tuetuilla kielillä katseluohjelmaan tallennetut merkkijonot. Voit esimerkiksi mukauttaa
kirjastossa olevien painikkeiden ja valintaikkunoiden tekstit. Valitse tämä toiminto ja napsauta Luo malli -painiketta, jos haluat ladata XML-mallin
Asiakirjat-kansioon. Tämän jälkeen voit muokata XML-tiedostoa ja määrittää sen DPS App Builderissa. Jos muokkaat katseluohjelmaa, joka on
luotu aikaisempaa versiota varten, lataa ja muokkaa uusinta mallia saadaksesi parhaat tulokset.
Kun muokkaat XML-tiedostoa, kukin käyttöliittymäelementti sisältää <key name> (avaimen nimi) -arvon ja yhden tai useamman kielimerkkijonon
(kuten <fi> suomelle). Muokkaa kielikoodin (kuten <fi>) tekstiä. Älä muuta <key name> -merkkijonoa.
(Enterprise) Tämän XML-tiedoston avulla voit myös muokata kirjaston ja kaupan tunnuksia sekä lisätä kielimerkkijonoja navigointipalkin
mukautettujen kuvakkeiden alla olevia tunnuksia varten. XML-tiedoston lopussa on joukko käyttöliittymän elementtejä, kuten kirjasto, iPad-
katseluohjelman tunnus ja iPadin mukautetun paikan 1 tunnus. Mukautettujen paikkojen numerot vastaavat navigointityökalupalkin kirjasto- ja
katseluohjelmapainikkeiden väliin lisättyjen mukautettujen kuvakkeiden järjestystä vasemmalta oikealle. Määritä mukautettujen paikkojen tunnusten
kielimerkkijonot, esimerkiksi <en>Help</en> ja <es>Ayuda</es> englantia ja espanjaa varten. 

 
Katseluohjelmasovelluksen muokkaustoimintojen nimet

Oikeutustiedot (vain Enterprise)
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Huomautus:

Palvelun URL-osoite

Todennuspalvelun URL-osoite

Integraattorin tunnus

Luo valinnainen tilin URL-osoite

Salasanan URL-osoite on unohtunut

Optional Existing Subscription URL (Valinnainen nykyisen tilauksen URL-osoite)

Lähetä sovellustunnus ja versio

Oikeutuksen mainospalkki käytössä

Erotinsivun URL-osoite

Offline-mainospalkkiresurssit

Mainospalkin korkeus

Alkuun

 

Seuraavat asetukset tulevat näkyviin, jos valitset katseluohjelman tyypiksi jonkin oikeutusvaihtoehdon.

Ota yhteyttä Adobe-edustajaan saadaksesi lisätietoja mukautetun oikeutuspalvelimen määrityksistä.

Määritä URL-osoite muodossa http://[:]/contextroot/api/ – esimerkiksi
http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Palvelun URL-osoitteen ja palvelun AUTH URL -osoitteen on vastattava integraattorin
tunnusta, mutta integratorID-arvo on etusijalla, jos ne poikkeavat toisistaan. Lisätietoja saat suoran oikeutuksen ohjelmointirajapinnan oppaasta tai
Adoben edustajalta.

Määritä samat tiedot kuin palvelun URL-osoitteelle.

Adobe ilmoittaa integraattorin tunnuksen, kun oikeutustilisi valmistellaan palvelimillamme. Voit käyttää samaa integraattorin
tunnusta useissa sovelluksissa. API sisältää appId- ja appVersion-arvon joka menetelmää käytettäessä, joten käyttöönottotoiminto pystyy
tunnistamaan, mikä sovellus pyytää oikeutustietoja.
Lisätietoja integraattorin tunnuksesta saat Adoben edustajalta.

Määritä URL-osoite, jossa asiakkaat voivat rekisteröidä tilauksen julkaisijalla Applen tilausprosessin sijaan.
Tätä URL-osoitetta käytetään, kun käyttäjät napauttavat Tilaa-painiketta, joka linkittää oikeutuspalveluun.

Määritä URL-osoite, josta asiakkaat voivat hakea unohtuneen salasanansa.

Määritä URL-osoite, jossa asiakkaat voivat määrittää
nykyisen painotuotetilauksen, kun he rekisteröityvät digitaalitilausta varten. Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos haluat poistaa katseluohjelman
painotuotetilaus-linkkipainikkeen käytöstä.

Tämä toiminto mahdollistaa katseluohjelmasovelluksen tunnus- ja versiomerkkijonojen lähettämisen API-
oikeutuskutsuissa. Suosittelemme, että valitset tämän asetuksen.

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää katseluohjelman kirjastossa täysleveän tilausmainospalkin
tilausruudun sijaan. Jos tätä asetusta ei valita, kirjastossa näkyy vain tilausruutu. Jos käytät tilausruudun sijaan mainospalkkia, harkitse linkkien
lisäämistä HTML-sisällön tilausvaihtoehtoihin.

Määritä URL-osoite, joka esittää tilauspalkin, jos käyttäjällä on Internet-yhteys. Tämä leveä palkki näkyy
katseluohjelman kirjaston yläosassa tilausruudun ja saatavilla olevien folioiden yläpuolella. Voit määrittää SD-ja HD-laitteille eri URL-osoitteet.

Valitse .zip-tiedosto, joka sisältää mainospalkkina käytettävät resurssit, jos käyttäjä ei ole muodostanut Internet-
yhteyttä. .zip-tiedostossa pitäisi olla yksi HTML-tiedosto, yksi tai useampi kuvatiedosto ja valinnaisia CSS-tiedostoja. .zip-kansiossa ei saa olla
alikansioita, kaiken sisällön pitää olla samalla tasolla. Voit määrittää SD- ja HD-kohdelaitteille eri .zip-tiedostot.

Määritä katseluohjelman kirjastossa näytettävän mainospalkin korkeudeksi kiinteä koko tai tietty prosenttimäärä kirjaston
alueesta. Voit määrittää arvoksi 1–1 280, mutta näytetyn mainospalkin korkeus ei voi ylittää 40:tä % kirjaston alueesta.
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Tilausruudut

Valinnainen kirjastotilausruudun URL-osoite

Optional Remote Custom Dialog URL (Valinnainen mukautetun etävalintaikkunan URL-osoite)

Tilaustyyppi/Tilaustuotteet

Huomautus:

Alkuun

Tilaustiedot

 

Seuraavat asetukset tulevat näkyviin, jos valitset katseluohjelman tyypiksi jonkin tilausvaihtoehdon.

Määritä Applen tilausvaihtoehdot kuvaavat taustakuvat. Määritä laitetta sivuttain käännettäessä näyttöön tulevissa
vaakasuuntaisissa ruuduissa käytettävien kuvien kooksi iPad SD -laitteissa 964 x 184 pikseliä, iPad HD -laitteissa taas 1 928 x 368 pikseliä.
Määritä pystysuuntaisten ruutujen kuvakooksi 708 x 250 ja 1 416 x 500 pikseliä eri iPad-kokoja varten.
Ruudun minkä tahansa osan napauttaminen käynnistää iOS-tilausasetukset. Nämä asetukset perustuvat tilauksen sovelluksen sisäisiin
ostotietoihin, jotka on määritetty iTunes Connectissa.
Huomautus: Jos otat oikeutusmainospalkin käyttöön, oikeutusmainospalkki näytetään tilausruutujen sijaan, ei niiden lisäksi. DPS App Builderin
virheestä johtuen tilausruudut on kuitenkin määritettävä myös silloin, kun niitä ei käytetä sovelluksessa.

Määritä URL-osoite, joka näkyy in-app-selainikkunassa, kun asiakas napauttaa tilausruutua. Tällä
verkkosivulla voi olla muitakin kuin tilauksiin liittyviä viestejä.

Tämä URL-osoite latautuu, kun asiakas
suorittaa tilausprosessin loppuun. Voit esimerkiksi pyytää käyttäjätietoja tai antaa tuotteista lisätietoja.

Valitse Maksettu, jos sinulla on myyntitilaussovellus. Jos kyseessä on tilaustuote, napsauta plus-kuvaketta ja määritä
ainakin yksi Apple iTunes Connect -tuotetunnus ja vastaava kesto. Nämä asetukset tulevat näkyviin, kun asiakas napauttaa tilausruutua tai Tilaa-
painiketta.
Valitse Ilmainen, jos luot Newsstand-sovelluksen Applen Free Subscription -asetuksella. Määritä ilmaistilauksen tuotetunnus, jonka olet määrittänyt
iTunes Connectissa.

Tilauspohjaisia sovelluksia varten tarvitaan jaettuja salaisia tietoja. Luo tai näytä jaetut salaiset tiedot iTunes Connectin avulla.
Määritä sovellustilin jaetut salaiset merkit tilinhallintatyökalun avulla. Kirjaudu sitten Folio Producer Organizerin ja käynnistä jaettu salainen päivitys.

Kuvakkeet ja aloitusruudut -paneeli
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Sovelluskuvakkeet

Huomautus:

Aloitusruudut

Valinnaiset 512 x 512 -kuvat

Ota hohtotehoste sovelluskuvakkeessa käyttöön

Valinnaisten kirjasimien ZIP-tiedosto HTML:ää varten

 

Tässä paneelissa voidaan määrittää sovelluskuvakkeet ja aloitusruudut, jotka näkyvät iTunesissa ja iPadissa.

Sen sijaan, että valitsisit kuvaketiedostot yksi kerrallaan, valitse tiedostot Finderin ikkunassa ja vedä ne Kuvakkeet ja käynnistyskuvat -
paneeliin.

Määrittämäsi kuvakkeet näkyvät iPadin aloitusnäytössä, kun sovellus on asennettu, ja laitteen sovelluskaupassa, kun sitä
katsellaan iPadilla. Määritä PNG-muodossa olevien kuvakkeiden kooksi 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72 tai 76 x 76 pikseliä iPad SD -laitteita varten.
Määritä PNG-muodossa olevien kuvakkeiden kooksi 58 x x58, 100 x 100, 144 x 144 tai 152 x 152 pikseliä iPad HD -laitteita varten. Määritä
kuvakkeiden kooksi 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 114 x 114 ja 120 x 120 pikseliä iPhonea varten. Apple pyöristää kulmat automaattisesti. Älä skaalaa
pieniä kuvia isompaan kokoon. Käytä 72 ppi:n, RGB-värejä käyttäviä, yhdistettyjä, korkealaatuisia PNG-tiedostoja.

Lisää kuvien tiedostonimiin aina .png-tiedostotunniste.

Kun katseluohjelma käynnistetään, näyttöön tulee noin kolmen sekunnin ajaksi aloitusruutu (jota kutsutaan myös
käynnistyskuvaksi). Määritä seuraavat kuvat aloitusnäytöissä tarkkuudeltaan 72 ppi:tä olevana, RGB-muotoisena, yhdistettynä, korkealaatuisena
PNG-tiedostona. Voit pienentää tiedostokokoa tallentamalla 8-bittiset PNG-tiedostot Photoshopin Tallenna Webiä ja laitteita varten -asetuksella.

1 024 x 768 ja 768 x 1 024 pikselin kuvat iPad SD:tä varten

2 048 x 1 536 ja 1 536 x 2 048 pikselin kuvat iPad HD:tä varten

320 x 480 pikselin kuva iPhone SD:tä varten

640 x 960 pikselin kuva iPhone HD:tä ja 640 x 1 136 pikselin kuva iPhone 5:tä varten

On suositeltavaa käyttää aloitusruudussa eri kuvaa kuin kannessa. Jos kansi ja aloitusruutu ovat samanlaiset, käyttäjät voivat luulla sovelluksen
jumittuneen käynnistyksen aikana. Jotkin julkaisijat lisäävät aloitusruutuihin tekstin ”Ladataan...”.

Sovelluksesi iso sovelluskuvake näkyy sovelluskaupan työpöytäversiossa ja tarvittaessa se voi edustaa sovellustasi
sovelluskaupassa. Määritä 512 x 512 kuvapisteen kuva matalan resoluution iPad- ja iPhone-laitteille sekä 1 024 x 1 024 kuvapisteen kuva korkean
resoluution iPad- ja iPhone-laitteille. Saat parhaat tulokset luomalla 8-bittisiä PNG-tiedostoja Photoshopin Tallenna Webiä ja laitteita varten -
asetuksella. Voit määrittää tämän kuvan myös, kun lähetät sovelluksen Apple Storeen. Älä skaalaa pieniä kuvia isompaan kokoon. Käytä 72 ppi:n,
8-bittisiä, RGB-värejä käyttäviä, yhdistettyjä, korkealaatuisia PNG-tiedostoja. Voit pienentää tiedostokokoa luomalla 8-bittisiä PNG-tiedostoja 24-
bittisten PNG-tiedostojen sijaan.

Ilmoita, haluatko käyttää sovelluskuvakkeissa hohtotehostetta, jolloin valo hohtaa kuvakkeen
yläosassa.

 
Hohto ei käytössä (vasen) ja käytössä (oikea)

Jos käytät kirjasimia HTML-pinojen tai verkkonäkymäpeittokuvien teksteissä, voit
sisällyttää ne joko .folio-tiedostoon tai katseluohjelmaan. Jos sisällytät ne katseluohjelmaan, pakkaa kirjasimet zip-kansioon. .zip-kansiossa ei saa
olla alikansioita, kaiken sisällön pitää olla samalla tasolla.
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Alkuun

Ota Newsstand käyttöön

Aikakauslehti/sanomalehti

Sidontareuna

Newsstand-kuvake

Alkuun

Newsstand

 

Jos otat Newsstand-ominaisuuden käyttöön, katselusovellus näkyy iPadien Newsstand-kansiossa (jos iOS5 on asennettuna). Jos haluat ottaa
Newsstandin käyttöön, sinun on luotava katselusovellus, jossa on iTunes-tilaus (joko vain iTunes-tilaus tai iTunes-tilaus oikeutuksella, mutta ei
vain oikeutus). Lisäksi Push-ilmoitukset on otettava käyttöön.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että katseluohjelmasi näkyy Newsstand-kansiossa.

Määritä, luokitteleeko Newsstand katselusovelluksen aikakauslehdeksi vai sanomalehdeksi.

Valitse vaihtoehto, jolla määritetään Newsstand-kuvakkeen koristusulkoasu, kun asiakas kaksoisnapauttaa Home-painiketta
aktiivisten sovellusten näyttämiseksi. Esimerkki: Left (Vasen) -sidonnan valitseminen näyttää sidontareunan vasemmalla ja sivun koristukset
oikealla.

Määritä pikselin PNG-kuvake, joka näkyy Newsstand-kansiossa. Käytä iPad SD-laitteissa 96 x 128 pikselin kokoista, iPad
HD -laitteissa 192 x 256 pikselin kokoista, tarkkuudeltaan 72 ppi:tä olevaa, RGB-muotoista, yhdistettyä ja laadukasta PNG-tiedostoa. Tätä
kuvaketta käytetään kansikuvana Newsstandissa. Kuvake korvataan uusimman julkaistun folion kansikuvalla.

Navigointipalkki (vain Enterprise)
Tämän paneelin kautta voidaan mukauttaa navigointipalkkia, joka näkyy mukautetussa katseluohjelmassa kirjaston alareunassa.
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Piilota Kirjasto-kuvake

Näytä navigointipalkki

Piilota katseluohjelman kuvake

Piilota ostopainikkeet

Piilota Kirjaudu sisään -painike

Piilota ilmaiset foliot

Lukitse sovelluksen suunta

Mukauta ja esikatsele työkalupalkki ja mukautetut kuvakkeet

Käytä mukautetun katseluohjelman kirjastoa

Mukautetut kuvakkeet

Kuvaketunnus

 

Jos navigointipalkki on näkyvissä, Kirjasto-painikkeen napauttaminen alanavigointipalkissa suorittaa saman toiminnon
kuin Kirjasto-painikkeen napauttaminen ylävasemmalla olevassa navigointipalkissa. Tämän redundanttisuuden välttämiseksi voit piilottaa Kirjasto-
painikkeen, mutta vain silloin, jos alanavigointipalkki on otettu käyttöön.

Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat esiin navigointipalkin katseluohjelman alareunaan.
Määritä, näkyykö navigointipalkki kaikissa näkymissä, mukaan lukien kirjasto- ja folionäkymässä, vai kätketäänkö se folioiden katselun ajaksi.

Jos Näytä navigointipalkki valitaan, voit piilottaa katseluohjelman kuvakkeen, joka on oletusarvoisesti näkyvissä.
Katseluohjelman kuvakkeen napauttaminen näyttää viimeksi katsotun folion.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että foliot ovat ostettavissa vain tilauksena, mutta eivät yksittäisinä ostoksina.

Valitsemalla tämän asetuksen voit estää Kirjaudu sisään -painiketta ilmestymästä näytön vasempaan
yläkulmaan mukautettua kuvaketta napsautettaessa.

Valitse tämä asetus, jos haluat piilottaa ilmaiset foliot kirjastosta. Tätä asetusta kannattaa käyttää, jos haluat, että
mukautettu palvelin oikeuttaa asiakkaat määrittämään folioita sisäänkirjautumistilin tietojen mukaan.
Tietoja folioiden rajoittamisesta on kohdassa Rajoitetun jakelun käyttäminen Digital Publishing Suitella.

Jos valitset asetukseksi Pysty tai Vaaka, se pysyy sovelluksen suuntana iPadissa. Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin
näkymiin, myös kirjasto- ja folionäkymään, vaikka folio olisi kaksisuuntainen.

Tässä osassa voit määrittää oletuskirjaston navigointityökalupalkin mukautetut
kuvakkeet tai mukautetun HTML-kirjaston.

Kun napsautat DPS App Builderin Navigointityökalupalkki-osassa olevaa Kirjasto-kuvaketta, Käytä
mukautetun katseluohjelman kirjastoa -asetus tulee näyttöön. Jos napsautat asetuskuvaketta, voit määrittää HTML-koodin sisältävän .zip-
tiedoston. Huomaa, että tämä asetus ei tule näyttöön, jos Sovelluksen tiedot -sivulla on valittu Käytä vanhoja kaupan ohjelmointirajapintoja.
Lisätietoja mukautetun kirjaston luomisesta on artikkelissa Mukautetun kirjaston luominen (Enterprise).

Napsauta paneelin oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta ja luo navigointipalkkiin mukautettu painike (jota kutsutaan
myös ”mukautetuksi paikaksi”). Voit korvata oletusarvoiset Kirjasto- ja Katseluohjelma-kuvakkeet oletuskuvakkeilla myös valitsemalla Kirjasto- tai
Katseluohjelma-kuvakkeet.
Voit lisätä jopa kahdeksan siirtymiskuvaketta iPadiin (kuusi mukautettua kuvaketta sekä kirjaston ja katseluohjelman kuvakkeet) ja kaksi
siirtymiskuvaketta iPhoneen (yhden mukautetun kuvakkeen ja kirjaston kuvakkeen).
Määritä jokaiselle kuvakkeelle 30 x 30 ja 60 x 60 pikselin PNG-tiedosto, jossa on läpinäkyvä tausta. Edustalla olevassa kuvassa voi käyttää mitä
tahansa väriä. Läpinäkymättömien pikseleiden tapauksessa iOS käyttää järjestelmäväriä (tavallisesti vaaleansinistä) ja muuttaa kuvakkeen
ulkoasua sen mukaan, onko se valittuna.
Kun käyttäjä napauttaa mukautettua kuvaketta, sovelluksen sisäinen selain näyttää määrittämäsi HTML-tiedoston sisällön, kuten kaupan
verkkosivun, uutissyötteen tai ohjesivun. Asiakkaat voivat palata kirjastonäkymään napauttamalla Sulje-painiketta.

Määritä kuvakkeen alla näkyvä teksti, kuten Kauppa tai Ohje.
Jos sovelluksen käyttöliittymässä on useita kieliä, voit muokata XML-tiedostoa, jonka lataat, kun valitset Sovelluksen tiedot -osasta Käytä
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Tyyppi

Navto Linkin nimi

Kuvake HTML-resurssien ZIP-tiedosto

Lukitussuunta

Piilota otsikkopalkki

Näytä navigointipainikkeet

Automaattinen käynnistys

Huomautus:

Alkuun

Ota jakaminen käyttöön

Julkaisun URL-osoite (vain v28)

mukautettuja merkkijonoja -vaihtoehdon. Tämän XML-tiedoston avulla voit myös muuttaa kirjaston ja kaupan tunnuksia. Lisätietoja on tässä
artikkelissa aikaisemmin olevassa Käytä mukautettuja merkkijonoja -kohdassa.

Valitse verkkonäkymä, jos haluat näyttää määritettävän HTML-tiedoston sisällön. Valitse Vain navigointi, jos olet julkaisemassa
Woodwing-pohjaista sovellusta, jossa voit käyttää perusteen ilmaisevia metatietoja siirtyäksesi kanteen, sisällysluetteloon tai ohjeartikkeliin. Määritä
Peruste-kentän nimi.

Tämä vaihtoehto antaa sinun käyttää muotoa goto:// ja luoda artikkelilinkkejä, jotka avaavat sellaista HTML-sisältöä, joka liittyy
mukautettuun kuvakkeeseen. Esimerkiksi jos linkin nimi on ”Sovelluskauppa”, painikkeen luominen toiminnolla
goto://ApplicationViewState/Store avaa sovelluskaupan verkkonäkymän. Katso Siirtymälinkkien luominen mukautettuihin kuvakkeisiin.

Määritä .zip-tiedosto, joka sisältää työkalupalkin painiketta napsautettaessa näyttöön tulevassa
verkkonäkymässä käytettävät resurssit. .zip-tiedostossa pitäisi olla yksi HTML-tiedosto sekä tarvittavat kuvat ja CSS-tiedostot. .zip-kansiossa ei
saa olla alikansioita, kaiken sisällön pitää olla samalla tasolla.

Jos haluat, että työkalupalkin painiketta napsautettaessa näyttöön tuleva verkkonäkymä näytetään vain yhdessä suunnassa,
valitse Vaaka tai Pysty.

Valitse tämä asetus, jos haluat piilottaa otsikkopalkin, joka ilmestyy katseluohjelman kirjaston yläosaan, kun mukautetun
kuvakkeen HTML-sisältö näytetään.

Näyttää navigointipainikkeet, kuten verkkosivun Takaisin-painikkeen ja Päivitä-painikkeen. Nämä asetukset
ilmestyvät HTML-sisällön yläpuolella olevaan otsikkopalkkiin.

Yksi mukautetun työkalupalkin painikkeista voidaan asettaa automaattiseen käynnistykseen. Kun automaattinen
käynnistys on käytössä, katseluohjelman kirjaston avaaminen näyttää automaattisesti HTML-sivun.

Napsauta navigointipalkin paneelin oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta ja lisää jopa kahdeksan painiketta iPad-sovelluksia varten.
Voit vaihtaa myös Kirjasto- ja Viewer-oletuspainikkeet. Vaihda painikkeiden välillä napsauttamalla esikatselupalkin painikkeita.

Sosiaalinen jakaminen
Sosiaalisen jakamisen asetukset määrittävät, voivatko asiakkaat jakaa artikkeleita sovelluksesta Facebookiin, Twitteriin, sähköpostitse tai
kopioimalla ja liittämällä. Sosiaalinen jakaminen on nyt käytettävissä iPad- ja iPhone-katseluohjelmissa. Tämä toiminto ei kuitenkaan ole
käytettävissä yhden julkaisun sovelluksissa tai Android-katseluohjelmissa. Tietoja sosiaalisen jakamisen työnkulusta on ohjeaiheessa Sosiaalisen
jakamisen käyttäminen.

 

Jos valitset Ota jakaminen käyttöön -toiminnon, iOS 7 -laitteiden toimintolomakkeessa näkyvät kaikki kelvolliset
jakamisvaihtoehdot. iOS 7:n jakamisvaihtoehtoja ei tällä hetkellä voi poistaa käytöstä.
iOS 6 -laitteissa sosiaalisen jakamisen valikko ei ole enää käytettävissä missään 11.2.2014 jälkeen rakennetussa sovelluksessa. Tämän syynä
ovat uudet rajoitukset, jotka liittyvät Facebook SDK:n Mainostunniste-viittaukseen. iOS 6 -kohtaisten asetusten toiminnoilla ei ole enää merkitystä.

Määritä version v28 sovelluksissa URL-osoite, joka sisältää julkaisun tiedot. Julkaisun URL-osoitelinkki näkyy,
kun asiakkaat jakavat suojatun artikkelin. Version v29 sovelluksissa julkaisun URL-osoite ei enää ole tarpeen. Suojattuja artikkeleita jaettaessa
artikkelin koko URL-osoite sisältyy nyt linkkiin, ja näyttöön tulee maksumuuriviesti.
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Alkuun

Yrityksen allekirjoittama katseluohjelmasovellus

Developer Mobileprovision

Distribution Mobileprovision

Sideloadable Developer Build

Otetaanko käyttöön Push-ilmoitukset

Käytä Adoben push-palvelinta

Alkuun

Varmenteet

 

Apple edellyttää, että kaikki sovellukset on allekirjoitettu kelvollisella varmenteella, ennen kuin ne voi suorittaa iPadissa. Provisiointiosiossa voit
määrittää mobiiliprovisioinnin tiedostot. Voit määrittää varmenteet, kun lataat luotuja katseluohjelmia.

Tietoja varmenteiden ja mobiiliprovisioinnin tiedostojen luonnista saat PDF-muotoisesta iPad-julkaisutoiminnan kumppanioppaasta, joka on
saatavilla hallintapaneelista tai DPS App Builderin Ohje-valikosta.

Valitse tämä vaihtoehto vain, jos haluat käyttää yrityksen provisiointivarmennetta
katseluohjelmalle, jota jaellaan vain organisaationne sisäisesti. Määritä sovellustunnus ja yrityksesi mobiiliprovisiointitiedosto. Yrityksen
allekirjoittamissa sovelluksissa voit nyt myös ottaa push-ilmoitukset käyttöön. Mobileprovision-tiedoston pakettitunnuksessa ei saa olla
yleismerkkejä. Katso Yrityksen allekirjoittaman iPad-katseluohjelman luominen.

Mobileprovision-tiedostossa määritetään, mitkä iPad-laitteet tukevat katseluohjelmasovelluksen asennusta ja käyttöä.
Kehityssovelluksen mobileprovision-tiedosto sisältää luettelon iPad-tunnuksista, joita kutsutaan UDID-tunnuksiksi.

Mobileprovision-tiedostossa määritetään, mitkä iPad-laitteet tukevat katseluohjelmasovelluksen asennusta ja
käyttöä.

Valitse tämä vaihtoehto, jotta voit manuaalisesti lisätä .folio-tiedostoja sovelluskehittäjien katseluohjelmaan
iTunesin kautta. Voit käyttää vain Folio Producer Organizerin Vie-painikkeella luotuja .folio-tiedostoja, mutta ei .zip-tiedostoja.

Ota Adoben Push-ilmoitukset käyttöön valitsemalla tämä vaihtoehto. Jos valitset tämän vaihtoehdon,
katseluohjelman kuvakkeeseen tule punainen merkki, joka näyttää saatavilla olevien folioiden määrän, tai Newsstand, joka aktivoi push-
ilmoituksen. Tämä vaihtoehto on pakollinen, kun Newsstand on käytössä.

Jos valitset tämän asetuksen, push-ilmoitukset käsitellään Adobe-palvelimessa. Määritä tuotantovarmenne ja
salasana, jotka luot Applen kehittäjäsivustolla. Ota käyttöön Push-ilmoitukset määrittämällä sovellustunnuksesi, luomalla uudet
mobiiliprovisiotiedostot ja luomalla sovelluksen Push-varmenne. Yksityiskohtaisia ohjeita saat PDF-muotoisesta iPad-julkaisutoiminnan
kumppanioppaasta, joka on ladattavissa DPS App Builderin Ohje-valikosta.
Jos poistat tämän asetuksen valinnan (vain Enterprise), voit määrittää kolmannen osapuolen push-palvelimen. Määritä palvelin Push URL -
kentässä. Määritä muut palvelimen edellyttämät palvelinpyynnöt Mukautetut push-parametrit -kenttään. Push-palvelimen perusmäärityksen
vaatimukset ovat ohjeaiheessa Push-ilmoitukset.

Koontiversion tiedot
Jos kirjauduit Omniture-seurantaan tarkoitetulla Adobe-tunnuksella, käyttäjätietojen seurantaan tarkoitetut asetukset näkyvät Koontiversion tiedot -
sivulla. Tiedot täytetään automaattisesti. Jos sinulla on yritystili, eivätkä nämä asetukset tule näkyviin, ota yhteys Adobe-edustajaan.

Kun olet määrittänyt kaikkien pakollisten kenttien tiedot tai tiedostot, valitse Lähetä koonti ja sitten Viimeistele.
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Alkuun

Developer P12 Certificate

Developer P12 Password

Alkuun

Kehityssovelluksen lähettäminen

Sovelluksen päivittäminen

Koonnin poisto

Kehitys- ja jakeluversioiden luomiseen kuluva aika määräytyy palvelimen ruuhkaisuuden mukaan.

Katseluohjelmien lataaminen ja testaaminen
Varmenne tarvitaan sekä katseluohjelman kehityssovellukselle että jakelusovellukselle. Kehityssovellus on tarkoitettu testaukseen. Jakelusovellus
lähetetään Applelle, kun kehityssovellus on testattu ja hyväksytty.

1. Valitse katseluohjelmasi Hallinta-sivulta, jolla mukautettu katseluohjelmasi versiot näkyvät.

2. Lataa kehityssovellus napsauttamalla Developer Viewer (.ipa).

3. Anna Developer P12 -kehittäjävarmenteesi ja salasanasi ja napsauta Lataa ja allekirjoita.

.p12-tiedostoon on tallennettu varmenteen yksityisen avaimen tiedot. Kun luot .p12-varmenteen, sinun on
luotava varmenne Apple Developer -sivustossa, ladattava se ja vietävä varmenteen yksityinen avain Keychain Access -apuohjelmalla .p12-
varmenteeksi.

Kun luot .p12-varmenteen, sinua kehotetaan luomaan salasana. Tyhjiä salasanoja ei hyväksytä. Jos käytit tyhjää
salasanaa, luo .p12-varmenne uudelleen käyttämällä oikeaa salasanaa.

4. Lisää kehityssovellus (.ipa) iTunes-kirjastoosi ja testaa sovellus noudattamalla dokumentin iPad Publishing Companion Guide.pdf ohjeita.

5. Jos kehityssovellus toimii suunnitellusti, palaa DPS App Builderin Hallinta-sivulle ja napsauta Distribution Viewer (.zip). Anna
jakeluvarmenteen tiedot ja napsauta Lataa ja allekirjoita.

Katseluohjelman lähettäminen ja hallinta
Kun olet ladannut ja testannut mukautettua katseluohjelmaasi, lähetä jakelukatseluohjelma (.zip) Applelle.

Jos kehityssovellus toimii oikein, lähetä jakeluversio (.zip) Apple Storeen. Katso lisätietoja iPad Publishing
Companion Guide PDF -julkaisusta.

Jos sinun on luotava erilaisia kuvakkeita tai tehtävä muita muutoksia, valitse katseluohjelmasovellus pääsivulla ja
valitse Muokkaa. Tietosi ja valintasi eivät muutu. Tee tarvittavat muutokset ja lähetä sovellus uudelleen koottavaksi. Sovelluksesi päivitetään.
Jos haluat lähettää sovelluksesta Applelle uuden version, voit muokata olemassa olevaa sovellusta tai luoda uuden sovelluksen. Jos luot
sovelluksesta uuden version, käytä aikaisemmin luodun sovelluksen kanssa samaan sovellustunnukseen perustuvia mobileprovision-tiedostoja.
Versiotiedot päivitetään automaattisesti.
Jos haluat muuttaa katseluohjelman tyyppiä, esimerkiksi muuntaa usean folion sovelluksen iTunes-tilauksen sisältäväksi usean folion
sovellukseksi, et voi muokata olemassa olevaa sovellusta. Luo sen sijaan uusi sovellus käyttämällä samoja mobileprovision-tiedostoja.

