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DPS Publisher kezdő lépések útmutató
Ha a DPS Professional vagy Enterprise előfizetésével rendelkezik, tekintse meg az Adobe DPS kezdő lépések útmutatót (PDF).

Oktatóvideók

Colin Fleming videósorozatot készített a Digital Publishing Suite eszközök használatáról. Az alábbi oktatóvideók és egyéb anyagok megtalálhatók
az AdobeTV oldalán.

AdobeTV – A Digital Publishing Suite elsajátítása

A DPS tanulócsatorna kiegészítésként számos más videót is rendelkezésre bocsát: AdobeTV – Digitális kiadás csatorna

Internetes oktatóanyagok

A DPS munkafolyamat alapvető áttekintéshez töltse le a minta forrásanyagokat, tekintse át a Szerzői oktatóanyagokat, és kísérletezzen.

Digital Publishing Suite Tips – ingyenes alkalmazás

Az Adobe ajánlja még

Töltse le ezt az ingyenes iPad alkalmazást
az interaktív rátét minták megnézéséhez és
tanulja meg mind az alap, mind a fejlett
digitális közzétételi technikákat.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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DPS-eszközök telepítése

Jegyzet:

Az Adobe Digital Publishing Suite InDesign CS5 és későbbi használata esetén áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy az InDesign CC vagy CS6 részére
a teljes eszközkészletet telepítse, futtassa a DPS Desktop Tools telepítőt az InDesign Súgó >Frissítések parancsával. A digitális
kiadványszerkesztő eszközök teljes skálájának telepítéséhez az InDesign CS5/CS5.5 alatt két külön telepítés szükséges. Telepítse mind a Folio
Producer eszközt, mind a Folio Builder panelt.

Az AIR 2.x szükséges az AIR alkalmazások, például a Desktop Viewer megjelenítőalkalmazás futtatásához. Az AIR legfrissebb verziója itt tölthető
le: http://get.adobe.com/air/

Ha az eszközök telepítése közben problémát tapasztal, olvassa el az „Általános telepítési problémák” részt ebben a cikkben.

Hivatkozások telepítéshez

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Windows)

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

CS5.5/CS5 Folio Producer eszközök (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Producer eszközök (Mac OS)

CS5.5/CS5 Folio Builder panel (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Builder panel (Mac OS)

DPS App Builder (csak Mac OS)

DPS App Builder

A DPS Desktop Tools telepítése (InDesign CS6)

Az InDesign programban válassza a Súgó > Frissítés elemet, majd frissítse a DPS Desktop Tools eszközöket.

A DPS Desktop Tools eszközök telepítője telepíti a Folio Overlays panelt, a Folio Builder panelt és a szükséges InDesign-bővítményt,
valamint a Desktop Viewer alkalmazást.

Amikor egy új verzió megjelenik, eltarthat néhány napig, mire a legújabb telepítőt az InDesign frissítések telepítő tartalmazni fogja.
Ebben az időszakban, frissítheti a DPS Desktop Tools eszközöket a Folio Builder panel linkjére kattintva, vagy töltse le a legfrissebb telepítőt
a fenti linkről.

A Folio Producer eszközök és a Folio Builder panel telepítése (InDesign CS5/CS5.5)

1. Lépjen ki az InDesign alkalmazásból.

2. Telepítse a DPS eszközöket.

Windows: Folio Producer eszközök letöltése (Windows)

Mac OS: Folio Producer eszközök letöltése (Mac OS)

3. Telepítse a Folio Builder panelt.

Windows: A Folio Builder panel letöltése (Windows)

Mac OS: A Folio Builder panel letöltése (Mac OS)

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő telepítése mobil eszközre

Ha iPad, Android vagy PlayBook eszközzel rendelkezik, telepítse az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő legfrissebb verzióját a megfelelő
helyről. A beszerzőhelyen keresse az Content Viewer alkalmazást.

A DPS Desktop Tools frissítése (InDesign CS6)

Minden új eszközkészlet kibocsátásakor az InDesign Súgó > Frissítés elemét kell kiválasztani. Ha korábbi (v20 vagy újabb) verzióval kompatibilis
fóliókat kell készíteni; erre használható a Folio Builder panel.

A Folio Builder panel, illetve a szerkesztőeszközök frissítése (InDesign CS5/CS5.5)

A Digital Publishing Suite eszközei gyakran frissülnek. Minden új kiadásnál a Folio Producer szolgáltatás frissül az interneten. A Folio Builder panel
külön telepítővel rendelkezik, így a panel anélkül frissíthető, hogy az eszközöket is frissítené. Ha az Adobe frissíti a webügyfelet, akkor a Folio
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Builder panel frissítésével kell biztosítani a webügyfél és a Folio Builder panel szinkronizált együttműködését.

Vegye figyelembe, hogy a Folio Builder panel frissítésével a szerkesztőeszközök nem frissülnek.

A Folio Builder panel frissítései az Adobe letöltési oldalain érhetők el:

Windows: A Folio Builder panel letöltése (Windows)

Mac OS: A Folio Builder panel letöltése (Mac OS)

Egy új verzió kibocsátásakor lehetőség nyílik a szerkesztőeszközök frissítésére is. Amikor frissíti a szerkesztőeszközöket, minden közzétett fólió
nem kompatibilis a v20 előtti megjelenítő verziókkal. A v20 vagy későbbi megjelenítő verziókhoz frissítenie kell a szerzői eszközöket és meg kell
határoznia a megjelenítő verzióját, amikor a fóliót készíti. Lásd: Fóliók létrehozása.

InDesign CS5/CS5.5 esetén, ha meg kell őrizni a kompatibilitást egy régebbi egyéni megjelenítőalkalmazással (v19 vagy korábbi), ehhez esetleg
vissza kell térni a Folio Producer eszközök korábbi verziójához. Távolítsa el a Folio Producer eszközöket, majd töltse le és telepítse a kívánt
verziót. A korábbi eszközök a következő oldalakon érhetők el:

Windows: A Folio Producer eszközök korábbi verzióinak archívuma (Windows)

Mac OS: A Folio Producer eszközök korábbi verzióinak archívuma (Mac OS)

Általános telepítési problémák
Az Adobe Content Viewer for the Desktop nincs megfelelően telepítve

Bizonyos esetekben, a DPS Desktop Tools vagy a Folio Producer eszközök frissítésekor nem telepíthető az Adobe Content Viewer for the
Desktop (más néven a „Desktop Viewer”). Megoldásként telepítse az Adobe Content Viewer for the Desktop programot manuálisan. Ehhez
kattintson duplán az AdobeContentViewer.air fájlra:

Megjegyzés: a hely kissé eltérhet 64 bites Windows használata esetén, vagy amikor az InDesign CS5/CS5.5 Folio Producer Tools eszközöket
telepíti.

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

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

Részletekért lásd a technikai megjegyzéseket: http://helpx.adobe.com/hu/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

„Frissítse alkalmazását” hibaüzenet

Amikor a felhasználók új fóliókat próbálnak meg letölteni a márkajeles megjelenítő alkalmazásban, a következő üzenet jelenik meg: "Frissítse
alkalmazását. Ez a példány letölthető, de újabb verziójú alkalmazást igényel."

Ha a felhasználók ezt a hibaüzenetet kapják, a fólió megjelenítőjének verziója magasabb, mint az alkalmazás verziója. A probléma megoldásához
tegye közzé a fóliót egy korábbi megjelenítőverzióval, ami kompatibilis az alkalmazással, vagy tegye fel az alkalmazás újabb verzióját az
áruházba.