Jos et enää tarvitse kehitys- ja jakelusovelluksia, valitse katseluohjelmasovellus pääsivulla ja valitse Poista. Voit luoda uuden
koontiversion milloin tahansa käyttämällä sovelluksen kanssa samaan sovellustunnukseen perustuvia mobileprovision-tiedostoja.
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Mukautetun katseluohjelman luonti iPadille (Single Edition)

  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Lisätietoja iPadiin tarkoitetun mukautetun sovelluksen luonnista Single Edition -lisenssillä saat lataamalla Step-by-Step Guide for Single Edition
iPad Publishing -oppaan.
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Vanhojen DPS-sovellusten luominen Android-laitteita varten

Alkuun

Alkuun

Alkuun

Sovelluksen nimi

Sovelluksen versio

Sovelluksen tyyppi

Vanha Android-sovellus vai uusi alkuperäinen Android-sovellus?
Vanhan sovelluksen luominen Android-laitteita varten
Sovelluksen tiedot -paneeli
Oikeutustiedot (vain Enterprise)
Tilaustiedot-paneeli
Kuvakkeet ja aloitusruudut -paneeli
Navigointipalkki (vain Enterprise)
Provisiointi
Koontiversion tiedot
Android-katseluohjelman lataaminen ja testaus
Katseluohjelman lähettäminen ja hallinta

Vanha Android-sovellus vai uusi alkuperäinen Android-sovellus?
Voit rakentaa Android- ja Amazon-laitteita varten kaksi erityyppistä sovellusta: vanhan AIR-pohjaisen Android-sovelluksen tai uuden alkuperäisen
Android-sovelluksen. Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit rakentaa vanhan AIR-pohjaisen Android-sovelluksen. Ohjeita alkuperäisten Android-
sovellusten rakentamiseen on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.

Toimintojen vertailukaavion löydät artikkelista DPS:n tuettujen toimintojen luettelo.

Vanhan sovelluksen luominen Android-laitteita varten
DPS App Builderin työpöytäsovellusversion avulla voit luoda vanhoja (AIR-pohjaisia) sovelluksia Android-laitteita varten. Voit luoda usean folion
katseluohjelmia, ei yhden folion katseluohjelmia. Google Playssä (aikaisemmalta nimeltään Android Marketissa) voidaan tehdä sovelluksen sisäisiä
ostoksia. Katso Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi.

Jos kelvolliset tiedostot ja tiedot määritetään, DPS App Builder luo .apk-tiedoston. Jos sovellus toimii oikein, lähetä .apk-tiedosto Google Play -
kauppaan.

Antamiasi varmenne- ja salasanatietoja ei tallenneta Adobe-palvelimeen. Vain sovellustiedostot tallennetaan Adobe-palvelimeen.

1. Hanki tarvittavat tiedostot ja tiedot. Katso Usean folion katseluohjelman tarkistuslista (Android) ja Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi.

2. Lataa ja asenna DPS App Builder.

DPS App Builder on saatavilla Digital Publishing Suiten hallintapaneelista ja se asennetaan InDesign CS6:n mukana, kun päivität DPS
Desktop Toolsin.

3. Käynnistä DPS App Builder ja kirjaudu sisään kelvollisella Adobe-tunnuksella.

DPS App Builderiin kirjautumisessa käyttämäsi Adobe-tunnus voi erota Adobe-tunnuksesta, jonka olet määrittänyt Katseluohjelman tiedot -
paneelin Otsikkotunnus-kentässä.

4. Valitse Uusi, Android (vanha) ja sitten Seuraava.

5. Määritä pyydetyt tiedostot ja tiedot.

Sovelluksen tiedot -paneeli
Sovelluksen tiedot -paneelissa voit antaa katseluohjelmien nimet ja tilitunnustiedot.

Anna katseluohjelman nimi, joka näkyy sovelluskuvakkeen alla. On hyvä käyttää enintään 13 merkkiä, jotta nimi ei katkea.
Katseluohjelman nimi voidaan testata lisäämällä kirjanmerkki Android-aloitusnäyttöön.

Määritä uusin katseluohjelma.
DPS App Builder sisältää aiemman version varmistusta varten.

Määritä katseluohjelman tyyppi (katso Mukautettujen katseluohjelmien tyypit). Joidenkin toimintojen käytettävyys vaihtelee
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Usea folio

Usea folio oikeutuksella

Käytettävissä olevat kirjastonäkymät

Otsikko (kirjastonäkymä)

Otsikkotunnus/salasana

Käytä tiukkaa esityslogiikkaa

Ota suosikit käyttöön

Ota folion vierityspalkkien automaattinen piilotus käyttöön

Ota vasemman ja oikean kuuman vyöhykkeen navigointi käyttöön

Ota kuuma vyöhyke folionäkymän säätimien näyttämiseksi käyttöön

Näytä analysoinnin sallimisen valintaikkuna

Käytä mukautettuja merkkijonoja

Alkuun

Huomautus:

Integraattorin tunnus

Luo valinnainen tilin URL-osoite

Salasanan URL-osoite on unohtunut

tilin tyypin mukaan.

Usean folion katseluohjelmasovellus sisältää kirjaston, jonka avulla käyttäjät voivat ladata sisältöä Adobe Distribution
Servicestä.

(Vain yrityksille) Luo mukautettua oikeutuspalvelinta käyttävä katseluohjelmasovellus määrittääksesi, mitkä
asiakkaat voivat ladata sisältöä. Jos valitset tämän toiminnon, käytät omaa tilauspalvelua.

Määritä, haluatko kirjaston näkyvän vain ruudukkonäkymässä, vain peittonäkymässä vai kummassakin.
Ruudukkonäkymä näyttää kirjastossa kahdeksan foliota sivua kohden. Peittonäkymä näyttää vain yhden folion sivua kohden. Pienemmissä
laitteissa jotkin julkaisijat esittävät vain peittonäkymän.

Anna otsikko, joka näkyy katseluohjelman kirjaston yläreunassa. On suositeltavaa käyttää enintään 35 merkkiä. Käytä
tällä hetkellä vain aakkosnumeerisia tai numeerisia merkkejä. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten heittomerkkejä (‘), sillä ne voivat johtaa Android-
laitteissa odottamattomiin tuloksiin.

Anna Adobe-tunnus ja salasana sovelluksen käyttöä varten. Määritä sama Adobe-tunnus, jota käytetään tämän
sovelluksen folioiden julkaisuun. Varmista, että Adobe-tunnus on määritetty Sovellus-roolille tilinhallintatyökalussa.

Lisäasetukset

Oletusarvoisesti Android-laitteiden katseluohjelmat pystyvät näyttämään kaikki foliot niiden kokoon katsomatta.
Jotta katseluohjelma näyttää vain laitteen kokoa vastaavat foliot, voit valita haluamasi vaihtoehdon DPS App Builderissa. Tällä hetkellä tiukka
esityslogiikka koskee vain 7 tuuman laitteita. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, kun haluat estää ei-toivottujen iOS-folioesitysten
näyttämisen 7 tuuman Kindle Fire -laitteissa. Jos olet luonut Android-esityksiä, kuten 1 232 x 752 pikselin folioita, älä ota tarkkoja esityksiä
käyttöön, kun luot katseluohjelman Google App Storea varten.

Valitse tämä toiminto, jos haluat sallia käyttäjille sovelluksessa olevien suosikkiartikkeleiden merkitsemisen kirjanmerkillä.
Jos toiminto on käytössä, katseluohjelman sovelluspalkin oikeaan yläkulmaan ilmestyy Suosikit-kuvake.  

Oletusarvoisesti 6 pikselin vierityspalkkialue näkyy foliossa olevien artikkeleiden
oikealla puolella. Jos valitset tämän vaihtoehdon, vierityspalkki näkyy vain silloin, kun käyttäjä vierittää artikkelia.

Jos valitset tämän asetuksen, jokaisen artikkelin (tai sivun, jos artikkelia voi
vierittää vain vaakasuunnassa) vasemmalle ja oikealle puolelle ilmestyy näkymättömät kuumat vyöhykkeet. Kuumaa vyöhykettä napauttamalla voit
hypätä seuraavaan tai edelliseen artikkeliin. Kuumista vyöhykkeistä on hyötyä erityisesti koko näytön peittokuvia, esimerkiksi diaesityksiä,
käytettäessä. Kuumia vyöhykkeitä ei voi käyttää iPhone-katseluohjelmissa.
Jos kuuman vyöhykkeen alueelle ilmestyy painike, alueen napauttaminen laukaisee painikkeen. Jos kuuman vyöhykkeen alueella näkyy muu
peittokuva, alueen napauttaminen laukaisee kuuman vyöhykkeen.

Jos valitset tämän toiminnon, sivun ylä- ja alareunassa olevaa kuumaa
vyöhykettä (jota kutsutaan myös nimellä ”HUD”) napautettaessa navigointipalkit ilmestyvät näyttöön. Kuumien vyöhykkeiden ulkopuolella olevaa
aluetta napautettaessa navigointipalkit eivät ilmesty näyttöön.
Painikkeet ohittavat folionäkymän kuumat vyöhykkeet, folionäkymän kuumat vyöhykkeet ohittavat vasemmalla ja oikealla olevat kuumat vyöhykkeet
ja folionäkymän kuumat vyöhykkeet ohittavat kaikki muihin kuin painikkeisiin perustuvat peittokuvat.

Jos valitset tämän toiminnon, asiakkaat voivat kieltää tietojen jäljityksen. He voivat suostua tietojen
jäljitykseen milloin tahansa muuttamalla katseluohjelmasovelluksen kirjastoasetuksia. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla
sinun on annettava käyttäjien kieltäytyä tietojen jäljityksestä.

Voit mukauttaa kaikki tuetuilla kielillä katseluohjelmaan tallennetut merkkijonot. Voit esimerkiksi mukauttaa
kirjastossa olevien painikkeiden ja valintaikkunoiden tekstit. Valitse tämä toiminto ja napsauta Luo malli -painiketta, jos haluat ladata XML-mallin
Asiakirjat-kansioon. Tämän jälkeen voit muokata XML-tiedostoa ja määrittää sen DPS App Builderissa. Jos muokkaat katseluohjelmaa, joka on
luotu aikaisempaa versiota varten, lataa ja muokkaa uusinta mallia saadaksesi parhaat tulokset.
Kun muokkaat XML-tiedostoa, kukin käyttöliittymäelementti sisältää <key name> (avaimen nimi) -arvon ja yhden tai useamman kielimerkkijonon
(kuten <fi> suomelle). Muokkaa kielikoodin tekstiä. Älä muuta <key name> -merkkijonoa.

Oikeutustiedot (vain Enterprise)
Seuraavat vaihtoehdot näkyvät, jos valitset katseluohjelman tyypiksi Oikeutus.

Ota yhteyttä Adobe-edustajaan saadaksesi lisätietoja mukautetun oikeutuspalvelimen määrityksistä.

Adobe ilmoittaa integraattorin tunnuksen, kun oikeutustilisi valmistellaan palvelimillamme. Tämä toiminto on vain DPS-
yritysasiakkaiden käytettävissä. Lisätietoja integraattorin tunnuksesta saat Adoben edustajalta.

Määritä URL-osoite, jossa asiakkaat voivat tehdä tilauksen julkaisijan kautta. Tätä URL-osoitetta käytetään,
kun käyttäjät napsauttavat katseluohjelman Tilaa nyt -painiketta.

Määritä URL-osoite, josta asiakkaat voivat hakea unohtuneen salasanansa.
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Lähetä sovellustunnus ja versio

Oikeutuksen mainospalkki käytössä

Erotinsivun URL-osoite

Offline-mainospalkkiresurssit

Mainospalkin korkeus

Alkuun

Vaakasuuntainen tilausruutu

Pystysuuntainen tilausruutu

Mukautetun tilausvalintaikkunan URL-osoite (valinnainen)

Alkuun

29 x 29/50 x 50/72 x 72 kuvakkeet

Huomautus:

Landscape Splash Screen (Vaakasuuntainen aloitusruutu)

Portrait Splash Screen (Pystysuuntainen aloitusruutu)

Valinnaisten kirjasimien ZIP-tiedosto HTML:ää varten

Alkuun

Alkuun

Sovellustunnus

Huomautus:

Tämä toiminto mahdollistaa katseluohjelmasovelluksen tunnus- ja versiomerkkijonojen lähettämisen API-
oikeutuskutsuissa.

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää katseluohjelman kirjastossa täysleveän tilausmainospalkin.
Android-katseluohjelmissa oikeutusbanneri näkyy tilausruudun yläpuolella.

Määritä URL-osoite, joka sisältää katseluohjelman kirjaston yläosassa näkyvän sisällön.

Valitse .zip-tiedosto, joka sisältää mainospalkkina käytettävät resurssit, jos käyttäjä ei ole muodostanut Internet-
yhteyttä. .zip-tiedostossa pitäisi olla yksi HTML-tiedosto, yksi tai useampi kuvatiedosto eikä yhtäkään CSS-tiedostoa. .zip-kansiossa ei saa olla
alikansioita, kaiken sisällön pitää olla samalla tasolla.

Määritä katseluohjelman kirjastossa näytettävän mainospalkin korkeudeksi kiinteä koko tai tietty prosenttimäärä kirjaston
alueesta. Voit määrittää arvoksi 1–1 280, mutta näytetyn mainospalkin korkeus ei voi ylittää 40:tä % kirjaston alueesta.

Tilaustiedot-paneeli
Tässä paneelissa voit määrittää katseluohjelman asetukset Amazon-tilausta varten.

Määritä 467 x 120 pikselin kokoinen painikekuva (suositus), jonka tiedostotunniste on .png. Tämä kuvake näkyy
kirjastossa, kun laite on sivusuunnassa.

Määritä 255 x 145 pikselin kokoinen painikekuva (suositus), jonka tiedostotunniste on .png. Tämä kuvake näkyy
kirjastossa, kun laite on pystysuunnassa.

Määritä URL-osoite, joka näkyy in-app-selainikkunassa, kun asiakas napauttaa
tilausruutua. Tällä verkkosivulla voi olla muitakin kuin tilauksiin liittyviä viestejä. Määritä, näytetäänkö tämä valintaikkuna, ennen kuin asiakas ostaa
tilauksen vai sen jälkeen.

Kuvakkeet ja aloitusruudut -paneeli
Käytä tätä paneelia määrittääksesi sovelluskuvakkeet ja aloitusruudut, jotka näkyvät Google Play -kaupassa, Amazon Appstoressa ja Android-
laitteilla.

Määritettyjä kuvakkeita käytetään Android-aloitusnäytössä, kun sovellus on asennettu, sekä
sovelluskaupassa. Määritä 36 x 36, 48 x 48 ja 72 x 72 pikselin kuvakkeet PNG-muodossa. Älä skaalaa pieniä kuvia isompaan kokoon. Käytä 72
ppi:n, RGB-värejä käyttäviä, yhdistettyjä, korkealaatuisia PNG-tiedostoja.

Lisää kuvien tiedostonimiin aina .png-tiedostotunniste.

Kun katseluohjelma avataan, aloitusruutu näkyy noin kolmen sekunnin ajan.
Määritä tarkkuudeltaan 1 280 x 800, 1 920 x 1 200 tai 2 048 x 1 536 (72 ppi) 8-bittinen PNG-tiedosto.
Käytä samaa aloitusruutua kaikille Android-laitteille. Varmista, että tärkeimmät kohdat sopivat pienimpään kohdelaitteeseen, esimerkiksi 800 x 600
pikseliä. Käsittele ulkoreunoja leikkausvarana. Kun aloitusruutu tulee näkyviin pienemmissä laitteissa, kuvan alueen ulkopuolella olevat osat
rajautuvat pois.
On suositeltavaa käyttää aloitusruudussa eri kuvaa kuin kannessa. Jos kansi ja aloitusruutu ovat samanlaiset, käyttäjät voivat luulla sovelluksen
jumittuneen käynnistyksen aikana.

Määritä tarkkuudeltaan 800 x 1 280, 1 200 x 1 920 tai 1 536 x 2 048 (72 ppi) 8-bittinen
PNG-tiedosto.