A részletekhez lásd a következő cikket: http://helpx.adobe.com/hu/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

„Nem rendelkezik kompatibilis Digital Publishing bővítménnyel” hibaüzenet

A Folio Producer eszközök frissítése után ez a hibaüzenet arra figyelmeztet, hogy le kell tölteni a Folio Producer eszközöket, de a legújabb Folio
Producer eszközök vannak a panelen. Ez a probléma néha előfordul, ha probléma van a PlugInConfig.txt fájllal. A fájl áthelyezése vagy törlése
rendszerint megoldja ezt a problémát. Részletekért lásd a technikai megjegyzéseket: http://helpx.adobe.com/hu/digital-publishing-suite/kb/error-do-
have-compatible-digital.html

Frissítések kezelését bemutató videó

A DPS eszközök verzióinak értelmezése

Colin segít annak eldöntésében, hogy kell-e
frissíteni az InDesign CS5/CS5.5 alatti
eszközöket.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Bob elmagyarázza, hogyan határozható
meg, hogy mely eszközök és megjelenítők
vannak telepítve.... Tovább

http://goo.gl/ppNzr

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
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A digitális kiadás eszközeinek eltávolítása (InDesign CS5/CS5.5)

A Folio Producer eszközök eltávolítására az alábbi lehetőségek kínálkoznak:

Windows alatt a Vezérlőpulttal (a Programok telepítése/törlése elemmel) távolítható el az alkalmazás.

Mac OS alatt az eltávolító helye: Applications > Utilities > Adobe Installers.

Az InDesign CS6 verzióban a digitális kiadványszerkesztő eszközök már integrálva vannak. A DPS eszközök csak az InDesign eltávolításával
törölhetők.

Adobe Community Help
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Adobe azonosítók használata a DPS-sel
A Folio Builder panel, a Digital Publishing Suite Dashboard és a DPS App Builder használatához érvényesített Adobe azonosító szükséges a
bejelentkezéskor.

A Folio Builder panelbe való bejelentkezés opcionális. Helyi fóliók bejelentkezés nélkül is készíthetők, és azok előnézetben meg is jeleníthetők a
Desktop Viewer alatt, illetve mobil eszközön Adobe Content Viewer alatt. A Folio Builder panelbe bejelentkezve a fóliók feltölthetők az acrobat.com
szerverre. Ezeket a fóliókat letöltheti saját mobil eszközére, illetve megoszthatja őket más felhasználókkal.

Adobe azonosító létrehozása és érvényesítése (nem előfizetők esetén)

Akik nem DPS-előfizetők és nem Creative Cloud-tagok, azok is létrehozhatnak és megoszthatnak fóliókat a DPS eszközökkel. Egyéni Adobe
azonosító létrehozásához keresse fel a https://digitalpublishing.acrobat.com/ webhelyet, és kattintson a Create Account (Fiók létrehozása)
hivatkozásra. Iratkozzon fel egy fiókra érvényes e-mail cím használatával. Az Adobe küldeni fog egy ellenőrző e-mail üzenetet. Nyissa meg azt, és
igazolja vissza. Ezt az Adobe azonosítót használja a Folio Builder panelre, a Dashboard irányítópultra vagy DPS App Builder panelre való
bejelentkezéshez.

Creative Cloud-tagság

A Creative Cloud-tagsággal rendelkezők Creative Cloud-fiókjukkal jelentkezhetnek be. A Creative Cloud-fiókjukkal a DPS App Builder
alkalmazásba bejelentkező felhasználók feltölthetik az Apple beszerzőhelyre az általuk készített iPad-alkalmazásokat.

Alkalmazáshoz kötődő Adobe azonosító (Professional és Enterprise előfizetők)

Személyhez tartozó Adobe azonosítót (például „kovacsjanos@gmail.com”) használhat a Folio Builder panelre való bejelentkezéshez és fóliók
létrehozásához. Többfóliós megjelenítőalkalmazás, például havi folyóirat közzétételekor viszont javasolt, hogy kifejezetten az adott alkalmazáshoz
tartozó Adobe azonosítót használjon (például „dsp.kiadvany@kiado.com”). A fiókadminisztrációs eszközökkel az alkalmazási szerep egy e-mail
fiókhoz rendelhető.

 
Alkalmazási Adobe azonosító 
A. Folio Builder panel B. DPS App Builder C. A Folio Builder panellel készített fóliókat a DPS App Builder alkalmazással készített egyéni
megjelenítőalkalmazások jelenítik meg 

A Folio Builder panelre való bejelentkezéshez használt Adobe ID azonosító hozzá van kapcsolva a DPS App Builder alkalmazásban a
megjelenítőalkalmazás létrehozásakor megadott Adobe ID azonosítóhoz (az úgynevezett „Title ID” címazonosítóhoz).
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Tegyük fel például, hogy a Sporty nevű cégnél kajakozással és kerékpározással foglalkozó folyóiratok kiadásával foglalkozik. Ekkor a legjobb
eredmény érdekében célszerű létrehozni egy „dps.kajak@sporty.com” és egy „dps.kerekpar@sporty.com” nevű Adobe azonosítót.

A kajakozással kapcsolatos fóliók elkészítésekor és közzétételekor a kajakos Adobe azonosítóval jelentkezzen be a Folio Builder panelre és a
Folio Producer alkalmazásba. A kajakozáshoz tartozó egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozásakor a kajakos Adobe azonosítót adja meg a DPS
App Builder Title ID címazonosító mezőjében. (A DPS App Builder alkalmazásba való bejelentkezéshez használt Adobe azonosító – az Account
Administration eszköz beállításaitól függően – ettől eltérő is lehet.)

A kerékpározással kapcsolatos fóliók elkészítésekor és közzétételekor pedig a kerékpáros Adobe azonosítóval jelentkezzen be az alkalmazásba,
és a kerékpáros Adobe azonosítót adja meg a DPS App Builder Title ID címazonosító mezőjében.

A kajakos Adobe azonosítóval közzétett fóliók a kajakos alkalmazásban jelennek meg, a kerékpáros Adobe azonosítóval közzétett fóliók pedig a
kerékpáros alkalmazásban.

Helyettesítő Adobe azonosítók létrehozása (előfizetők)

A helyettesítő Adobe azonosítók egy adott közzétételi fiókhoz vannak hozzárendelve, és csak ahhoz a fiókhoz használhatók. Ha egy e-mail címet
helyettesítő Adobe azonosítóként kíván használni, akkor az Account Administration eszközzel létre kell hozni az Adobe azonosítót. Ha egy e-mail
címből ettől eltérő módon készítettek Adobe azonosítót, akkor abból az e-mail címből nem készíthető helyettesítő Adobe azonosító.

Professional vagy Enterprise előfizetőként használja az Account Administration eszközt az Adobe azonosítóhoz másik szerepkör
hozzárendelésénél, így használhatja ezt alkalmazás létrehozásához vagy a DPS App Builder alkalmazásba való bejelentkezéshez. Lásd: Account
Administration eszköz.
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A DPS munkafolyamat áttekintése
Az Adobe InDesign a munkafolyamat központi eleme. Az InDesign használatával készítik a kiadványszerkesztők az elrendezést, és adják hozzá
az interaktív elemeket. Az elrendezést kézben tartva az előkészítők állítják össze az elrendezéseket, adják hozzá a metaadatokat, és végzik el a
közzétételt a „fólió” formátumban.

Mindenki, aki InDesign CS5 vagy újabb alkalmazást használ, szerkeszthet, előnézetben megjeleníthet és megoszthat digitális fólió kiadványt.
Egyéni alkalmazás üzleti célú létrehozásakor viszont az alábbi lehetőségek közül kell választani:

Elő kell fizetni a Digital Publishing Suite Professional vagy Enterprise fiókjára. A DPS előfizetői korlátlan számú alkalmazást készíthetnek az
Apple App Store, a Google Play Store és az Amazon Appstore beszerzőhelyen való forgalmazásra. Ha a DPS Professional vagy Enterprise
előfizetéssel rendelkezik, tekintse meg az Adobe DPS kezdő lépések útmutatót (PDF).

Adobe Creative Cloud-tagságot kell szerezni. Creative Cloud-tagsággal korlátlan számú egyfóliós alkalmazás készíthető (csak iPad esetén).

Szerezzen be egy Single Edition licencet, amellyel egyetlen megjelenítőalkalmazás készíthető (csak iPad esetén).

 
Hogyan jelenik meg az InDesign-elrendezés az iPad képernyőjén?

1. lépés: A Folio Producer eszközeinek telepítése

Ha először használja a Digital Publishing Suite szolgáltatásait, telepítse a DPS eszközök legújabb verzióját. InDesign CS6 alatt a Súgó >
Frissítések menüelemmel telepíthető a DPS Desktop Tools. InDesign CS5/CS5.5 esetén telepítse mind a Folio Producer eszközöket, mind a Folio
Builder panelt. A Folio Producer eszközök telepítője telepíti vagy frissíti a Folio Overlays panelt, a szükséges bővítményt és a Desktop Viewer
megjelenítőt. A Folio Builder panel telepítője csak a Folio Builder panelt telepíti. Lásd: A digitális kiadványszerkesztő eszközök telepítése.

Ha iPad vagy Android eszközzel rendelkezik, telepítse az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő legfrissebb verzióját a megfelelő
beszerzőhelyről (Apple App Store, Google Play Store vagy Amazon Appstore).

2. lépés: Forrásdokumentumok létrehozása az InDesign alkalmazásban

Hozza létre a digitális tartalom alapjául szolgáló elrendezést InDesign dokumentumok formájában. InDesign CS5/CS5.5 alatt különálló
dokumentumokban létrehozható álló (függőleges) és fekvő (vízszintes) elrendezés az egyes cikkelyekhez. Az InDesign CS6 esetén lehetőség van
egyazon dokumentumban vízszintes és függőleges elrendezést is létrehozni. A kiadványszerkesztés korlátozható csak egy tájolásra is. Lásd:
Digitális kiadványok tervezése.

Forrástartalomként az InDesign fájlokon kívül létrehozhat HTML alapú cikkelyeket is. Lásd: HTML cikkelyek importálása.

3. lépés: Interaktív objektumok hozzáadása

A Folio Overlays panel használatával hozhatók létre és szerkeszthetők az interaktív objektumok. Az InDesign nem minden interaktivitási
szolgáltatása támogatott. Lásd: Interaktív rátétek áttekintése.

Ha példákra és lépésekre bontott utasításra van szüksége az egyes rátéttípusokhoz, akkor töltse le a Digital Publishing Suite Tips alkalmazást
iPad készülékére vagy egyéb mobil eszközre.

4. lépés: A Folio Builder használatával fólió és cikkelyek létrehozása

A Folio Builder panelbe való bejelentkezés opcionális. Érvényesített Adobe azonosítóval történő bejelentkezés esetén az elkészített fóliók
feltölthetők az acrobat.com weblapra. Ezután ugyanebbe a fiókba bejelentkezve ezek a fóliók az Adobe Content Viewer alkalmazás számára
letölthetők. A Creative Cloud-tagok Creative Cloud fiókjukkal is bejelentkezhetnek. Ha nem rendelkezik jóváhagyott Adobe azonosítóval, keresse
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fel a https://digitalpublishing.acrobat.com/ webhelyet, kattintson a Create Account (Fiók létrehozása) hivatkozásra, és kövesse az utasításokat.

A Folio Builder panel használatával hozzon létre vagy nyisson meg egy fóliót, és adja hozzá a cikkelyeket. Minden cikkely tartalmazhat külön
fekvő és álló tájolású elrendezést. Lásd: Fóliók létrehozása.

A fólió-metaadatok a Folio Producer Organizer segítségével is szerkeszthetők a http://digitalpublishing.acrobat.com webhelyen. Lásd: A Folio
Producer Organizer (Rendező) panelje.

5. lépés: Cikkelyek előnézete és megosztása

Ha egy fólió előnézetét kívánja megjeleníteni az asztali Adobe Content Viewer megjelenítőalkalmazásban, akkor a Folio Builder panelen jelöljön ki
egy fóliót vagy cikkelyt, majd kattintson az Előnézet elemre. Lásd: Tartalom előnézete a Desktop Viewer használatával.

Ha mobil eszközön, például iPad eszközön kívánja megjeleníteni a fólió előnézetét, akkor telepítse az ingyenes Adobe Content Viewer
tartalommegjelenítőt az adott eszközön, majd jelentkezzen be azzal az Adobe azonosítóval, amellyel a Folio Builder panelbe szokott bejelentkezni.
A fóliók letöltésére és megjelenítésére a megjelenítő könyvtár szolgál. Lásd: Fóliók és cikkelyek előnézete.

Ha egy fóliót másokkal is meg kíván osztani, akkor használja a Folio Builder panel Megosztás parancsát. Aki rendelkezik érvényes Adobe
azonosítóval, az megtekintheti a részére megosztott ingyenes fóliót. Amikor Adobe azonosítójukkal bejelentkeznek az Adobe
tartalommegjelenítőbe, akkor bármely, ön által velük megosztott fóliót le tudnak tölteni. Lásd: Fóliók megosztása.

6. lépés: A fóliók elérhetővé tétele az ügyfelek számára (csak előfizetők és Single Edition licenccel rendelkezők részére)

A Professional és Enterprise ügyfelek a Folio Producer Organizer használatával végezhetik el az utolsó simításokat a fólión, és tehetik közzé
azokat a Distribution Service terjesztési szolgáltatásban, ahol nyilvánosan elérhetővé válik. Lásd: Összeállítás és közzététel.

A DPS App Builder használatával hozzon létre egyéni megjelenítőalkalmazást, amelyet elküldhet az Apple Store, Google Play Store vagy Amazon
Appworld beszerzőhelyre. A Creative Cloud-tagok és a Single Edition licenccel rendelkezők létrehozhatnak egykiadásos alkalmazást iPad
számára. Ha Professional vagy Enterprise fiókja van, engedélyezheti (iOS és Amazon) az értesítési szolgáltatások (csak iOS), és az Omniture-
elemzések előfizetését. Lásd: A DPS App Builder.

7. lépés: Ügyféladatok elemzése, fóliók hozzáadása és frissítése (csak DPS-előfizetők részére)

Fóliójának közzététele után a Digital Publishing Suite szolgáltatás Dashboard irányítópultján elérhető elemzési oldal (Analytics) használatával
követhetők nyomon a felhasználói adatok. Lásd: Omniture elemzés.

Ezután adja hozzá a fóliókat az egyéni többfóliós megjelenítőalkalmazáshoz.

Az Adobe ajánlja még
Kiadványszerkesztési oktatóanyagok

Kezdő lépések a DPS-sel
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A Single Edition áttekintése

1. lépés: Alapismeretek

2. lépés: Telepíteni kell mindkét digitális kiadványszerkesztő eszközt.

A Single Edition modell a kis- és középméretű stúdiók, valamint az egyéni digitális kiadványszerkesztők számára lehetővé teszi szóróanyagok,
katalógusok, portfóliók, oktatóanyagok megvalósítását iPad alatt. iPad alá olyan egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozásához, mely beágyazott
fóliót tartalmaz Adobe Creative Cloud-tagság vagy egyszeri díj megfizetése szükséges. Teljes Creative Cloud-tagság (nem egyedi) esetén
korlátlan számú Single Edition iPad-alkalmazás készíthető.

Az elkészített Single Edition alkalmazások csak iPad eszközön működnek, iPhone vagy Android eszközökön nem. Single Edition használatakor
alkalmazásai nem fognak sok lehetőséget tartalmazni, mint a könyvtár, könyvjelzők, közösségi megosztás, és elemzések, melyek a Professional
és Enterprise DPS előfizetők számára elérhetők.

Követelmények

Az alábbiak szükségesek fóliókészítéshez:

InDesign CS5 vagy újabb.