Jos käytät kirjasimia HTML-pinojen tai verkkonäkymäpeittokuvien teksteissä, voit
sisällyttää ne joko folioon tai katseluohjelmaan. Jos sisällytät ne katseluohjelmaan, pakkaa kirjasimet .zip-kansioon. .zip-kansiossa ei saa olla
alikansioita, kaiken sisällön pitää olla samalla tasolla.

Navigointipalkki (vain Enterprise)
Tämän paneelin kautta voidaan mukauttaa navigointipalkkia, joka näkyy mukautetussa katseluohjelmassa kirjaston alareunassa. Android-
katseluohjelmien navigointipalkissa voit määrittää 75 x 43, 98 x 52 tai 214 x 114 kuvapisteen kuvakkeita. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

Provisiointi

Määritä sovellukselle yksilöllinen sovellustunnus. Jos mahdollista, anna verkkotunnus käänteisessä järjestyksessä, kuten
com.julkaisija.julkaisu. Käytä vain pisteitä, yhdysmerkkejä ja tavallisia aakkosnumeerisia merkkejä (a-z, A-Z, 0-9).

Aikaisemmissa versioissa DPS App Builder lisäsi sovellustunnukseen air-etuliitteen (esimerkki: air.com.adobe.dpstips). Jos Amazon
Appstoreen aikaisemmin lähettämäsi sovellus sisältää air-etuliitteen, lisää se DPS App Builderissa olevaan sovellustunnukseesi. Voit tarkastella
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Alkuun

Testing the development app (Kehityssovelluksen testaus)

Alkuun

Alkuun

Kehityssovelluksen lähettäminen

Koonnin päivitys

Koonnin poisto

Amazon Appstoressa olevaa sovellustunnustasi kirjautumalla Amazon Developer Portal -sivustoon ja napsauttamalla Binary File (Binaaritiedosto) -
välilehteä Package (Paketti) -asetuksen tarkastelemista varten.

Koontiversion tiedot
Kun olet määrittänyt kaikkien pakollisten kenttien tiedot tai tiedostot, valitse Lähetä koonti ja sitten Viimeistele.

Kehitys- ja jakeluversioiden luomiseen kuluva aika määräytyy palvelimen ruuhkaisuuden mukaan.

Lataa .apk-tiedosto, lisää se vähintään yhteen Android-laitteeseen ja testaa
sovellus. Noudata kohdan Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi ohjeita.

Android-katseluohjelman lataaminen ja testaus
Kun lataat luodun .apk-tiedoston, sinua pyydetään määrittämään varmenteen tiedot. Google edellyttää, että kaikki sovellukset on allekirjoitettu
kelvollisella varmenteella, ennen kuin ne voi suorittaa Android-laitteissa. Ohjeita varmenteen luomiseen on kohdassa Android-mobiililaitteiden
julkaisuprosessi.

1. Valitse katseluohjelmasi Hallinta-sivulta, jolla mukautettu katseluohjelmasi versiot näkyvät.

2. Lataa Androidin katseluohjelma napsauttamalla Android Installeria (.apk).

3. Anna Developer P12 -kehittäjävarmenteesi ja salasanasi ja napsauta Lataa ja allekirjoita.

4. Lisää .apk-tiedosto yhteen tai useampaan Android-laitteeseen.

Katseluohjelman lähettäminen ja hallinta
Kun olet ladannut ja testannut mukautetun katseluohjelman, lähetä jakelukatseluohjelma (.zip) Google Play Storeen.

Jos kehityssovellus toimii suunnitellusti, lähetä sovellus (.apk-tiedosto) Google Play Storeen. Noudata kohdan
Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi ohjeita.

Jos sinun on luotava erilaisia kuvakkeita tai tehtävä muita muutoksia, valitse katseluohjelmasovellus pääsivulla ja valitse
Muokkaa. Tietosi ja valintasi eivät muutu. Tee tarvittavat muutokset ja lähetä sovellus uudelleen koottavaksi. Sovelluksesi päivitetään.

Jos et enää tarvitse kehitys- ja jakelusovelluksia, valitse katseluohjelmasovellus pääsivulla ja valitse Poista.
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Android-laitteisiin on saatavilla kaksi erityyppistä DPS-katseluohjelmaa: vanha AIR-pohjainen katseluohjelma ja uusi alkuperäinen katseluohjelma.
Android-katseluohjelmien versiot eivät tue kaikkia iPad-katseluohjelmassa toimivia toimintoja.

Android-katseluohjelmissa ei ole täyttä tukea verkkosisällön peittokuville ja HTML-artikkeleille. Mobiililaitteisiin tarkoitetussa Safarissa toimiva
HTML-sisältö voi toimia muiden laitteiden selaimissa eri tavalla. HTML5-tallennusta ei tueta Androidissa. Katso HTML-artikkeleiden luominen
Android-katseluohjelmia varten.
iOS:n ja Amazon Appstoren tilauksia tuetaan, mutta Google Play -kaupan tilauksia ei tueta.
iOS-katseluohjelmat näyttävät vain sellaiset foliot, joiden kuvasuhde on 4:3 (iPad) tai 3:2/16:9 (iPhone). Folion sisältöä skaalataan ylös- tai
alaspäin niin, että se mahtuu näyttöön. Android-katseluohjelmat näyttävät kuitenkin kaikki foliokoot. Sisältö skaalataan ja kirjekehystä
käytetään tarpeen mukaan.
Palveluviesti-ilmoituksia ei tueta Androidissa.
Sosiaalista jakamista verkkokatseluohjelman kautta ei tueta Androidissa.
Yhden folion sovelluksia ei tueta Androidissa.
Osia ei tueta Androidissa.
Panoraamakuvia ei tueta Androidissa.
Sisäisiä videoita tuetaan alkuperäisissä Android-katseluohjelmissa, mutta ei vanhoissa Android-katseluohjelmissa.

Kunkin katseluohjelmatyypin toimintojen vertailukaavion löydät artikkelista DPS:n tuettujen toimintojen luettelo.

Tietoja DPS-sovellusten rakentamisesta Android-laitteisiin on seuraavissa artikkeleissa:

Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten
DPS-sovellusten luominen Android- ja Amazon-laitteita varten
Android- ja Amazon-laitteiden DPS-sovellusten julkaisuprosessiopas

Adobe suosittelee myös
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Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda oman Adobe Content Viewerin version iPadille DPS App Builderilla. Oman mukautetun
Content Viewerin luontimahdollisuudesta on hyötyä erityisesti silloin, kun Folio Producer -työkaluista ilmestyy uusi versio, mutta Adobe Content
Viewer odottaa Applen hyväksyntää.

Jos kirjaudut Enterprise-tiliin, voit luoda Enterprise signed (yrityksen allekirjoittaman) -sovelluksen, jota voit jakaa yrityksesi sisällä. Jos et luo
yrityksen allekirjoittamaa sovellusta, Adobe Content Viewer on saatavilla vain iPadeissa, joiden laitetunnukset (UDID:t) on määritetty Developer
mobileprovision -tiedostossa. Tällöin ristiriitojen välttämiseksi kannattaa käyttää mobileprovision-tiedostoa, joka ei ole toisen kehityssovelluksen
käytössä. Tietoja mobileprovision-tiedostojen luonnista on PDF-muotoisessa Publishing Companion Guide for the iPad -oppaassa.

1. Kirjaudu DPS App Builderiin Ammattilais- tai Yritys-tilillä.

2. Valitse DPS App Builderissa Uusi, valitse iPad ja valitse Seuraava.

3. Valitse katseluohjelman versioksi Adobe Content Viewer. Valitse Seuraava.

4. Tee jokin seuraavista ja valitse Seuraava:

(Professional) Määritä developer mobileprovision -tiedosto. Luo ristiriitojen välttämiseksi mobileprovision-tiedosto, joka ei ole toisen
kehityssovelluksen käytössä.

(Enterprise) Jos valitset Enterprise Signed Build, määritä tarkoitettu sovellustunnus (kuten com.publisher.viewer) ja Enterprise
Mobileprovision -tiedosto. Käytä samaa tarkoitettua sovellustunnusta, jota on käytetty Apple Developer -sivustossa Enterprise
Mobileprovision -tiedoston luomiseen. Lisätietoja yrityksen allekirjoittamista sovelluksista on ohjeaiheessa Yrityksen allekirjoittaman iPad-
katseluohjelman luominen.

5. Valitse Seuraava ja noudata kehotteita.

6. Lataa ja allekirjoita Adobe Content Viewer.

7. Jos se on tarpeen, aseta Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) jaettavaksi.

Asenna Adobe Content Viewer vetämällä content-viewer.ipa-tiedosto iTunes-kirjastoon ja synkronoimalla iPad.

Adobe Content Viewerin App Store -versiota ei tarvitse poistaa. iPadissa voi olla Adobe Content Viewerin eri versioita. Voit jopa kirjautua kahteen
eri katseluohjelmaan käyttämällä eri tilejä.

Adobe Content Viewer ei enää toimi, kun developer mobileprovision vanhentuu.

Adobe suosittelee myös
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Jos käytössäsi on Digital Publishing Suiten Enterprise-versio, voit luoda iPad- ja iPhone-sovelluksia myös vain organisaation sisäiseen käyttöön.
Yrityksen allekirjoittama katseluohjelma jaetaan organisaation sisäisesti Apple Storen sijaan.

Yrityksen allekirjoittaman katseluohjelman luominen edellyttää Apple iOS Developer Enterprise Program -tilausta. Apple-yrityssovelluksen tilaus
poistaa kehityssovelluksille asetetun sadan laitteen rajoituksen. 

Yritysten iOS-katseluohjelmasovellusten jakeleminen Digital Publishingilla

1. Kirjaudu sisään Apple iOS Dev Centeriin yritystunnuksella ja luo yrityksellesi .p12-varmenne ja mobileprovision-tiedostot.

2. Julkaise Folio Producerin web-asiakasohjelmassa foliot, jotka haluat sisällyttää organisaation sisäiseen sovellukseen käyttämällä asetuksia
Ilmainen ja Julkinen.

3. Määritä DPS App Builderissa tiedot Perustiedot- ja Käynnistyskuva-paneeleissa.

4. Määritä DPS App Builderin Varmenteet-osiossa kehitys- ja jakeluvarmenteesi (.p12), salasanasi, mobileprovision-tiedostosi ja push-
ilmoituksesi tiedot. (Push-ilmoitusten ottamiseksi käyttöön mobileprovision-tiedoston pakettitunnuksessa ei saa olla yleismerkkejä.)

Jakelutietoja ei käytetä organisaation sisäiseen sovellukseen eikä niitä tule toimittaa Apple Storeen.

5. Valitse vaihtoehto Yrityksen allekirjoittama tunnus ja määritä haluttu sovellustunnus.

Haluttu sovellustunnus on yleensä muodossa com.julkaisija.julkaisu.

6. Laadi sovellus ja lataa Test Viewer (.ipa) -tiedosto.

7. Jaa mobileprovision-tiedosto ja .ipa-tiedosto sähköpostilla tai palvelimen kautta. Opasta käyttäjiä asentamaan molemmat tiedostot vetämällä
ne iTunes-kirjastoon ja synkronoimalla ne iPadin kanssa.

Tarkempia ohjeita on kohdassa Yritysten iOS-katseluohjelmasovellusten jakeleminen Digital Publishingilla.

Ota selvää, miten voit toimittaa
katseluohjelmasovellukset suoraan
työntekijöille tai heidän organisaationsa
jäsenille sovelluskaupan kautta lähettämisen
sijaan.... Lue lisää

http://adobe.ly/GAYV5A

tekijä: Derek Lu

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Sovelluksen sisäiset tilausvaihtoehdot ovat nyt käytettävissä iOS- ja Amazon-käyttöjärjestelmissä. Käytettävissä on useita tilausvaihtoehtoja, muun
muassa Applen tilausmalli (Professional- ja Enterprise-käyttäjät) ja mukautettu oikeutuspalvelin (vain Enterprise).

Apple- ja Amazon-tilaukset

Kun käyttäjät tilaavat sovelluksesi iOS- tai Amazon-tilauksella, he ovat oikeutettuja kaikkiin folioihin, joissa julkaisupäivä on alkamis- ja
päättymispäivän välillä. He ovat tilaushetkellä oikeutettuja myös viimeksi julkaistuun folioon. Jos käyttäjä esimerkiksi tilaa kuuden kuukauden
tilauksen 10. marraskuuta, alkamispäivä on 10. marraskuuta ja päättymispäivä on 10. toukokuuta. Tilauksen jälkeen käyttäjä voi ladata viimeksi
julkaistun portfolion, kuten myös minkä tahansa muun portfolion, jonka julkaisupäivä on 10. marraskuuta ja 10. toukokuuta välillä. Jos käyttäjät
eivät uudista tilausta, he ovat silti oikeutettuja kyseisen kuuden kuukauden sisältöön.

Parhaana käytäntönä Folio Producer Organizeria kannattaa käyttää folioiden julkaisupäiväasetusten hallintaan. Jos julkaiset neljännesvuosittain
ilmestyvää aikakauslehteä, käytä johdonmukaisia julkaisupäiväasetuksia, kuten 1. tammikuuta, 1. huhtikuuta, 1. heinäkuuta ja 1. lokakuuta, vaikka
todellisuudessa julkaisetkin foliot eri päivinä. Niin kauan kuin julkaiseminen on johdonmukaista, tilaajat ovat oikeutettuja asianmukaiseen määrään
sisältöä.

Tietoja tilausten ja oikeutusten määrittämisestä mukautetuissa iPad-katseluohjelmasovelluksissa saat hankkimalla iPad Publishing Companion
Guide PDF -oppaan. 

Mukautetut oikeutuspalvelimet

Tietoja oman sivustosi kautta jätettyjen tilausten hallintaan tarkoitetun mukautetun oikeutuspalvelimen käyttöönotosta saat Adoben edustajalta.
Sovelluskehittäjille tarkoitettua sisältöä on saatavilla myös Digital Publishing Suite Developer Centeristä.

Rajoitettu jakelu

Rajoitetulla jakelulla tarkoitetaan menetelmää, jolla sisältö tuodaan vain pienen lukijaryhmän käyttöön sen jäsenten käyttäjäprofiilien tai
valtuustietojen perusteella. Oletusarvoisesti käyttäjälle esitetään vain rajallinen folioiden sarja. Muut foliot näytetään vasta sen jälkeen, kun käyttäjä
on kirjautunut sovellukseen. Valittujen folioiden luettelo, joka näytetään, perustuu käyttäjän kirjautumistietoihin. Tietoja rajoitetusta jakelusta on
kohdassa Rajoitetun jakelun käyttäminen Digital Publishing Suitella.
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Jos olet Yritys-julkaisija, voit korvata katseluohjelman oletuskirjaston luomallasi mukautetulla kirjastolla.

1. Luo mukautetussa kirjastossa käytettävän HTML-koodin sisältävä .zip-tiedosto. Tietoja HTML-tiedostojen luonnista on artikkelissa Erillisen
kirjasto- ja kauppatoiminnon käyttöönotto.

2. Luo oikeutusten katseluohjelma tai muokkaa sitä DPS App Builderissa.

3. Napsauta DPS App Builderin Navigointityökalupalkki-osassa, Mukauta ja testaa työkalupalkki ja mukautetut kuvakkeet -asetuksen alla
olevassa mustassa palkissa olevaa Kirjasto-kuvaketta.

4. Napsauta Käytä mukautetun katseluohjelman kirjastoa -asetuksen vieressä olevaa kuvaketta ja määritä HTML-koodin sisältävä .zip-tiedosto,
jonka olet luonut.

Lisätietoja mukautettujen kirjastojen luomisesta on Derek Lun artikkelissa DPS-oletuskirjaston HTML-toteutuksen luominen.
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Analysointi ja palvelut
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DPS:n analysointitoiminnot

View different reports (Näytä eri raportit)

Change the date range (Muuta päivämääräaluetta)

Specify the folio (Määritä folio)

Update Report (Päivitä raportti)

Export Data (Vie tiedot)

DPS-hallintapaneelin Analysointi-sivulla voidaan seurata mukautetun katseluohjelmasovelluksen käyttäjätietoja. Kun tilaat Adobe Digital Publishing
Suiten Professional- tai Enterprise-tilin, saat pääsyn Omnituren® peruslinjan analyyseihin kaikkia sovelluksiasi varten. Nämä tiedot sisältävät
ladattujen ja ostettujen numeroiden määrän, suosituimmat sisällöt ja mainokset sekä sovellusasennusten määrän. Perusanalysointitoiminnot tuovat
käyttöön muun muassa laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin liittyviä erilaisia raportteja. Jos sinulla on Omniture SiteCatalyst® -tili, saat pääsyn
yksityiskohtaisempiin käyttäjätietoihin.