DPS Desktop eszközkészlet (Folio Overlays panel és Folio Builder panel).

Az alkalmazás megépítéséhez az alábbiak szükségesek:

Egy Mac OS számítógép Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) vagy későbbi rendszerrel. Az Apple számára Mac OS számítógép szükséges a
kötelező tanúsítványok létrehozásához és az alkalmazás feltöltéséhez. Az InDesign alatt Windows rendszerű számítógépen is megépíthetők
a kívánt fóliók.

DPS App Builder.

Tagság az Apple iOS Developer programjában (éves díjfizetéssel). Lásd: http://developer.apple.com/programs/ios/

Creative Cloud-tagság vagy Single Edition-sorozatszám.

Single Edition videók és források

A Creative Cloud-fiókkal lehet a Getting Started lapra bejelentkezni, a videókat megtekinteni és a hasznos forrásanyagokat letölteni.

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

Ezek a videók és még több is megtekinthető az AdobeTV-ben.

DPS Single Edition tanulócsatorna

A „DPS Tips” egy olyan iPad alkalmazás, amelyiknek a „Single Edition” változata lépésenként végigvezet az alkalmazások létrehozásának és
az Apple részére feladásának teljes folyamatán, akkor is, ha az a Single Edition modellel történik. Ez az alkalmazás az iTunes Store
beszerzőhelyén „DPS Tips” néven található.

Egyfóliós megjelenítőalkalmazás létrehozásának lépései

Az alábbi általános lépések szerint hozható létre a kívánt egyéni megjelenítőalkalmazás, és küldhető el az Apple Store beszerzőhelyre.

Mielőtt az InDesign alkalmazásban a tartalmat elkészítené, ismerkedjen meg a folyamat lényegével. Nézze meg a
videókat, kövesse az oktatóanyagokat és nézze át a súgó témaköreit. Lásd: Kezdő lépések a Digital Publishing Suite alkalmazással.

 
A DPS Tips alkalmazás és az egyéb forrásanyagok használatával ismerkedjen meg az alapokkal.

InDesign CS6 alatt DPS Desktop Tools alkalmazás. InDesign CS5 és
CS5.5 alatt két külön telepítést kell futtatni. Először telepítse a Folio Producer eszközkészletet, amely hozzáadja a Folio Overlays panel nevű
szükséges InDesign-bővítményt, valamint a Desktop Viewer megjelenítőt. Ezután telepítse a Folio Builder panelt. Lásd: A digitális
kiadványszerkesztő eszközök telepítése.
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3. lépés: A fólió létrehozása és előnézete

4. lépés: Szerezzen Creative Cloud-tagságot vagy Single Edition-sorozatszámot

5. lépés: A „Step-by-Step Guide” letöltése

 
Telepítse a digitális kiadványszerkesztési eszközöket az InDesign alatti műveletekhez.

Ezenkívül az adott iPad eszközre töltse le az Adobe Content Viewer alkalmazást. Fólió létrehozásakor a tartalom feltöltődik az acrobat.com
erőforrásán alapuló webügyfélre. A megjelenítőalkalmazással tölthető le és jeleníthető meg előnézetben a fólió. Az iPad App Store vagy az iTunes
Store beszerzőhelyen keressen rá az „Adobe Content Viewer” alkalmazásra.

A Folio Builder panellel hozza létre a kívánt fóliót. iPad-en az Adobe Content Viewer alkalmazással
tekintheti meg előzetesen fólióját. Amikor a fólió elkészült válassza azt ki, majd kattintson az Alkalmazás készítése lehetőségre a Folio Builder
panel menüjében.

Creative Cloud-tagság esetén korlátlan számú Single
Edition-alkalmazás készíthető iPad számára. Vagy az Adobe webhelyén megvásárolható a szükséges Single Edition-sorozatszám. Ha a kérdéses
térségben még nem kapható Single Edition, akkor iratkozzon fel, így értesítést kap, ha már kapható lesz.

 
Szerezze meg az alkalmazás megépítéséhez szükséges Single Edition sorozatszámot

A Lépésről-lépésre iPad kiadási útmutató Single Edition számára tartalmaz minden információt,
melyre szüksége van az előírt képek és tanúsítások elkészítéséhez, jelentkezzen be Apple fejlesztőként, építse az iPad alkalmazást, majd töltse
fel az Apple webhelyére.

A Lépésről-lépésre kiadási útmutató letölthető a DPS App Builder Súgó menüjéből is.
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DPS árazási opciók
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Ingyenes

Creative Cloud-tagság

Single Edition

Jegyzet:

Professional Edition

Enterprise Edition

Mennyibe kerül a Digital Publishing Suite használata? Ez attól függ, mire használja. Az alábbi lehetőségek kínálkoznak:

Ha rendelkezik InDesign CS5 vagy újabb verzióval, akkor a digitális kiadványszerkesztési eszközöket ingyenesen telepítheti.
Elkészítheti a fóliókat, előnézetben megjelenítheti őket az asztalon és mobil eszközön, valamint megoszthatja őket egyes személyekkel. A DPS-
eszközök használatakor pénzbe csak az kerül, ha a fóliót terjesztésre szánja, és olyan megjelenítőalkalmazást kíván létrehozni, amelyek
beszerzőhelyekre elküldhetők vagy önállóan terjeszthetők.

Adobe Creative Cloud-tagságot kell szerezni. Teljes (nem egyedi termékes) Creative Cloud-tagsággal korlátlan számú
egyfóliós alkalmazás készíthető iPad számára.

Ha nem rendelkezik Creative Cloud-tagsággal, akkor egy egyszeri díjat kell fizetni, hogy egyedi alkalmazást hozhasson létre egy
olyan iPad-hez, mely egy egyszerű fóliót tartalmaz. Lásd: A Single Edition áttekintése.

Amikor a Single Edition változattal hoz létre egyfóliós alkalmazást, az Adobe nem számláz kiegészítő letöltési díjakat. Csak a Single
Edition díját és az Apple iOS fejlesztői előfizetés díját kell kifizetni.

A Professional Edition előfizetéses, havidíjat kell fizetni, és ezzel korlátlan számú egyéni megjelenítőalkalmazás és fólió
hozható létre. Az iPad számára készíthető egyfóliós vagy többfóliós alkalmazás. Android, Amazon, és iOS (iPad és iPhone) platformokra többfóliós
alkalmazás készíthető. Emellett az iPad és Amazon beszerzőhelyek számára többfóliós előfizetéses alkalmazások is létrehozhatók. A Professional
Edition használatakor alapvető elemzési jelentésekkel követhetők a felhasználási adatok.

Az Enterprise Edition lehetőséget nyújt a Professional Edition összes szolgáltatásán túlmenően a megjelenítő felület
testreszabására, egyéni feljogosító kiszolgálók és belső (zártkörű) céges alkalmazások létrehozására.

Árakkal kapcsolatos további tudnivalók: www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Az Adobe ajánlja még
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Milyen újdonságokat tartalmaz ez a kiadás?

Oldal tetejére

Oldal tetejére

A tervek szerint a következő funkciókat tartalmazza majd a v30-as kiadás.

A kibocsátási megjegyzések összesített változatát lásd: Új funkciók kiadási megjegyzéseinek előzményei.

A hibajavítások listáját lásd: DPS hibajavítások kibocsátási megjegyzései.

Milyen újdonságokat tartalmaz a v30.2-es (április 28-i) kiadás?
A tervek szerint a következő funkciókat tartalmazza majd a v30.2-es (2014. április 28-i) kiadás. Ez a kiadás nem tartalmazza a DPS eszközök
frissítését.

Szöveges értesítések továbbfejlesztései
iOS szöveges értesítések küldésekor megadhatja, hogy a szöveges értesítésre történő koppintás elindítson-e egy egyéni áruházat, egy másik
egyéni tárhelyet vagy egy megadott weboldalt. Ezek az új lehetőségek csak v30-as alkalmazással működnek.