Kaikki Professional- ja Enterprise-sovellukset keräävät anonyymeja käyttötietoja kaikista sovellustyypeistä, muun muassa yhden folion ja usean
folion sovelluksista. Nämä tiedot kerätään siihen katsomatta, ovatko käyttäjät online- tai offline-tilassa. Jos sinun on annettava käyttäjien kieltäytyä
analyysitietojen keräämisestä, voit ottaa hyväksyntätoiminnon käyttöön, kun luot sovelluksen DPS App Builderilla. Analyysitietoja ei kerätä Single
Edition -lisenssillä luoduista sovelluksista.

Määritä kaikille artikkeleille otsikko artikkelin ominaisuuksissa. Tällä voit välttää analyysitiedot, joissa lukee ”::unspecified::,” (määrittämätön).
Anna peittokuville myös mahdollisuuksien mukaan oikeat nimet, jotta analyysitietoja on helpompi tulkita. Valitse esimerkiksi ”Twitter-linkki”
mieluummin kuin ”Painike 4”.

Analysointiresurssit

Tutkimusraportit

Perustietoja analysointitoiminnoista saat Digital Publishing Suiten analysoinnin opastusohjelmasta (PDF).

Lisätietoja analysointitoimintojen optimoinnista on Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) -julkaisussa.

Lisätietoja SiteCatalyst-analysointitoimintojen käytöstä on Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide -julkaisussa.

SiteCatalyst-videot

DPS:n analysointitoiminnot: esittely

DPS:n analysointitoiminnot: SiteCatalystin perusteet

DPS:n analysointitoiminnot: SiteCatalystin raportit ja hallintapaneelit

Omnituren analysointitoimintojen käyttöönotto

Kun hankit Digital Publishing Suite -tilauksen (Professional tai Enterprise), sinulle luodaan päätilin tunnus, jonka avulla voit käyttää
tilinhallintatyökalua. Tällä työkalulla voit liittää Sovellus-roolin Adobe-tunnukseen. Osana tätä prosessia annat Omnituren analysointitoimintojen
käyttöönottoon tarvittavat tiedot. Analysointitoimintojen käyttöönotto voi kestää jopa viisi päivää tietojen antamisen jälkeen. Katso
Tilinhallintatyökalu.

Jos sinusta tuntuu, että analyysitiliäsi ei ole määritetty oikein, ota yhteyttä Adoben edustajaan. Gold-tason yhteystiedot on ilmoitettu DPS-
hallintapaneelissa.

Jos sinulla on Omniture® SiteCatalyst® -tili, voit käyttää kaikkia Omniture SiteCatalystin toimintoja osoitteessa my.omniture.com.

Tarkastele analyysitietoja

1. Kirjaudu sisään Adobe Digital Publishing Suite -ohjauspaneeliin.

Vain sovellusrooliin annettu Adobe-tunnuksen tili sallii analyysisivun tarkastelun. Käytä analysointia samalla Adobe-tunnuksella, jota käytät
Folio Builder -paneelissa sisällön lataamiseen mukautettua katseluohjelmasovellusta varten.

2. Näytä peruslinjan analysointitoiminnot valitsemalla Analytics.

Mukautetun katseluohjelmasovelluksen raportit ladataan.

3. Voit katsella analyysitietoja seuraavasti:

Valitse Analytics (Analyysitoiminnot) -sivun vasemmalta puolelta luokka ja sitten eri
raporttityyppi, kuten Folios (Foliot) > Total Time Spent (Yhteensä käytetty aika).

Määritä päivämääräalue From (Alku)- ja To (Loppu) -kalenterikuvakkeiden avulla.
Valitse sen jälkeen Update (Päivitä).

Joidenkin raporttien tapauksessa voit valita analysoitavaksi eri folion.

Tätä vaihtoehtoa napsauttamalla voit päivittää tiedot.

Valitsemalla Export Data (Vie tiedot) voit viedä tiedoston nykyistä raporttia varten. Voit tämän jälkeen avata
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

Accumulation Settings (Kertymäasetukset)

datatiedoston laskentataulukossa.

Valitse Standard Audience (Vakioyleisö) -kohdasta Accumulation Settings
(Kertymäasetukset). Napsauta minkä tahansa folion vieressä olevaa kiintoavaimen kuvaketta ja määritä minkä tahansa folion alkamispäivä ja
julkaisutiheys. Jos esimerkiksi julkaiset folion joka kuukauden 15. päivänä, voit määrittää ensimmäisen folion alkamispäivän ja sitten valita
jokaiselle foliolle asetukseksi Monthly (Kuukausittain).

Voit tämän jälkeen analysoida tiedot napsauttamalla mitä tahansa raporttia, kuten Accumulated Sessions (Kertyneet istunnot) tai
Accumulated Time Spent Per Reader (Kertynyt käytetty aika lukijaa kohti).

 
Mukautetun katseluohjelmasovelluksen analyysitiedot

4. Klikkaa Toimitusraportti -kohtaa ladataksesi .csv-tiedoston, joka sisältää tiedot laskutettavista latauksista, joita voidaan tarkastella
taulukkolaskentaohjelmassa.

Tämä .csv-tiedosto sisältää latauksien määrän Adobe Distribution Servicestä laskutettuna latauskertojen mukaan.
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Tilinhallintatyökalu

Alkuun

Huomautus:

Järjestelmänvalvoja

Sovellus

DPS App Builder

DPS-tilien kuvaus
Roolien liittäminen tileihin Tilinhallintatyökalun avulla
Sovelluksen tiliasetukset
Toimituspaketin tilan vastaanottamisen tilaaminen

Tilinhallintatyökalun avulla yrityksesi järjestelmänvalvoja voi luoda ja valmistella tilejä. Voit liittää tileihin kolmenlaisia rooleja, jotka kaikki perustuvat
Adobe-tunnuksiin.

Lisätietoja Adobe-tunnuksista on ohjeaiheessa Adobe-tunnusten käyttö digitaalisessa julkaisemisessa.

Yleiskatsauksen DPS-julkaisutileistä ja välttämättömistä tehtävistä saat Adobe DPS:n aloitusoppaasta (PDF).

 
Tilinhallintatyökalu 
A. Edustajatilit, joihin on liitetty Sovellus-rooleja B. Delegoi tili ilman määritettyjä rooleja (ei suositella) 

DPS-tilien kuvaus
Kun tilaat Digital Publishing Suiten, yhdelle yrityksesi tileistä annetaan järjestelmänvalvojan rooli. Tätä kutsutaan päätiliksi. Päätili ei näy
tilinhallintatyökalussa. Päätiliä ei voi poistaa tai muokata. Et voi käyttää päätiliä sovellustilinä. Käytä toista Adobe-tunnusta folioiden julkaisemiseen.

Kun käytät päätiliä kirjautuaksesi tilinhallintatyökaluun, voit liittää edustajarooleja muihin tileihin. Edustajarooli on kytketty suoraan päätiliin.
Jokaisella edustajatilillä on oltava oma sähköpostiosoite. Voit liittää edustajarooleja olemassa oleviin Adobe-tunnuksiin, joiden ei vielä ole
vahvistettu toimivan DPS:n kanssa, tai luoda uuden Adobe-edustajatunnuksen olemassa olevan sähköpostitilin perusteella. Et kuitenkaan voi luoda
edustajatiliä Adobe-tunnuksesta, jonka on jo vahvistettu toimivan DPS:n kanssa.

Kun Adobe-tunnusta (ja siihen liittyvää sähköpostiosoitetta) käytetään edustajatilinä, Adobe-tunnusta on vaikea poistaa edustajatililtä.

Ole varovainen, kun käytät yksityishenkilöiden sähköpostiosoitteita edustajatilien kanssa. Kun käytät Adobe-tunnusta edustajatilinä,
kyseistä Adobe-tunnusta voi käyttää yrityksessäsi vain digitaaliseen julkaisutoimintaan. Jos Adobe-tunnus poistetaan, DPS-toimintoja ei voi
käyttää.

Adobe-tunnusta, jota ei ole liitetty mihinkään tiettyyn yritystiliin, kutsutaan suunnittelijatiliksi. Suunnittelijatilejä voidaan luoda osoitteessa
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Lisätietoja Adobe-tunnukseen liittyvän sähköpostitilin muuttamisesta on kohdassa Adobe-tunnukseen liittyvän sähköpostiosoitteen muuttaminen.

Edustajaroolien tyypit

Kun olet lisännyt yritykseesi edustajatilin, voit liittää kyseiseen tiliin enintään kolme roolia.

Päätiliin liitetään järjestelmänvalvojan rooli, mutta voit liittää järjestelmänvalvojan roolin myös muihin tileihin. Tili, johon on
liitetty järjestelmänvalvojan rooli, voi käyttää tilinhallintatyökalua.

Sovellusroolin avulla voit liittää mukautetun katseluohjelman julkaistuihin folioihin. Käytä eri Adobe-tunnusta jokaiselle luomallesi
mukautetulle katseluohjelmalle. Vältä käyttämästä yksityishenkilöiden Adobe-tunnuksia. Jos esimerkiksi julkaiset useita ruoanlaittolehtiä, voit luoda
yhden Adobe-tunnuksen vaikkapa grillaukselle (dps.grillcooking@cooktoday.com) ja toisen kreoliruoalle (dps.creolecooking@cooktoday.com).
Luo ja julkaise folioita ja tarkastele analyyseja sovellustilin avulla. Kun määrität sovellustunnuksen DPS App Builderissa, luomasi mukautettu
katseluohjelma näyttää kyseisellä tilillä julkaistut foliot.

DPS App Builder -tilin avulla voit kirjautua DPS App Builderiin ja luoda mukautettuja katseluohjelmasovelluksia. Voit käyttää
samaa Adobe-tunnusta Sovellus-tilin ja DPS App Builder -tilin kanssa tai luoda DPS App Builder -tilin ja luoda sovelluksia yhtä tai useampaa
Sovellus-tiliä käyttäen.
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Alkuun

Tilinhallinnan parhaat käytännöt

Parhaat tulokset saat luomalla omat sähköpostiosoitteet yrityksen toimialueella olevia edustajatilejä varten. Yritys, joka julkaisee ruoanlaittolehtiä,
voi esimerkiksi käyttää seuraavia tilejä:

Sovellus-tilit: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com ja dps.frenchcooking@cooktoday.com

DPS App Builder -tili: dps.builder@cooktoday.com

Järjestelmänvalvojan tili: dps.admin@cooktoday.com

Edustajatili, johon ei ole liitetty roolia: dps.janedoe@cooktoday.com

Tässä esimerkissä kirjautumiseen ja kolmen aikakauslehden katseluohjelmasovelluksen julkaisemiseen käytetään yhtä DPS App Builder -tiliä.
Toinen lähestymistapa on liittää Sovellus- ja DPS App Builder -roolit samaan tiliin.

Tässä esimerkissä Jane Doelle luotiin erityinen edustajatili. Jane käyttää tätä tiliä yrityksen yksinoikeudellisten tietojen julkaisemiseen. Janen pitäisi
käyttää tätä tiliä ainoastaan silloin, kun hän luo sisältöä tälle kustantajalle.

Älä luo yksittäisille suunnittelijoille Adobe-tunnuksia tai liitä niitä yritystiliisi hallintatyökalun avulla, paitsi jos haluat, että näiltä tileiltä DPS-työkaluja
voidaan käyttää vain oman yrityksesi hankkeisiin. Yksittäiset suunnittelijat voivat luoda kelvollisia Adobe-tunnuksia DPS-kojelaudassa
(https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Päätili vaikuttaa edustajiin suoraan. Jos päätili suljetaan, myös kaikki edustajatilit suljetaan.

Edustajatilin kautta ladatut sisällöt veloitetaan päätililtä. Edustajien julkaisemat sisällöt veloitetaan päätililtä latauksina.

DPS-tilit, roolit ja työkalut

Folioiden siirtäminen toisista Adobe-tunnuksista

Jos luot folioita yhdellä Adobe-tunnuksella ennen DPS:n tilaamista, et välttämättä voi määrittää sovellusroolia aiemmalle Adobe-tunnukselle. Sinun
on määritettävä sovellusrooli uudelle edustajatilille ja luotava uudet foliot. Uusiin folioihin voi lisätä artikkeleita kahdella tavalla.

Jos luot lähdetiedostojen rakenteen vientiä varten ja määritit sidecar.xml-tiedoston, voit luoda folion uudelleen helposti. Katso Tuotujen
artikkeleiden kansioiden jäsentäminen.
Jaa folio vanhalta Adobe-tunnukselta uudelle Adobe-tunnukselle Jaa-komennolla. Kopioi sen jälkeen jaettu folio uudelle tilille Folio Producer
Organizerin Kopioi-komennolla. Jos olet jakamassa sisältöä toiselta tietokoneelta, pakkaa ja siirrä lähdetiedostot sekä linkitä artikkelit
uudelleen.

Roolien liittäminen tileihin Tilinhallintatyökalun avulla

1. Kirjaudu sisään Adobe Digital Publishing Suite -ohjauspaneeliin.

2. Valitse Account Administration (Tilinhallinta).

Jos Account Administration (Tilinhallinta) -vaihtoehto on himmennetty, sisäänkirjautumiseen käytetyllä tilillä ei ole järjestelmänvalvojan
oikeuksia. Jos kirjaudut sisään ensisijaisella tilitunnuksellasi eikä sinulla oikeuksia Tilinhallintatyökalun käyttöön, ota yhteyttä Adoben
edustajaan tai Gold-tukeen (teknisen tuen numerot on lueteltu, kun kirjaudut sisään DPS-hallintapaneeliin). Ensisijaisen tilin käyttöönoton
jälkeen käyttäjä voi kirjautua sisään ja ottaa muita järjestelmänvalvojan tilejä käyttöön.

3. Valitse Account Administration (Tilinhallinta) -paneelista Add New Users (Lisää uusia käyttäjiä).

4. Toimi New Users (Uudet käyttäjät) -valintaikkunassa seuraavasti:

Jos Adobe-tunnuksen ei vielä ole vahvistettu toimivan DPS:n kanssa, määritä muokattavan käyttäjän Adobe-tunnus ja valitse Submit
(Lähetä). Jos Adobe-tunnuksen on vahvistettu toimivan DPS:n kanssa, sitä ei voi lisätä.

Jos haluat luoda uuden Adobe-tunnuksen, luo ensin kelvollinen sähköpostitili, mutta älä kirjaudu mihinkään DPS-palveluun. Valitse Luo
uusi Adobe-tunnus, määritä tiedot ja valitse Luo tili. Sähköpostitilille lähetetään viesti. Napsauta tässä viestissä olevaa linkkiä salasanan
määrittämistä ja tilin vahvistamista varten.

Tämä artikkeli tukee yrityksen
markkinoinnista, luovasta suunnittelusta ja
tietotekniikasta vastaavia johtajia, kun he
suunnittelevat ryhmiensä rooleja ja
velvollisuuksia yrityksen DPS-
julkaisutyönkulkua varten.... Lue lisää

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

tekijä: Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Alkuun

Huomautus:

Enable First Issue Entitlement (Ota ensimmäisen numeron oikeutus käyttöön)

Enable Article Preview (Ota artikkelin esikatselu käyttöön)

5. Valitse Account Administration (Tilinhallinta) -paneelista käyttäjä ja napsauta Configure User (Määritä käyttäjä) -painiketta.

6. Määritä Add Roles (Lisää rooleja) -kohdassa tiliin määritettävän roolin tyyppi: Application Accounts (Sovellustilit), DPS App Builder Accounts
(DPS App Builder -tilit) tai Account Administrator (Tilin järjestelmänvalvoja). Valitse Enable (Ota käyttöön) ja täytä tarvittavat tiedot.

 
Sovellus-tilin liittäminen Adobe-tunnukseen

Sovelluksen tiliasetukset
Kun muokkaat Sovellus-tilin kokoonpanoa, voit määrittää sovelluksen toimintatapaan, kuten sosiaaliseen jakamiseen ja analysointiin, liittyvät
asetukset.

Kaupan asetukset

Sovellus-tiliä muokattaessa voit määrittää jaetut salaiset tiedot. iOS:n tilauskatseluohjelmasovelluksissa ja kaikissa vähittäismyyntifolioita
sisältävissä Amazon-katseluohjelmasovelluksissa on käytettävä jaettuja salaisia tietoja.

Apple kutsuu näitä tietoja jaetuksi salaisuudeksi, Android kutsuu sitä julkiseksi avaimeksi, ja Amazon kutsuu sitä jaetuksi avaimeksi. Jos tarjoat
Amazon Appstoresta saatavilla olevaan katseluohjelmaan vähittäismyyntisisältöä, se edellyttää jaettua avainta. Lisätietoja salaisten tietojen
hankinnasta saat käyttöympäristöä käsittelevästä julkaisuoppaasta.

Käytä samoja jaettu salaisuus -tietoja kaikissa sovelluksissa. Vältä jaetun salaisuuden muuttamista.

Kun olet määrittänyt jaetut salaiset tiedot, kirjaudu kyseistä Sovellus-tiliä käyttävään DPS-hallintapaneeliin. Jaetut salaiset tiedot
todennetaan hallintapaneeliin kirjauduttaessa.

Sovelluskauppa-asetuksissa voit määrittää myös iTunes-sovelluksen URL-osoitteen. Tätä URL-osoitetta käytetään sosiaalisen jakamisen
työnkulussa, jolloin mukana olevat vastaanottajat saavat ladata sovellusta, jos sitä ei ole vielä asennettuna. On tärkeää määrittää tämä URL-osoite
niin, että jaetun resurssin vastaanottajat voivat ladata tai avata sovelluksen napauttamalla linkkiä.

Voit hankkia iTunes-sovelluksen URL-osoitteen, vaikka Apple ei olisi vielä hyväksynyt sovellusta. Napsauta sovellusta iTunes Connectissa ja käytä
View in App Store (Näytä App Storessa) -linkkiä, tai napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Copy Link Address (Kopioi linkin
osoite).

Laitteen katseluohjelman asetukset

Device Viewer (Laitteen katseluohjelma) -osassa voit määrittää laitteissa, kuten iPadissa, olevien sovellusten toimintatavan.

Tämän kohdan valinnalla voit tarjota uusimman folion maksutta
käyttäjille, jotka lataavat iPad-sovelluksen ensimmäistä kertaa. Tämä toiminto toimii vain sovelluksissa, joissa voi tehdä sovelluksen sisäisiä
vähittäismyyntiostoksia. Jos tämä toiminto on valittuna, käyttäjä saa oikeudet julkaisupäivän mukaan viimeisimmän folion käyttöön.
Jos käyttäjä poistaa kampanjaetuna tarjotun vähittäismyyntifolion, hän voi ladata sen uudelleen. Jos käyttäjä poistaa sovelluksen ja asentaa sen
uudelleen, hänellä on oikeus vain alun perin tarjottuun kampanjaetufolioon, ei uusimpaan julkaistuun folioon. Lisätietoja on artikkelissa First Folio
Free and Digital Blow-ins.
Kun lähetät sovelluksen Applelle, suosittelemme, että liität mukaan vähintään kaksi vähittäismyyntifoliota, jotta Apple voi testata sovelluksen
sisäisiä ostoksia.

Enable Article Preview (Ota artikkelin esikatselu käyttöön) -kohdan valinnalla
käyttäjät voivat esikatsella vähittäismyyntifoliot, jotka sisältävät maksuttomiksi merkittyjä artikkeleita (voit merkitä foliot maksuttomiksi Folio
Producer Editorilla). Kun käyttäjät napauttavat kirjastossa maksuttomia artikkeleita sisältävän vähittäismyyntifolion kansikuvaan, Buy (Osta)- ja
Subscribe (Tilaa) -painikkeiden alla olevaan esikatseluruutuun ilmestyy Preview (Esikatselu) -painike. Kun käyttäjät napauttavat Preview
(Esikatselu) -painiketta, kaikki maksuttomiksi merkityt artikkelit ja suojattujen artikkeleiden esikatselukuvat ladataan. Kun käyttäjät siirtyvät
selaustilaan tai näyttävät suojatut artikkelit pyyhkäisemällä, maksumuuriruutu peittää jokaisen suojatun artikkelin lähes kokonaan.
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Sovelluksen nimi

Huomautus:

Ota Content Viewer for Web käyttöön

Huomautus:

Ylläpidon URL-osoite

Uudelleenohjauksen URL-osoite

Ota toimitusrajoitus käyttöön

Ota maksumuuri käyttöön

Huomautus:

Maksumuurin painikkeen URL-osoite

Maksumuurin teksti

Free Article Preview (Maksuttomien artikkeleiden esikatselu) -toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain iPadissa, se toimii vain
vähittäismyyntifolioiden kanssa eikä se tue osia sisältäviä folioita.
Mitä julkaisijoiden latausmäärään tulee, maksuttomista artikkeleista peritään maksu latausmäärän perusteella, joka perustuu ladattujen
maksuttomien artikkeleiden määrään ja vähittäismyyntifolioissa olevien artikkeleiden kokonaismäärään. Jos vähittäismyyntifoliossa on yhteensä 20
artikkelia, joista viisi on vapaasti esikatseltavia artikkeleita, yhdeksi latauskerraksi lasketaan, kun neljä käyttäjää esikatselee folion. 
Laitteen katseluohjelman Paywall Threshold (Maksumuurin kynnysarvo) -asetuksen avulla asiakkaat voivat ladata ja katsoa tietyn määrän
Metered (Mitattu) -merkinnällä merkittyjä artikkeleita, kun he esikatselevat vähittäismyyntifolion artikkeleita. Folio Producer Editorin voit merkitä
artikkeleiden tilaksi Metered (Mitattu). Kun käyttäjä saavuttaa maksumuurin kynnyksessä määritetyn rajoituksen, näyttöön tulee maksumuurin
viesti, kun he siirtyvät mitattuihin tai suojattuihin artikkeleihin. Sovellukselle määrittämääsi kynnysarvoa sovelletaan jokaiseen folioon. Jos määrität
kynnysarvoksi 3, käyttäjät voivat esikatsella jokaisessa foliossa kolme mitattua artikkelia, ja näyttöön tulee maksumuuri, kun he siirtyvät neljänteen
mitattuun artikkeliin.
Lisätietoja on DPS Developer Centerin maksuttomien artikkeleiden esikatselua käsittelevässä artikkelissa.

Content Viewer for Webin asetukset

Content Viewer for Webin asetukset vaikuttavat siihen, miten artikkelit toimivat, kun käyttäjät katselevat artikkeleita tietokoneella Content Viewer for
Webillä (jota kutsutaan myös verkkokatseluohjelmaksi).

Määrittämäsi sovelluksen nimi näkyy otsikkopalkissa, kun jaettua artikkelia tarkastellaan verkkokatseluohjelman selaimessa.

Määritä iTunes sovelluksen URL-osoite myös Sovelluskauppa-asetuksiin, jotta jakamisen vastaanottajia kehotetaan asentamaan
sovellus, jos se ei ole vielä asennettuna.

Valitse tämä asetus, jos haluat antaa käyttäjien tarkastella artikkeleita tietokoneella Content Viewer for
Webillä (jota kutsutaan myös verkkokatseluohjelmaksi). Jos haluat sallia vähittäismyyntifolion artikkeleiden käytön verkkokatseluohjelmalla, määritä
artikkeleiden tilaksi Folio Producer Editorilla Free (Maksuton) tai Metered (Mitattu). Jos otat verkkokatseluohjelman käyttöön, artikkeleiden
näyttökerrat lasketaan toimituslatauksiin Sosiaalisen median latauskerrat -kohdassa kuvatulla tavalla.
Sosiaalinen jakamistoiminto toimii vain silloin, jos Ota Content Viewer for Web -toiminto on valittuna.

Ota Content Viewer for Web käyttöön -asetus on kokeilutileillä poistettu käytöstä.

Määritä ylläpidon URL-osoite vain silloin, jos haluat upottaa jaetun verkkokatseluohjelman sisällön sivustossasi olevaan
iframeen. Lisätietoja on sisäistä verkkokatseluohjelmaa käsittelevässä artikkelissa.

Jos jaettua artikkelia ei löydy, käytetään määrittämääsi uudelleenohjauksen URL-osoitetta. Luo sovelluksen
tiedot sisältävä verkkosivu.
Jos haluat selvittää, mikä linkki näkyy, jos jaettu artikkeli on suojattu, määritä julkaisun URL-osoite DPS App Builderissa.

Tästä asetuksesta on hyötyä, kun haluat rajoittaa verkkokatseluohjelmalla tarkasteltavissa olevien artikkeleiden
määrää. Rajoituksen saavuttamisen jälkeen käyttäjät, jotka yrittävät näyttää jaetun artikkelin verkkokatseluohjelman avulla työpöydällä, ohjataan
määrittämääsi toimitusrajoituksen saavuttamisen URL-osoitteeseen. Luo sovelluksen tiedot sisältävä verkkosivu.

Voit määrittää verkkokatseluohjelmassa tarkasteltaville vähittäismyyntifolion artikkeleille maksumuurin. Folio Producer
Editorissa voit merkitä artikkelin maksuttomaksi, mitatuksi tai suojatuksi. Vähittäismyyntifolioiden tapauksessa käyttäjät eivät voi tarkastella
suojattuja artikkeleita verkkokatseluohjelmassa, ja he voivat tarkastella mitattuja artikkeleita siihen asti, kunnes he saavuttavat maksumuurin
kynnysarvon. Kun käyttäjät saavuttavat mitattujen artikkeleiden rajoituksen, näyttöön tulee määrittämäsi viestin ja linkin sisältävä maksumuurisivu.
Käyttäjät voivat tarkastella maksuttomia artikkeleita myös maksumuurin kynnysarvon saavuttamisen jälkeen. Sovellukselle määrittämääsi
kynnysarvoa sovelletaan jokaiseen folioon. Jos määrität kynnysarvoksi 3, käyttäjät voivat lukea jokaisessa foliossa kolme mitattua artikkelia, ja
näyttöön tulee maksumuuri, kun he siirtyvät neljänteen mitattuun artikkeliin.
Jos et määritä maksumuuria, artikkeleita, joiden tilana on Free (Maksuton) tai Metered (Mitattu), voidaan tarkastella verkkokatseluohjelmassa ilman
maksumuurin kynnysarvoa.

Jos folio on julkaistu Free (Maksuton) -muodossa, käyttäjät voivat tarkastella kaikkia foliossa olevia artikkeleita, myös niitä, joiden
tilaksi on merkitty Protected (Suojattu) tai Metered (Mitattu).

Määritä URL-osoite, jossa voit antaa käyttäjille sovelluksesi lataamiseen ja ostamiseen liittyvää tietoa.
Jotkin julkaisijat luovat sovelluksen tiedot sisältävän verkkosivun, kun taas muut määrittävät sovelluksen iTunesin URL-osoitteen.

Määritä maksumuurissa näkyvä lyhyt viesti. Voit esimerkiksi ilmoittaa, että artikkeleiden katselukertojen enimmäismäärä on
saavutettu ja että linkkiä napsauttamalla käyttäjät saavat lisätietoja sovelluksesta.

Suojatun sisällön ottaminen käyttöön (vain Enterprise)

Jos valitset Ota suojattu sisältö käyttöön -toiminnon ja julkaiset vähittäismyyntifoliot niin, että Salaa folio -asetus on valittuna, näiden folioiden
sisältö suojataan pilvessä ja iOS-laitteissa.

Käytä tätä toimintoa vain silloin, jos sovelluksessasi on luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja. Sosiaalinen jakaminen, verkkokatseluohjelma ja
taustalataukset eivät ole käytettävissä suojatulla tilillä. Käytä tätä toimintoa vain silloin, jos sovellus käyttää suoraa oikeutusta ja vähittäismyyntifoliot
on julkaistu versiolla v30 tai sitä uudemmalla versiolla.

Lisätietoja saat artikkelista DPS-tilin suojatut sisällöt.
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Ammattilainen

Yritys

Huomautus:

Alkuun

Analyysitietojen määrittäminen

Kun muokkaat sovellustiliä, voit määrittää tietoja Omniture-analyysitilin luomiseksi. Sisällöstä kerätään automaattisesti käyttäjätietoja, jotka ovat
Professional- ja Enterprise-asiakkaiden käytettävissä. Professional- ja Enterprise-tilien haltijat määrittävät analyysin integrointiasetukset hieman eri
tavoin.

Tietojen antaminen Analytics (Analyysi) -kentässä on vapaaehtoista. Ammattilaistilin haltijat, jotka ovat jo SiteCatalyst-asiakkaita,
voivat pyytää, että kaikki analyysitiedot lähetetään heidän SiteCatalyst-tilillään olevaan erityiseen raporttipakettiin. Älä anna raporttitietoja, jos
sinulla ei ole SiteCatalyst-tiliä. Analyysitiedot kerätään Adoben sisäiselle tilille.

Yritystilejä kehotetaan määrittämään raporttipaketin nimi, mutta he voivat halutessaan määrittää myös yrityksen nimen, jos heillä on jo
SiteCatalyst-tili.

Kun määrität raporttipaketin, ÄLÄ määritä mitään seuraavista etuliitteistä: adp.ln, adp.da tai adp.sj.

Lähetettyäsi SiteCatalyst-tiedot sovelluksen Omniture-analysointitoimintojen käyttöönotto voi kestää jopa viisi työpäivää. Katso Omnituren
analysointitoiminnot.

Toimituspaketin tilan vastaanottamisen tilaaminen
Kun valitset Tilinhallintatyökalun yläosasta Account Settings (Tiliasetukset), voit tilata sähköpostiviestejä, jotka ilmoittavat toimituspakettien tilan.

 
Määritä sähköpostiosoite toimituspakettien tilailmoitusten vastaanottamista varten.

Lisätietoja on kohdassa Toimituspakettien tilapäivitysten vastaanottaminen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
DPS:n aloitusopas

Folion latauskertojen laskentatapa
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Push-ilmoitukset

Muut kuin Newsstand-sovellukset

Newsstand-sovellukset

Voit kertoa asiakkaille uusista tai päivitetyistä folioista, ennen kuin he avaavat usean folion katseluohjelmasi. Jos otat push-ilmoitukset Adoben
push-palvelimella käyttöön, ne voivat ilmoittaa käyttäjälle, kun uusi numero on saatavilla tai käynnistää uuden numeron lataamisen taustalla, jos
sovellus on iOS Newsstandilla.

Folion julkaiseminen ei automaattisesti lähetä push-ilmoituksia. Kun olet julkaissut tai päivittänyt folion, voit halutessasi käynnistää push-
ilmoituksen napsauttamalla Ilmoita-painiketta Folio Producer Organizerissa. Varmistaakseen sisällön luotettavan toimittamisen laitteisiin Adoben
push-palvelin lähettää ilmoitukset tasaisella tahdilla tietyn ajan kuluessa sen sijaan, että ne lähetettäisiin yhdellä kertaa.

Push-ilmoitustoiminto on saatavilla vain usean folion sovelluksille. Sitä ei ole tarjolla yhden folion sovelluksille. Normaali push-ilmoitustoiminto
mahdollistaa nyt tekstiviestien lähettämisen, kuten tässä artikkelissa myöhemmin on kuvattu.

Push-ilmoitukset toimivat eri tavoin sen mukaan, onko kyseessä Newsstand-sovellus vai ei:

Kun julkaisija napsauttaa Ilmoita-painiketta osoittaakseen, että uusi tai päivitetty folio on saatavilla, käyttäjät
näkevät sovelluskuvakkeen päällä punaisen merkin.

 
Push-ilmoitus osoittaa, että uusi folio on saatavilla.