 

Natív Android megjelenítő
Az újonnan támogatott funkciók kihasználásához használja a webalapú DPS App Builder rendszert az alkalmazások létrehozásához vagy
frissítéséhez.

HTML-cikkelyek előzetes megjelenítésének támogatása. A natív Android megjelenítő már kezdeti támogatást nyújt a HTML-cikkelyek
importálásához. A hiperhivatkozások még nem működnek a HTML-cikkelyekben, és még nem támogatott a navigációs sávok megjelenítése
koppintással.
Már támogatott HTML helyi tárolása.
Már támogatott a pásztázás és nagyítás rátét.

Windows megjelenítő
Az újonnan támogatott funkciók kihasználásához kérje meg Adobe-képviselőjét Windows-alkalmazása létrehozásához vagy frissítéséhez.

A vezérlőfelületek támogatása a hang rátétekben. A háttérben szóló hang továbbra sem támogatott.
A progresszív letöltés továbbfejlesztve. Amikor a felhasználó egy még le nem töltött cikkelyre navigál, megkezdődik a cikkely letöltése.

Hibajavítások
Elemzés javításai: A cikkelyek adatai között már megfelelő jelentések láthatók a rátétek elindulásáról és az olyan oldalakra mutató URL-
kattintásokról, amelyek nem tartalmaznak ilyen elemeket. Továbbá, a diavetítésekbe ágyazott gomb rátétek nyomon követése már megfelelően
történik.

Lásd: Hibajavítások kibocsátási megjegyzései.

Milyen újdonságokat tartalmaz a v30.1-es (április 7-i) kiadás?
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Változatok speciális támogatása

Az alkalmazáson belüli vásárlás támogatásának megszüntetése az Amazon Marketplace beszerzőhelyeken

A v30.1-es (2014. április 7-i) kiadás a következő funkciókat tartalmazza.

Webalapú DPS App Builder a natív Android rendszerhez
Ha a DPS App Builderrel hoz létre natív Android alkalmazást, akkor megadhatja, hogy mely fólióváltozatok

jelenjenek meg Android-táblagépeken és mely fólióváltozatok Android-telefonokon. Lásd: Változatok létrehozása a natív Android megjelenítőkhöz.

 

Az Adobe visszavonta az
Amazon beszerzőhelyekre vonatkozó alkalmazáson belüli vásárlási lehetőségeket a DPS-alkalmazásokban. Az Amazon beszerzőhelyein az egyes
kiadványok vagy előfizetések alkalmazáson belüli megvásárlását lehetővé tevő natív Android megjelenítők készítésének lehetősége megszűnt a
webalapú DPS App Builderben.
Ez a változás nincs hatással az Amazon beszerzőhelyein korábban közzétett alkalmazásokra, illetve más, a DPS által támogatott Android
beszerzőhelyekre, mint például a Google Play áruház. Továbbá, a felhasználók ezután is készíthetnek Amazon alkalmazáson belüli vásárlási
lehetőség nélküli alkalmazásokat a Kindle és az Amazon beszerzőhelyekre. Az alkalmazáson belüli vásárlások nincsenek használatban a
közvetlen jogosultságú alkalmazásokban, illetve a legtöbb vállalati felhasználású esetben. Az Adobe azokra az eszközökre, beszerzőhelyekre és
felhasználási módokra koncentrál, amelyek a legfontosabbak a DPS-felhasználóknak.

Natív Android megjelenítő
A v30-as natív Android megjelenítők most már a következő funkciókat támogatják:

Jobb oldali gerinc.
Képsorozatok teljes támogatása, beleértve a képek váltását pöccintéssel, illetve a képsorozat rátétek beágyazását más rátétekbe.
Vektoros görgethető keretek.
ChinaCache az egyéni megjelenítőkben (de az Adobe Content Viewerben nem).
A natív Adobe Content Viewer most már megjegyzi a bejelentkezési adatokat, így nem szükséges minden alkalommal bejelentkezni.

A részleteket lásd: Natív DPS-alkalmazások létrehozása Android eszközökre.

Windows Áruház megjelenítő
A v30-as Windows Áruház megjelenítők most már a következő funkciókat támogatják:

A hang rátétek már korlátozott támogatást kapnak. A vezérlőfájlok még nem támogatottak.
Már támogatott a folyamatban levő letöltés megszakítása.
Hibajavítások a közvetlen jogosultsági bejelentkezéshez és a fóliófrissítési problémákhoz. A részleteket lásd: DPS hibajavítási kiadási
megjegyzések.

iOS megjelenítő
A v30-as iOS megjelenítők most már a következő funkciókat támogatják:

A hirdetői azonosító beállítása már más formátumban érhető el iOS megjelenítőkre, azaz nem jelenik meg az alkalmazás kódjában, csak ha
a közzétevő kifejezetten hivatkozik rá. Bővebb információért lásd: Új felhasználómarketinges API-k.
A Bejelentkezés elem nem jelenik meg az iPhone beállító párbeszédablakában, ha bekapcsolja a „Hide sign in button in the library”
(Bejelentkezési gomb elrejtése a könyvtárban) lehetőséget a DPS App Builderben.
A Beállítások gomb (fogaskerék ikon) már nem jelenik meg az iPhone megjelenítő könyvtárában, ha nincsenek beállítási lehetőségek
(például nincsenek kereskedelmi fóliók, nincs bejelentkezés).
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Oldal tetejére

A Folio Producer v29-es vagy újabb eszközöket igényel

A Használati feltételek frissítése

Natív megjelenítők Android és Windows alatt

Relatív navto hivatkozások

JS API-támogatás a relatív navto hivatkozáshoz (csak iOS esetén)

Mélyhivatkozás paraméterekkel (csak Enterprise esetén, csak iOS esetén)

Információs képernyő (csak iOS esetén)

Biztonságos fóliók (csak Enterprise esetén, csak iOS esetén)

Milyen újdonságokat tartalmaz a v30-as (március 15-i) kiadás?
A v30-as (2014. március 15-i) kiadás a következő funkciókat tartalmazta. Egy videós áttekintéshez lásd: A DPS 2014. márciusi frissítésének
áttekintése (videó).

Telepítés és bejelentkezés
Az InDesign-felhasználóknak legalább a következőket kell használniuk: CC/CS6 –

v29 a DPS Desktop Tools eszközökhöz; CS5.5/CS5 – v29 csak a Folio Builder panelhez. Ha a Folio Builder panel az InDesign programban nem
v29-es vagy újabb, akkor egy üzenet figyelmeztet a panel frissítésére. (Az aktuálisan használt verzió megjelenítéséhez használja a Folio Builder
panel menüjének névjegy parancsát, és tekintse meg a két utolsó számjegyet.) A DPS-eszközök telepítési utasításait megtalálhatja A DPS-
eszközök telepítése súgócikkben.

A Digital Publishing Suite Használati feltételei (TOU) március 14-én pénteken frissül, körülbelül a PST időzóna
szerinti éjjel 1 órakor. Lépjen be a DPS Dashboard szolgáltatásba (https://digitalpublishing.acrobat.com) a DPS-tartalmak létrehozásához,
közzétételéhez és megjelenítéséhez használt Adobe azonosítóval.

Megjelenítő szolgáltatásai
A tervek szerint a DPS megjelenítők a következőknek megfelelően módosulnak.

A natív megjelenítők már Android és Windows Áruház esetén is elérhetők. Ezek a megjelenítők
még nem rendelkeznek ugyanazokkal a funkciókkal mint az iOS megjelenítők. A tervek szerint három hetente jelennek meg ezen megjelenítők
továbbfejlesztései. Lásd ezt a videót a natív megjelenítőkről.
A natív Android megjelenítő esetén a HTML-szalagcímek most már elérhetők a webalapú DPS App Builder eszközben. Már támogatott a fóliók
frissítése. A képsorozat rátétek már részben támogatottak. A képsorozatok pöccintése még nem támogatott a natív Android megjelenítőkben, csak
a koppintás a lejátszáshoz és az automatikus lejátszás. A natív Android alkalmazások létrehozásáról lásd: Natív DPS-alkalmazások létrehozása
Android eszközökre.
A Windows Áruház megjelenítőben a képsorozat rátétek már támogatottak. A Windows Áruház megjelenítővel kapcsolatos információkat lásd:
DPS-alkalmazások létrehozása a Windows Áruházhoz.

Most már használhatja a navto parancsot a következő/előző, illetve az első/utolsó cikkelyre ugrásra. Például a
navto://relative/first műveletű gomb a fólió első cikkelyére ugrik. A használható formátumok: first, last, next, previous és current. Egy adott cikkelyre
is ugorhat a fólión belüli relatív helyzethez képest, például az ötödik cikkelyre.
A relatív navto hivatkozások támogatottak az iOS és a Windows Áruház megjelenítőben, de még nem támogatottak a natív Android
megjelenítőben, az asztali megjelenítőben és a webes megjelenítőben. A relatív navto hivatkozáshoz v30-as alkalmazásverzió szükséges, de
bármely fólióformátummal működik.
Lásd A relatív navto hivatkozások használata súgócikket.

A Reading API-t elérő webtartalom rátét vagy HTML-cikkely
létrehozásával lekérdezhet a fóliótól olyan adatokat, mint a fólióban található cikkelyek száma és a cikkelyekben található oldalak számra. Ezután
megjelenítheti vagy más módon használhatja ezeket az adatokat a rátétben vagy a HTML-cikkelyben. Bővebb információért lásd: Új API-k és
funkciók a v30-as kiadásban. 

A v30-as frissítés továbbfejleszti a v29-es verzió mélyhivatkozási
paramétereit. A v29-es kiadásban a mélyhivatkozások még csak egyéni tárhelyeket (mint például egy egyéni áruház) támogattak a célnál. A v30-
as megjelenítők esetén a hivatkozás paraméterei már elérhetők a JS API-ken keresztül, függetlenül a mélyhivatkozás céljától. Például most már
létrehozhat egy adott fóliót és cikkelyt megnyitó hivatkozást egy alkalmazásban, amely előfizetési kedvezményt kínál.
Az alkalmazásokba történő mélyhivatkozás esetén a megjelenítőtől JavaScript API-ken keresztül kapja az adatokat. Ez a funkció támogatja a
cikkelyekre történő hivatkozást a navto formátum használatával, az írást a helyi tárba, valamint a JS API-n keresztül elérhető értékek beállítását az
alkalmazásban. Bővebb információért lásd: Új API-k és funkciók a v30-as kiadásban. 

iOS megjelenítőkben bárhonnan előhívhat egy átlátszó webes nézetet az olyan alkalmazásokban,
amelyek elérik a Reading API-t vagy a Library and Store API-t, beleértve a könyvtárt, az egyéni áruházat, a szalagcímet és a cikkelyeket.
Meghatározhatja az olvasó jogosultsági állapotát és másokat az átlátszó webes nézetben a kívánt tartalom megjelenítéséhez.
Az információs képernyőt elindíthatja alkalmazásszinten (mint például egy egyéni könyvtár vagy jogosultsági szalagcím), illetve fóliószinten (HTML-
cikkely vagy webtartalom rátét). Az információs képernyőn használt HTML-fájlokat az alkalmazáson kívül kell tárolni egy kiszolgálón, nem lehetnek
az alkalmazáson belül tárolva. Az információs képernyő megjelenítéséhez a felhasználóknak internetkapcsolatra van szüksége.
A JS API-ket elérő funkciók összesítéséhez lásd: HTML és JS API-k használata a DPS kibővítéséhez.
Az információs képernyő létrehozásáról és példákért lásd: Új API-k és funkciók a v30-as kiadásban, valamint Információs képernyő videó.  

Az új „Biztonságos tartalom engedélyezése” lehetőség most már elérhető,
amikor az Account Administration eszközzel konfigurál egy alkalmazás-szerepkört egy Enterprise-fiókhoz. Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha
bizalmas vagy érzékeny adatok vannak alkalmazásában. A közösségi megosztás, a webes megjelenítő és a háttérben történő letöltések nem
érhetők el biztonságos fiók esetén.
A biztonságos fiókban levő fóliók nem érhetők el a Folio Producer Service szolgáltatáson keresztül (acrobat.com). A fóliók csak akkor érhetők el,
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A Calendar API támogatása (csak iOS esetén)

Nincs már „Tovább” gomb a megjelenítő könyvtárában

Bejelentkezési és előfizetési fejlesztések (Enterprise)

A jogosultsági információk továbbfejlesztései (Enterprise)

A szöveges értesítések továbbfejlesztései

Az elemzéseket érintő fejlesztések

AEM/DPS-munkafolyamat

Az Adobe Content Viewer for Web SDK API továbbfejlesztései

Böngészők támogatásáról szóló értesítés a webes megjelenítőben

ha közzéteszik az Adobe Distribution Service szolgáltatásba. Biztonságos fiókban levő fólió előzetes megtekintéséhez használhatja az Előnézet az
eszközön lehetőséget az Adobe Content Viewer eszközben történő megjelenítéshez, vagy készíthet egy egyéni alkalmazást és megjelenítheti a
közzétett fóliókat.
A fóliók csak akkor lesznek biztonságosak, ha bejelöli a Biztonságos tartalom engedélyezése lehetőséget egy v30-as alkalmazásra, és ha a v30-
as fóliókat a „Fólió titkosítása” választásával teszi közzé.
A biztonságos tartalom funkcióval egy alkalmazásba kézbesített fóliók védettek, amikor az eszköz zárolt vagy kikapcsolt állapotban van. A fóliók
akkor válnak elérhetővé, amikor az eszköz zárolását feloldják a kóddal. Ez egy szabványos iOS működésmód, amelyet az operációs rendszer
nyújt.
Bővebb információkért lásd a Biztonságos fóliók DPS-fiókban súgócikket és a Biztonságos tartalom videót.

Az események naptárba való felvételének támogatása már a JavaScript API-k része. Például
engedélyezheti a felhasználónak, hogy egy hivatkozásra koppintva felvegyen saját naptár alkalmazásába egy közelgő eseményt (csak nem
ismétlődő eseményeket). Elemek felvételét is engedélyezheti a teendők alkalmazásba, például a hozzávalók listájának felvételét. Példákért lásd: Új
API-k és funkciók a v30-as kiadásban a DPS Developer Center fejlesztői központban [a cikk még nem érhető el].

iPad készüléken az olvasók most már folyamatosan görgethetnek a könyvtár
tartalmában. A felhasználóknak nem kell a Tovább gombra koppintaniuk a könyvtár alján a további fóliók megjelenítéséhez.

Most már előhívhatja a natív megjelenítő bejelentkezési párbeszédpanelét és előfizetési
párbeszédpanelét az egyéni nézetekből. Ezzel a módosítással a natív bejelentkezési vagy előfizetési párbeszédpanelt használhatja a vásárlási
lehetőségek megjelenítéséhez, nem kell sajátot létrehoznia. A natív bejelentkezési párbeszédpanel a Library and Store API-ben érhető el. A natív
előfizetési párbeszédpanel a Library and Store, valamint a Reading API-ben is elérhető.

Az Adobe egy belső, felhőalapú szolgáltatást indít el a jogosultsági információk
kezeléséhez. A közvetlen jogosultságot nyújtó Enterprise közzétevők továbbra is kínálhatnak egyszerre hitelesítést és jogosultságokat, de az
Adobe szolgáltatás képes lesz a jogosultságok tárolására a közzétevők nevében. A részleteket lásd A közvetlen jogosultsági rendszer változásai
cikkben.