Kun julkaisija napsauttaa Ilmoita-painiketta osoittaakseen, että uusi tai päivitetty folio on saatavilla, vain tilaajat näkevät
Newstand-kuvakkeen päällä punaisen merkin, joka osoittaa taustalla ladattujen folioiden määrän. iOS 7:ssä Newsstand-sovelluksen alla näkyy
sininen piste, kunnes tilaaja avaa sovelluksen. Uusimman folion kansi päivitetään kansikuvaksi sekä tilaajille että muille kuin tilaajille. Newsstand-
sovellukset edellyttävät push-ilmoituksia.

 

 
Newsstand-tilaajat näkevät kansikuvan alla sinisen pisteen ja Newsstand-kuvakkeen päällä punaisen merkin.
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Alkuun

Alkuun

Alkuun

Saat lisätietoja Applen vaatimista push-ilmoitussertifikaateista lataamalla iPad Publishing Companion Guide -PDF:n DPS Dashboardista.

Push-ilmoitusten lähettäminen

1. Kirjaudu Sovellus-roolitililtä DPS-hallintapaneeliin ja valitse Folio Producer.

2. Varmista, että folio tai kaikki folioesitykset julkaistaan.

3. Valitse Folio Producer Organizerissa Ilmoita.

Kolmannen osapuolen push-ilmoitusten määrittäminen (vain Enterprise)
Kun luot mukautetun katseluohjelmasovelluksen DPS App Builderilla, voit käyttää Adoben push-ilmoituspalvelinta tai voit määrittää oman push-
ilmoituspalvelimen.

Kolmannen osapuolen push-ilmoituspalvelimen luomista varten on olemassa useita erilaisia asetuksia. Kun määrität palvelimen, huomaa, että
katseluohjelma lähettää seuraavat tiedot:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Sen lisäksi, että otat huomioon nämä perusominaisuudet, voit luoda lisää ominaisuuksia. Jos esimerkiksi käytät samaa push-palvelinta useassa
sovelluksessa, määritä nimi/arvo-lisäominaisuus (kuten ”app => ajaminen”) palvelinta määritettäessä. Määritä DPS App Builderissa nämä
lisäominaisuudet Provisioning-paneelin Mukautetut push-parametrit -kentässä.

Tekstiviesti-ilmoitusten lähettäminen
Lähettämällä mukautettuja tekstiviestejä voit ilmoittaa iOS-laitteita toistuvasti käyttäville lukijoille ja tilaajille uudesta sisällöstä. Teksti-ilmoitukset
toimivat kaikissa katseluohjelmaversioissa, mutta sovelluskirjaston avaamiseen vaaditaan vähintään version v30 katseluohjelma.

1. Kirjaudu asianmukaisen Sovellus-roolin Adobe-tunnuksella DPS-hallintapaneeliin (https://digitalpublishing.acrobat.com).

2. Valitse Ilmoitukset.
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Sovelluksen tyyppi

Kohdeyleisö

Ilmoitusaika

3. Muuta seuraavat asetukset ja valitse sitten Seuraava:

Määritä, mitä tapahtuu, kun lukija napauttaa teksti-ilmoitusta. Jos valitset Käynnistä sovellus, sovellus käynnistyy nykyisessä
lukupaikassa. Jos sinulla on vähintään version v30 sovellus, voit käynnistää sovelluksen ja näyttää kirjaston, mukautetun kaupan tai
paikan tai määrittämässäsi URL-osoitteessa olevan verkkosivun. 
Kirjoita käyttäjille lähetettävä tekstiviesti-ilmoitus.

 

4. Määritä seuraavat asetukset:

Valitse, haluatko lähettää ilmoituksen sovelluksen testaamiseksi (Kehitys) vai tuotantojärjestelmään (Jakelu).

Määritä tekstiviesti-ilmoitusten kohde. Voit esimerkiksi valita iPhonen, jos haluat lähettää tekstiviesti-ilmoituksen vain niille
asiakkaille, jotka ovat ladanneet sovelluksen iPhone-version.

Voit lähettää tekstiviesti-ilmoituksen myös sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole käyttäneet sovellusta yli 30 päivään.

Jos sinulla on SiteCatalyst-analyysitili, voit kerätä asiakkaiden alaryhmää koskevat tiedot CSV-tiedostoon. Tekstiviestipohjaista
palveluilmoitusta lähetettäessä voit sitten määrittää tämän CSV-tiedoston. Lisätietoja saat DPS Developer Centerin artikkelista Segmentoidut
palveluviesti-ilmoitukset.

Jos haluat ajoittaa tekstiviesti-ilmoituksen toimitettavaksi myöhemmin, valitse Mukautettu ja valitse sitten kalenterikuvakkeesta
päivämäärä ja kellonaika. Voit muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa myös muokkaamalla tekstiä.

5. Lähetä tekstiviesti-ilmoitukset napsauttamalla Lähetä-painiketta tai lähetä ajoitettu tekstiviesti-ilmoitus jonoon.

 
Voit tarkastella sovellusta varten lähetettyjen tekstiviesti-ilmoitusten historiaa. Jos ajoitettua tekstiviesti-ilmoitusta ei ole vielä lähetetty, voit
peruuttaa tekstiviesti-ilmoituksen napsauttamalla Peruuta-painiketta.
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Tekstiviesti-ilmoituksen näyttäminen iPadissa

Tekstiviesti-ilmoitukset näkyvät kaikissa iOS-laitteissa, joihin sovellus on asennettu ja joissa käyttäjä on ottanut push-ilmoitusten vastaanottamisen
käyttöön.

HTTP-tilaviesti 417

Jos saat HTTP 417 -tilaviestin push-ilmoitusta yritettäessä, Apple APNS -palvelimeen ei voi muodostaa SSL-yhteyttä push-ilmoitusvarmenteen
avulla. Varmista, että push-ilmoitusvarmenne on voimassa eikä se ole vanhentunut.

Applen push-ilmoitusten käyttäminen Digital Publishing Suitella

Urban Airshipin käyttäminen DPS:n push-palveluntarjoajana

Hyödynnä Applen push-ilmoituksia Adobe
DPS -sovelluksissa ja ilmoita käyttäjille
uusista saatavilla olevista numeroista ja
käynnistä Newsstand-latauksia taustalla....
Lue lisää

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

tekijä: Scott Dreier

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help

Scott kuvaa, kuinka on mahdollista
hyödyntää Urban Airshipin resursseja DPS-
ilmoitusten lähettämiseen ja Newsstand-
latausten käynnistämiseen iOS-laitteille....
Lue lisää

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

tekijä: Scott Dreier

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Sosiaalisen jakamisen käyttäminen
Kun luot mukautetun usean julkaisun katseluohjelmasovelluksen iPadille tai iPhonelle, voit ottaa sosiaalisen jakamisen käyttöön. Sinä tai
asiakkaasi voitte valita asetuksen katseluohjelmasovelluksessa ja jakaa artikkelin Facebookissa, Twitterissä, Pinterestissä, sähköpostitse tai
kopioimalla ja liittämällä. Jakamasi viesti sisältää linkin artikkeliin.

Kaikki, jotka napsauttavat artikkelin linkkiä tietokoneella, voivat tarkastella artikkelin sisältöä Adobe Content Viewer for the Webillä (kutsutaan myös
Web-katseluohjelmaksi) selaimessa, jos otat Content Viewer for Web -asetuksen käyttöön. Kaikki, jotka napauttavat artikkelin linkkiä iPadissa,
voivat tarkastella artikkelin Mobile Safari Web Viewer -versiota (kutsutaan myös artikkelin katseluohjelmaksi). Kaikki, jotka napauttavat artikkelin
linkkiä iPhonessa, voivat avata tai ladata sovelluksen ja tarkastella artikkelia, jos esitys on määritetty oikein.

Jos vähittäismyyntiartikkeli on suojattu, sekä tietokoneen Web-katseluohjelmaan että iPadin artikkeleiden katseluohjelmaan ilmestyy maksumuuri.
Maksumuuri voi kattaa myös artikkelit, joiden tilana on Mitattu, jos käyttäjä on saavuttanut mitattujen artikkeleiden katselulle asetetun rajoituksen.
Versiossa v29 ja sitä uudemmissa sovelluksissa maksumuuri ei ilmesty maksuttomiksi merkittyjen artikkeleiden tai maksuttomana julkaistussa
foliossa olevien artikkeleiden päälle.

Lisätietoja sosiaalisen jakamisen työnkulusta on ohjeaiheessa Sosiaalisen jakamisen integrointi DPS-sovelluksiin.

Jaettujen artikkeleiden katselukerrat web-katseluohjelmalla sisältyvät toimituslatausten määrään. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sosiaalisen median
latauskerrat.

Yleiskatsaus sosiaalisen jakamisen käyttöönotosta sovelluksessa
Ota sosiaalinen jakaminen sovelluksessa käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan (missä tahansa järjestyksessä).

1. Kun luot sovellusta DPS App Builderilla, voit ottaa sosiaalisen jakamisen käyttöön valitsemalla Ota jakaminen käyttöön.

 
Sosiaalisen jakamisen ottaminen käyttöön sovelluksessa

iOS 7 -laitteissa toimintolomake määrittää, mitkä jakamisvaihtoehdot ovat käytettävissä sovelluksen valikossa. Valitse Ota jakaminen
käyttöön -asetus. iOS 6 -laitteissa sosiaalisen jakamisen valikko ei ole enää käytettävissä missään 11.2.2014 jälkeen rakennetussa
sovelluksessa. Tämän syynä ovat uudet rajoitukset, jotka liittyvät Facebook SDK:n Mainostunniste-viittaukseen. iOS 6 -kohtaisten asetusten
toiminnoilla ei ole enää merkitystä.

Huomautus: iOS 7:ssä Apple ei tällä hetkellä näytä Facebookia tai Twitteriä muiden kuin Applen sovellusten jakovalikossa, jos lukija ei ole
määrittänyt Facebookin tai Twitterin tunnistetietoja iOS:n asetuksissa. Jotta asiakas ymmärtää, miten Facebook- tai Twitter-jakaminen
voidaan ottaa käyttöön, näyttöön tulee DPS-valintaikkuna, jossa käyttäjää kehotetaan antamaan tunnistetietonsa. Lukija voi ohittaa
valintaikkunan tai valita Muistuta minua, jolloin näyttöön tulee valintaikkuna, kun hän päättää jakaa seuraavan kerran.

2. Määritä sovelluksen iTunes-sovelluksen URL-osoite Tilinhallintatyökalun avulla.

Tämän URL-osoitteen avulla jaetun resurssin vastaanottajat voivat ladata tai avata sovelluksen napauttamalla laitteessa olevaa linkkiä.

187

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/integrated-social-sharing-with-digital-publishing-suite.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/social-media-download-counts.html#social_media_download_counts
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/social-media-download-counts.html#social_media_download_counts


 

3. Määritä web-katseluohjelman sovellustili Tilinhallintatyökalun avulla. Valitse Ota Content Viewer for Web käyttöön ja määritä muut asetukset.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Tilinhallintatyökalu.

 
Salli jaettujen artikkeleiden tarkasteleminen Content Viewer for the Webissä.

4. Kun luot folioita, määritä esitykset oikein. Jos sovellus tukee sekä iPadia että iPhonea, käytä esityksissä samaa Artikkelin nimi -arvoa. Web-
katseluohjelmassa käytetään 1 024 x 768 kuvapisteen foliota, paitsi jos luot Vain Web-katseluohjelma -esityksen. Vain Web-katseluohjelma -
esitykselle voidaan valita mikä tahansa kelvollinen koko.

5. Folio Producer Editorin avulla voit osoittaa, ovatko foliossa olevat artikkelit maksuttomia, mitattuja vai suojattuja, ja sitten julkaista tai päivittää
folion. Web-katseluohjelmassa käyttäjät voivat tarkastella maksuttomia artikkeleita myös maksumuurin kynnysarvon saavuttamisen jälkeen.
Käyttäjät voivat tarkastella mitattuja artikkeleita, kunnes he saavuttavat kyseisen vähittäismyyntifolion maksumuurin kynnysarvon, minkä
jälkeen näyttöön tulee maksumuuri. Käyttäjät voivat tarkastella suojattuja artikkeleita vain silloin, jos he ovat oikeutettuja folion käyttöön.

Nämä artikkeleiden käyttöoikeusasetukset vaikuttavat myös maksuttomien artikkeleiden esikatseluun, jos toiminto on otettu sovelluksessa
käyttöön.
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Muuta artikkelit käyttöoikeuksiltaan maksuttomiksi, mitatuiksi tai suojatuiksi.

DPS Tips -sovelluksen katselu tietokoneella

Sosiaalisen jakamisen asiakastyönkulku
Parhaat tulokset saat toimimalla folioita luotaessa seuraavasti:

Luo 1 024 x 768 pikselin kokoinen folio missä tahansa kuvamuodossa. PDF-artikkelit lähetetään nyt Web-katseluohjelman palvelimelle PNG-
muodossa. Jos haluat luoda erikoisfolion, jota haluat käyttää vain Web-katseluohjelmassa, voit luoda minkä tahansa kokoisen folion ja valita
Vain Web-katseluohjelma -asetuksen. Katso Vain Web-katseluohjelmaan tarkoitetun esityksen luominen.

Luo folioesitykset kaikkia laitemalleja varten. Kaikki iPhonella tai iPad HD:llä jaetut artikkelit määritetään Web-katseluohjelmassa iPad SD (1
024 x 768) tai Vain Web-katseluohjelma -esitykseen ja artikkelin linkki määritetään laitteessa asianmukaiseen esitykseen.

Jos luot esityksiä, käytä kunkin esityksen vastaavissa artikkeleissa samoja Artikkelin nimi -arvoja, jotta jaettu artikkeli määritetään Web-
katseluohjelmassa ja laitteissa oikein. Varmista myös, että folioesitykset on määritetty oikein. Katso Folioesitysten luominen.

Kun asiakkaasi avaavat artikkelin iOS 7 -laitteen katseluohjelmassa, he voivat napauttaa jakamiskuvaketta ja valita minkä tahansa käyttöön otetun
sosiaalisen median asetuksen: Facebook, Twitter, Pinterest, sähköposti tai linkin kopiointi. Sosiaalisen jakamisen valikko ei ole enää käytettävissä
iOS 6 -laitteissa olevissa katseluohjelmissa 7.2.2014 jälkeen rakennettuja sovelluksia tarkasteltaessa.

Katso esimerkkejä DPS-artikkeleista
työpöytäselaimessasi näytettyinä.... Lue
lisää

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

tekijä: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Jaa asiantuntemustasi
Adobe Community Help
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Jaettuna 2 048 x 1 536 (HD) -foliosta

Jaettuna 1 024 x 768 (SD) -foliosta

Jaettuna iPhonella

Kun käyttäjät napauttavat artikkeleiden linkkejä iPadilla

 
Sovelluksen sosiaalisen jakamisasetuksen valitseminen (iOS 7)

Valitsemansa asetuksen mukaan he voivat kirjautua sisään, kirjoittaa kommentin ja määrittää muita tietoja. Jos he esimerkiksi valitsevat
sähköpostin, he määrittävät vastaanottajat ja viestin.

Kun artikkeli jaetaan, linkki sisältää artikkelin koko polunnimen. Vähittäismyyntifolioiden tapauksessa maksumuuri ilmestyy suojattujen artikkeleiden
päälle ja mitattujen artikkeleiden päälle, jos käyttäjä on saavuttanut rajoituksen.

Jos artikkeli ei enää ole käytettävissä Web-katseluohjelmassa, Web-katseluohjelma antaa virheilmoituksen tai näyttöön tulee Tilinhallintatyökalussa
määritetty uudelleenohjaus-URL-osoite.

Käyttäjät voivat joko napsauttaa artikkelilinkkiä työpöytäselaimessa tai napauttaa linkkiä iPadissa tai iPhonessa. Artikkelilinkin napsauttamisen tai
napauttamisen seuraus määräytyy seuraavien tekijöiden mukaan:

Jos haluat muokata jaetun viestin oletustekstiä, muokkaa mukautettujen merkkijonojen XML-tiedostoa, joka sijaitsee DPS App Builderin
Sovelluksen tiedot -sivun lisäasetuksissa. Luo XML file, avaa se ja hae ”I saw this in”. Merkkijono %1$@ on artikkelin nimen muuttuja ja %2$@
on folion nimen muuttuja. Muokkaa kielikoodin (kuten <fi>) tekstiä. Älä muuta <key name> -merkkijonoa. Lisätietoja saat artikkelista DPS-
sovellusten luominen iPadia ja iPhonea varten.