A Folio Producer szolgáltatások
A kiszolgálói funkciók a következők szerint módosulnak.

Már elérhető egy újratervezett, kibővített lehetőségekkel rendelkező leküldéses értesítési
szolgáltatás. Az új Push Notification Portal a következőket kínálja:

A szöveges értesítések ütemezése a le nem küldött értesítések törlésének lehetőségével.
A szöveges értesítések előzményeinek megtekintése. Értesítéseket küldhet és megtekintheti az aktuális és beütemezett értesítések állapotát.
Mélyhivatkozások átadása a szöveges értesítésekben. Például elküldhet egy alkalmazáskönyvtárat megnyitó hivatkozást. (Ehhez a
beállításhoz v30-as megjelenítő szükséges.)
A SiteCatalyst elemzések segítségével kiértékelheti a szöveges értesítési adatokat.

Bővebb információkért lásd a Leküldéses értesítések súgócikket és az ütemezett szöveges értesítések videót. 

A SiteCatalyst elemzésekben most már teljes körűen nyomon követheti a háttérletöltéseket a leküldéses
értesítés megjelenítésétől kezdve a fólió letöltéséig.

A Media Publisher az Adobe Experience Manager (AEM) egy modulja, amelynek segítségével a rendszer DPS-
tartalmat tehet közzé. Az AEM és a modul beállítása után a megfelelő sablonok használatával HTML-cikkelyeket készíthet és közzétehet DPS-
fóliókat. A cikkelyek közvetlenül feltölthetők az Adobe Folio Producer szolgáltatásba, és folyamatosan ellenőrizhetők, így elérhető, hogy a cikkelyek
tartalmazzák a legújabb módosításokat is. Az AEM-munkafolyamatról bővebben lásd a Hatékony DPS-munkafolyamatok CMS-rendszerek
használatakor cikkeit.

Webes megjelenítő
Az Adobe Content Viewer for the Web (a webes megjelenítő) a következők szerint módosul.

A beágyazott webes megjelenítő már új Javascript API-ket kínál, amelyekkel
az Enterprise közzétevők saját „Következő cikkely” és „Előző cikkely” gombokat jeleníthetnek meg a gazda weboldalon. A felhasználók
rákattinthatnak ezekre a gombokra ez iframe területén belül a következő cikkelyre vagy egy egybesimított cikkely következő oldalára való
ugráshoz. Ezek a gombok egyéni felszínnel láthatók el a gazdaoldal kialakításához és stílusához igazodóan. Bővebb információért lásd: A
beágyazott webes megjelenítő SDK-ja.

Az Adobe most már érzékeli a webes megjelenítő eléréséhez használt
böngészőt, és hasznos információkat jelenít meg a legjobb felhasználói élményt nyújtó böngészőkkel kapcsolatban. A
http://contentviewer.adobe.com/ tartományban tárolt webesmegjelenítő-tartalmak esetén, ha a webes megjelenítő egy nem támogatott böngészőt,
illetve egy támogatott böngésző régebbi verzióját érzékeli, akkor a webes megjelenítő „A webhely megjelenítésére leginkább…” párbeszédpanellel
ajánlja a támogatott böngészők bármelyikének legújabb verzióját, de a felhasználó megtekintheti a fólió tartalmát. Az olyan régi böngészők esetén,
amelyek még ezt az üzenetet sem tudják megjeleníteni, a webes megjelenítő egy hibaüzenetet jelenít meg, amelyben felkéri a felhasználót a
támogatott böngészők bármelyikének legújabb verziójára való frissítésre, és megakadályozza a tartalom elérését (mert a felhasználói élmény
ilyenkor általában nagyon rossz lenne).
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Bővített elemzési nyomkövetés a webes megjelenítőhöz

Elérhető a fólióformátum specifikációja

Előzetes értesítés: a DPS megszünteti az InDesign CS5.5 és CS5 támogatását a v32-es kiadásban

Ha a webes megjelenítő egy olyan webhelyen található, amely az Adobe Content Viewer for Web SDK-t használja, akkor a közzétevők az SDK-n
keresztül kérhetik ennek a támogatási üzenetnek a megjelenítését, vagy egyszerűen kapnak egy API-visszahívást, amellyel a közzétevő
megjelenítheti saját üzenetét, vagy pedig átirányíthatja a felhasználót egy másik tartalomra. Bővebb információért lásd: A beágyazott webes
megjelenítő SDK-ja.

Az elemzési nyomkövetés módosításai:
A jogosultsági tartalmakhoz rendelt vásárlástípus nyomon követése. Amikor az olvasók bejelentkeznek közvetlen jogosultsággal rendelkező
webesmegjelenítő-tartalmak eléréséhez, a webes megjelenítőnek át kell adni azt az információt, hogy a tartalmat megvásárolták.
TOC-kattintások nyomon követése.
A fizetőfali gombra történő kattintások már nyomon követhetők a webes megjelenítő elemzési jelentéseiben.

Bővebb információkért lásd: SiteCatalyst DPS jelentési útmutató (PDF).

DPS
Már elérhető a fólióformátum specifikációja. A kereskedelmi közzétevők kibővíthetik

tartalompalettájukat olyan áruházakkal, amelyek elfogadják a .folio fájlformátum-specifikációt. A .folio egy általánosan elfogadott digitáliskiadvány-
fájlformátum, így az ebben való közzététellel az újságkiadók hatékonyabban készíthetnek digitális tartalmakat a mobileszközökre, mert elkerülhető
az interaktív digitális tartalmak többféle különböző fájlformátumban való előállítása a különféle áruházak számára. A .folio fájlformátum-
specifikációt elfogadó újságárusok és áruházak létrehozhatják saját natív megjelenítőjüket, amely képes a .folio fájlformátumban elérhető digitális
kiadványok megjelenítésére.
A fólióformátum specifikációjának letöltési oldala

A v32-es kiadással (2014 szeptemberére
tervezve) az InDesign CS5.5 és az InDesign CS5 segítségével továbbra is készíthetők forrásdokumentumok a DPS számára, de a cikkelyek
feltöltése a Folio Producer Service szolgáltatásba InDesign CS6 vagy újabb eszközt igényel majd.
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Az új szolgáltatások kibocsátási megjegyzéseinek előzményei
A Digital Publishing Suite eszközei gyakran frissülnek. A kijavított hibák listája: A DPS hibajavításainak kibocsátási megjegyzései.

29. kiadás – 1. fázis (aktuális)

Az eszközök aktuális készletében lévő új funkciók leírásának megtekintéséhez kattintson ide: Újdonságok ebben a kiadásban.

28. kiadás
Szöveges leküldéses értesítések (iOS, Professional/Enterprise)

Már nincs szükség külső leküldéses értesítési szolgáltatás használatára, ha szöveges értesítést küld ügyfeleinek. Az egyéni szöveges üzenetek
küldésével bátoríthatja visszatérő olvasóit és előfizetőit az iOS eszközökön az új tartalmakra való felhívás kiküldésével. A szöveges értesítések
minden megjelenítőverzióban működnek. Továbbá, a SiteCatalyst elemzésekkel mérheti az ügyfelek reakcióit a leküldéses értesítésekre, beleértve
azon olvasók számát, akik jelentkeznek a leküldéses értesítések fogadására.

Baseline Analytics fejlesztések (béta verzió, csak angolul)

A DPS Dashboard a Baseline Analytics jelentések egy új béta verzióját tartalmazza. Az új Baseline Analytics segítségével megtekintheti a digitális
olvasótábor Standard Audience Accumulation statisztikáját, amely megfelel az MPA Tablet Metrics irányelveinek. Az újonnan elérhető jelentések
például a következő adatokat jelenítik meg: olvasók összesen, munkamenetek összesen, összes eltöltött idő olvasónként, átlagos munkamenet
olvasónként, eszközök és operációs rendszerek.