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin 2 048 x 1 536 pikselin foliosta, artikkelin linkki on
käytettävissä Web-katseluohjelmassa vain silloin, jos määrität 1 024 x 768 pikselin esityksen tai Vain Web-katseluohjelma -esityksen, jonka
artikkelin nimi on sama.

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin 1 024 x 768 pikselin foliosta, artikkelia voivat tarkastella
kaikki, jotka napsauttavat Web-katseluohjelmassa olevaa linkkiä. Jos et halua 1 024 x 768 pikselin SD iPad -folion näkyvän Web-
katseluohjelmassa, voit luoda Vain Web-katseluohjelma -esityksen.

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin iPhonella, artikkelin linkki on käytettävissä Web-selaimessa vain silloin,
jos määrität 1 024 x 768 pikselin esityksen tai Vain Web-katseluohjelma -esityksen, jonka artikkelin nimi on sama.

Kun käyttäjät napauttavat jaettuja linkkejä iPadissa, artikkelin versio ilmestyy iPadin
artikkeleiden katseluohjelmaan. (Jos artikkeli on suojattu, näyttöön tulee maksumuuri.) Jos käyttäjät haluavat esikatsella jaetun artikkelin, he voivat
vierittää alaspäin ja käyttää tuettuja peittokuvia. Tukemattomat peittokuvat peitetään paikkamerkkikuvakkeella. Artikkelin alussa ja lopussa on
linkkejä sisältäviä mainospalkkeja, joita napsauttamalla sovellus voidaan ladata tai avata, jos se on jo asennettu. Varmista, että määrität iTunes-
sovelluksen URL-osoitteen Tilinhallintatyökalussa, jotta vastaanottajat pystyvät avaamaan tai lataamaan sovelluksesi.

190

http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/fi/digital-publishing-suite/help/creating-web-viewer-only-rendition.html


Kun käyttäjät napauttavat artikkeleiden linkkejä iPhonella

Kun käyttäjä on saavuttanut Web-katseluohjelman artikkelirajoituksen

Kun sovelluksen artikkelirajoitus saavutetaan Web-katseluohjelmassa

Kun folio julkaistaan maksuttomana

 
Artikkelin esikatselu iPadin artikkeleiden katseluohjelmassa

Kun käyttäjät napauttavat sosiaalisen jakamisen linkkejä iPhonella, näyttöön tulee
siirtymissivu, jolla on Avaa artikkeli sovelluksessa -painike.

Jos sovellusta ei ladata käyttäjän laitteeseen, sovellus ilmestyy App Storeen, mikäli iTunesin URL-osoite on määritetty Tilinhallintatyökalussa.
Jos iTunesin URL-osoitetta ei ole määritetty, käytetään maksumuuripainikkeen URL-osoitetta. Jos iTunesin URL-osoitetta tai
maksumuuripainikkeen URL-osoitetta ei ole kumpaakaan määritetty, näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että artikkeli ei ole käytettävissä.
Kun sovellus on ladattu, se avautuu normaalisti. Asiakkaat voivat sitten ostaa ja ladata jaetun artikkelin sisältävän folion.
Jos sovellus on jo ladattu käyttäjän laitteeseen, aloitussivun Open Article in the App -linkin napauttaminen antaa käyttäjälle kehotteen hankkia
tai ladata folio. Kun folio on ladattu, linkitetty artikkeli ladataan ja tulee näyttöön, kun käyttäjä napauttaa Näytä.
Jos sekä sovellus ja folio on ladattu, Open Article in the App -linkin napauttaminen tuo artikkelin näyttöön.

Näyttöön tulee maksumuurisivu, jossa on Lisätietoja-painike. Voit
muuttaa näitä asetuksia Tilinhallintatyökalun avulla.

Tilinhallintatyökalussa määritetty toimitusrajoituksen saavuttamisen
URL-osoite tulee näyttöön.

Jos folio on julkaistu versiossa v29 tai sitä uudemmassa sovelluksessa maksuttomana, Web-
katseluohjelmassa voidaan tarkastella kaikkia maksuttomassa foliossa olevia artikkeleita, myös niitä, joiden tilaksi on merkitty Suojattu tai Mitattu.

Tuetut Web-katseluohjelmatoiminnot
Tuettuja Web-katseluohjelmien selaimia ovat Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox ja Chrome. Internet Explorer 8:aa tuetaan osittain,
mutta se ei pysty käsittelemään HTML-artikkeleita, videoita ja muita peittokuvia oikein. Mobiiliselaimet eivät tällä hetkellä voi näyttää artikkeleiden
Web-katseluohjelmaversioita.

Artikkelinsa jakavilla asiakkailla on oltava iPadissaan iOS5 tai sitä uudempi versio, jotta artikkeli voidaan jakaa.

Web-katseluohjelmassa ei tällä hetkellä tueta kaikkia peittokuvia. Panoraamakuvia ei vielä tueta ja jotkin verkkosisällön peittokuvat saattavat
käyttäytyä odottamattomalla tavalla. Käytä videoissa M4V- tai MP4-muotoa ja h.264-koodausta, ei MOV-muotoa. Käytä äänitiedostoissa MP3-
tiedostoja tai äänitiedostoja, jotka on koodattu AAC- tai MP4-muodossa. Parhaat tulokset saat luomalla kehityssovelluksen DPS App Builderilla ja
testaamalla maksuttomat tai mitatut artikkelit Web-katseluohjelmalla.

Voit luoda Vain Web-katseluohjelma -folioesityksen, joka eroaa sisällöltään mobiilisovelluksissa käytettävistä esityksistä. Tämän lisäksi voit upottaa
Web-katseluohjelman sivustoosi ja näin luoda merkkikohtaisen elämyksen. Lisätietoja on artikkelissa Web-katseluohjelman mukauttaminen.

Tuetut artikkeleiden katseluohjelman toiminnot
Mobile Safari Web Viewerin tuettuihin peittokuviin kuuluvat hyperlinkit ja painikkeet, diaesitykset, videot, vieritettävät kehykset ja web-peittokuvat.
Myös sisäkkäiset peittokuvat ja HTML-artikkelit ovat tuettuja.

Tukemattomiin peittokuviin kuuluvat tällä hetkellä panoroidut ja zoomatut kuvat, kuvasarjat, ääni ja panoraamakuvat. Jokaisen tukemattoman
peittokuvan päällä näkyy paikkamerkkikuva, joka estää käyttäjiä yrittämästä käyttää kyseistä sisältöä. Sivukohtaista pyyhkäisyä ja vain
vaakasuuntaista pyyhkäisyä ei tueta.
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  Twitter™- ja Facebook-julkaisut eivät kuulu Creative Commons -lisenssien soveltamisalaan.

Laillisuusilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö

AirDrop-jakaminen iOS 7 -laitteissa
Kun lukija jakaa artikkelin AirDropilla (iOS 7), vastaanottajalla avautuu valintaikkuna, jossa pyydetään hyväksymään tai hylkäämään jako. Jos
vastaanottaja hyväksyy jaon, jaettu artikkeli avautuu Safarissa verkkoartikkelin katseluohjelmaan (iPad). Kun jako vastaanotetaan iPhonessa,
näyttöön ilmestyy web-siirtymissivu, josta voi siirtyä iTunesiin tai lähettää viestin lukijalle.

Adobe suosittelee myös
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Resurssit

DPS:n käyttäjäfoorumi
artikkeli (21.5.2012)
DPS:n käyttäjäfoorumi

DPS Developer Center
artikkeli (20.5.2012)
Harjaantuneille käyttäjille tarkoitettujen DPS-artikkeleiden ja -resurssien kokoelma

DPS Tips -sovellus
artikkeli (2.5.2012)
Maksuttomat iPad/iPhone-sovellukset. Saatavilla myös Android-laitteisiin.

DPS:n keittokirjat
artikkeli  (3.5.2012)
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Digital Publishing Suiten ohje

Lisää

Käyttäminen
Lataaminen, asentaminen ja asetusten
määrittäminen
Adobe-tunnuksen käyttäminen DPS:ssä
Tuotepäivitykset (Windows, Mac OS)

Ohje ja opastusohjelmat
Digital Publishing Suiten ohje ja opastusohjelmat
Aloitus
Tämän version uudet ominaisuudet

Yleisimmät ongelmat
DPS:n asennusongelmat
Folio Builder -paneelin vianmääritys
Adobe Content Viewerin vianmääritys
Folioiden julkaisemiseen tai päivittämiseen liittyvät ongelmat
Virhe: svr.unknown

Resurssit
Ota yhteyttä tukeen (sisäänkirjautumisen jälkeen)
Esitä kysymys käyttäjäfoorumissa
Julkaisutiedot
Pyydä ominaisuutta
Ilmoita ohjelmiston viasta

Digital Publishing Suite Tips (iPad-sovellus)
Lataa tämä maksuton iPad-sovellus, jonka
avulla voit tarkastella esimerkkejä
vuorovaikutteisista peittokuvista sekä perehtyä
yksinkertaisiin ja kehittyneisiin digitaalisiin
julkaisutekniikkoihin.

Learn Digital Publishing Suite -videokanava
Perehdy Digital Publishing Suiten perusteisiin
tuoteasiantuntijoiden tekemien
opastusohjelmien avulla.

KysyYhteisökysymykset

1.5. Digital Publishing Suiten ohje | Tämän version uudet
ominaisuudet

2.5. DPS App Builder - custom-icon-disabled-png ei löydy
2.5. Uusi Android-katseluohjelma. PDF-tuki
1.5. v26 - sidecar.xml
1.5. Folio Producerin virhe 1. toukokuuta

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa LinkedInissä
Tulosta

Sivutyökalut

Oppiminen

Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta, voi olla saatavana vain englanniksi.
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DPS:n laajennettu sisällysluettelo

Alkuun

Alkuun

Alkuun

DPS:n pääohjesivulla on linkkejä yleisimpiin DPS:n ohjeartikkeleihin. Tällä sivulla on täydellinen luettelo DPS:n artikkeleista, muun muassa linkkejä
videoihin, yhteisöartikkeleita ja käyttäjille tarkoitettuja käyttäjäartikkeleita.

Aloitus
DPS:n aloitusoppaat

DPS:n aloitusopas (Professional ja Enterprise)

DPS:n vaiheittainen opas (Single Edition)

DPS:n asentaminen

DPS-työkalujen asentaminen

Asennuksen vianmääritys

Video-opastusohjelmat

AdobeTV DPS Learn Channel

AdobeTV Digital Publishing Channel

Koulutusresurssit

DPS:n luontiopastusohjelmat

DPS Tips -sovellus

Uudet ominaisuudet
Tämän version uudet ominaisuudet

Julkaisutietojen historia

Julkaisutiedot ja virheiden korjaukset

Luonti, suunnittelu ja sivuasettelu
DPS:n sivuasettelun ja suunnittelun yleiskatsaus

Sivuasettelun suunnittelun yleiskatsaus

Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen

Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten

Tuettujen toimintojen luettelo

Katseluohjelmasovellusten tyypit

InDesign-lähdejulkaisujen luominen DPS:ää varten

InDesign-lähdejulkaisujen luominen

Julkaisujen luominen useille laitteille

DPS-sisällön luominen eri iPad-malleja varten

DPS-sisällön luominen iPhonea varten

Usean esityksen artikkelien luominen

DPS:n suunnittelutekniikat

Artikkelien tasainen vieritys

Artikkelien pyyhkäiseminen vaakasuunnassa

PDF-nipistys ja suurennus artikkelisivuilla

HTML-sisällön luominen DPS:ää varten

HTML:n käyttäminen DPS:n kanssa
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Alkuun

Alkuun

Alkuun

Alkuun

Alkuun

HTML-artikkeleiden luominen DPS:ää varten

HTMLResourcesin tuominen

Sisällytä kirjasimet HTML-artikkeleihin

Video: HTML-artikkeleiden lataaminen, Colin Fleming

HTML-artikkeleiden luominen Android-katseluohjelmia varten

Vuorovaikutteiset peittokuvat
Tietoja peittokuvista

Vuorovaikutteisten peittokuvien yleiskatsaus

Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt

InDesignin tuetut vuorovaikutteiset toiminnot

Vuorovaikutteisten peittokuvien asettaminen sisäkkäin

Vuorovaikutteisten peittokuvien vianmääritys

Hyperlinkit ja painikkeet

Hyperlinkkien ja painikkeiden peittokuvat

Video: Hyperlinkkitoiminnot, Colin Fleming

Pienoiskuvapainikkeiden luominen, Bob Bringhurst

Hyperlinkit ja painikkeet DPS Tipsissä

Siirtyminen toiseen artikkeliin (navto) DPS Tipsissä

Kehittynyt linkitys DPS Tipsissä

Linkittäminen PDF-tiedostoihin DPS Tipsissä

Diaesitykset

Diaesitysten peittokuvat

Diaesitykset DPS Tipsissä

Kuvasarjat

Kuvasarjojen peittokuvat

 

Ääni ja kuva

 

Panoraamat

 

Verkkosisältö

 

Panoroi ja zoomaa

 

Vieritettävät kehykset

 

Folioiden ja artikkeleiden luominen

Folioiden julkaiseminen

Katseluohjelmasovellusten luominen
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Alkuun

Analysointi ja palvelut

Lisäresurssit
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Ohjejärjestelmän lisäksi käytettävissä ovat seuraavat digitaalisen julkaisun resurssit:

Käyttäjäfoorumit

Siirry julkiseen Digital Publishing Suite -käyttäjäfoorumiin, jossa voit esittää kysymyksiä ja keskustella muiden asiakkaiden kanssa.

Adoben verkkosivustot

Digital Publishing Suiten ohje- ja tukisivulla on yleisiä tukeen liittyviä kysymyksiä sekä linkkejä hyödyllisiin artikkeleihin ja sisältöihin.

Digital Publishing Suiten tuotesivulla on muun muassa yleiskatsaus esimerkeistä, hintatietoja ja digitaalisen julkaisun usein kysyttyjä
kysymyksiä.

Digital Publishing Gallery -sivulla on linkkejä julkaisuihin, jotka on luotu Digital Publishing Suiten työkaluilla.

Digital Publishing Suite -kehittäjäkeskus sisältää resursseja edistyksellisiä tehtäviä, kuten analysoinnin toimintaperiaatteiden selvittämistä ja
palveluviesti-ilmoitusten käyttöönottoa, varten.

DPS Status -sivu tarjoaa tietoa meneillään olevista palvelinongelmista ja suunnitelluista huoltotöistä.

Oppimisresurssit

Digital Publishing Suite Tips -sovellus on saatavilla Apple App Storesta. Se on kuin käyttöoppaan, blogin ja keittokirjan yhdistelmä. Tämä sovellus
on saatavilla myös Google Play Storesta ja Amazon Appstoresta (etsi ”DPS Tips”). Jos sinulla ei ole iPadia tai mobiililaitetta, voit tutustua DPS Tips
-numeroihin tietokoneella.

Jos haluat perehtyä digitaaliseen julkaisuprosessiin ja kokeilla mallitiedostoja, siirry DPS:n Sisällön luonnin opastusohjelmiin tai Digital Publishing
Suiten käytännölliseen opastusohjelmaan.

Liity seuraajaksi: Digital Publishing Suiten Twitter-syöte tai Digital Publishing Suiten Facebook-sivu.

Julkaisuja julkaisun katselusovelluksista

iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise- ja Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition -PDF-oppaissa
kerrotaan, miten voit luoda varmenteet, käynnistyskuvat ja kuvakkeet lähettääksesi mukautetun katseluohjelmasovelluksen Apple App
Storeen. Voit ladata nämä oppaat DPS App Builderin Ohje-valikosta.

Android-mobiililaitteiden julkaisuprosessi -oppaassa käsitellään muokatun katselusovelluksen luomista ja lähettämistä Google Play Storeen
tai Amazon Appstoreen.

Adobe suosittelee myös
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