Az adatok elemzése közben módosíthatja a szabványos statisztikák összegzési beállításait. Újjátervezett kezelőfelülettel érheti el az elemzéseket,
és adatokat exportálhat a munkalapon történő megjelenítéshez.

iOS 7 támogatás

A v28-as alkalmazások az iOS 7 támogatását is tartalmazzák. iOS 7 eszközökön a v24-es vagy korábbi verzióval készített megjelenítők nem jól
működnek. Különösen a fekvő tájolású fóliók nem is vagy csak rosszul jelennek meg. A legjobb eredményekhez frissítse az összes DPS
alkalmazást v27-re vagy v28-ra.

Az iOS 5 támogatás megszüntetése

Az Adobe DPS megszünteti az iOS 5 támogatását. Ezzel a változtatással a v28-as alkalmazások nem futnak iOS 5 rendszeren, így iPad 1
eszközökön. Ha továbbra is támogatni szeretné az iPad 1 eszközöket, győződjön meg róla, hogy a létrehozott fóliók kompatibilisek a már létező
alkalmazás megjelenítőverziójával (v27 vagy korábbi).

A DPS alkalmazások iOS 7 követelményei

A DPS App Builder programmal létrehozhat olyan v28-as alkalmazásokat, amelyek megfelelnek az Apple iOS 7 tervezési irányelveinek, beleértve
az új világos színű felhasználói kezelőfelületi témákat. Az alkalmazások tervezésekor és építésekor vegye figyelembe a következő iOS 7
követelményeket:

Az iOS 7 előírja a rendszersáv megjelenítését az alkalmazásokban. v28-as alkalmazás készítésekor a 20 vagy 40 képpontos rendszer-
állapotsáv most a felső navigációs sáv felett jelenik meg minden nézetben, beleértve a fólió nézetet is. Amikor a felhasználók a navigációs
sávok megjelenítéséhez koppintanak, a felületből nagyobb rész lesz eltakarva. Végezze el a cikkelyelrendezések szükséges módosítását.
iOS 7 alatt az alsó navigációs eszköztár (csak Enterprise esetén) egyéni ikonjai eltérően működnek. Egyéni eszköztárikonos v28-as
alkalmazás készítésekor nem kell többé három külön ikont megadnia a Fel, a Le és a Letiltva állapotokhoz. Ehelyett egyetlen, átlátszó
hátterű PNG-fájlt kell megadnia, és az iOS 7 automatikusan módosítja a színt. (Ezek a fájlok 30×30 és 60×60 képpontosak.) Már nem
szükséges a szövegcímkét beágyaznia a navigációs ikonba. Ehelyett adja meg a szöveget a DPS App Builder Icon Label mezőjében, és az
automatikusan megjelenik az egyéni ikonok alatt. Ha alkalmazása több nyelvet is tartalmaz, ezt a szöveget lokalizálhatja. Ezek az új ikonok
csak akkor jelennek meg a navigációs sávban, ha az ikon működtethető. A „Viewer” gomb például nem látható, amíg a fóliót le nem töltik. Ha
engedélyezett, akkor a navigációs eszköztár néhány képponttal magasabb a korábbi alkalmazások navigációs eszköztárjánál (12 képponttal
SD iPad, illetve 24 képponttal HD iPad esetén). Itt is végezze el az elrendezések szükséges módosítását. Az ikonokról bővebben lásd: DPS
alkalmazások készítése iPad és iPhone eszközökre.
iOS 7 esetén további alkalmazásikon-méretek szükségesek: 152×152 (iPad HD), 76×76 (iPad SD), és 120×120 (iPhone). Ezek az új
ikonfájlok v27-es és v28-as alkalmazás készítésekor is szükségesek a DPS App Builder programban.
A DPS megjelenítők számos kezelőfelületi változást tartalmaznak az iOS 7 számára. A könyvtár háttere például sokkal világosabb az előző
verzióknál, így ellenőrizze a borítóképek megfelelően kontrasztos megjelenését. Ha alkalmazása tartalmaz egy leírást a használat módjáról,
akkor valószínűleg érdemes átírnia ezt a súgótartalmat.

Érdemes tudnia, hogy ismert problémák léteznek a v24-es vagy korábbi alkalmazások iOS 7 eszközökön történő futtatásakor. A legjobb
eredményekhez frissítse a már létező alkalmazásokat v27-es vagy újabb verzióra.

AirDrop támogatás iOS 7 rendszeren

A v28-as alkalmazásokkal iOS 7 eszközökön a cikkelyeket megoszthatja a közelben levő emberekkel az AirDrop segítségével. Amikor az AirDrop-
címzettek megosztott cikkelyek hivatkozásait kapják meg iPad eszközön, használhatják az új v28-as Mobile Safari Web Viewer szolgáltatást. 
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Mobile Safari Web Viewer (csak iPad esetén)

Ha egy iPad-felhasználó egy nem védett megosztott cikkely hivatkozására koppint, a megosztott cikkely közvetlenül a Mobile Safari Web Viewer
programban nyílik meg. Így a megosztás címzettjei a cikkely webes megjelenítős verzióját egyetlen koppintással tudják megnyitni iPad eszközön,
nem kell letölteniük hozzá az alkalmazást. A Mobile Safari Web Viewer (más néven „cikkelymegjelenítő”) hivatkozásokat nyújt az alkalmazás
letöltéséhez, illetve a cikkely megtekintéséhez, ha már le van töltve az iPad eszközre. Ebben a kezdeti kiadásban bizonyos funkciók (például
egyes rátéttípusok) még nem támogatottak.

A fólió elérhetőségi dátumának ütemezése

Meghatározhat egy adott dátumot és időpontot, amikortól a fólió tartalma elérhető az alkalmazásfelhasználók számára a Distribution Service
szolgáltatáson, így a kiadói munkatársaknak nem kell kézzel közzétennie az új tartalmakat.

Ezt a Schedule Folio Availability Date adatot programozással is megadhatja a Folio Producer API használatával (csak Enterprise esetén).

Új alapértelmezett megjelenítőverzió a fóliók számára

A fóliók alapértelmezett megjelenítőverziója most v26 a v20 helyett. Új fólió létrehozásakor továbbra is tetszőleges megjelenítőverziót beállíthat v20
és v28 között.

A Camera API támogatása

Az eszköz kamerájával a felhasználók fotókat készíthetnek közvetlenül az alkalmazásból, majd beilleszthetik azokat a tartalomba, vagy pedig
eltárolhatják a többi fotó között. Például létrehozhat egy képkeretet, és a felhasználók fényképezhetnek bele egy saját képet (vagy megadhatnak
egy kész képet a Kamera alkalmazásból). 

Tartalom felskálázása androidos eszközökön

A korábbi kiadásokban a kisebb leképezéseket az Android rendszeren futó alkalmazások nem skálázták fel, így fekete sávok jelentek meg a
képeknél. A v28-as AIR-alapú androidos alkalmazások a kisebb leképezéseket most már arányosan felskálázzák. 

Tájolás rögzítése opció

A DPS App Builder egy új beállításával rögzítheti a tájolást az alkalmazásban, hogy a könyvtár és a fólió nézetet csak egyféle tájolásban lehessen
megjeleníteni.

A SiteCatalyst elemzéseket érintő fejlesztések

Új SiteCatalyst jelentések érhetők el a szerzői metaadatokkal kapcsolatban, ami adott szerzők vagy hirdetők nyomkövetésekor lehet hasznos.
További egyéni eVar-nyomkövetés is elérhető. Részletesen lásd a DPS Developer Center vonatkozó elemzési cikkeit.

A webes megjelenítő honosításai

A Content Viewer for the Web (webes megjelenítő) már 20 különböző nyelvhez is tartalmaz támogatást.

Javult a terjesztési szolgáltatás teljesítménye

Az Adobe Distribution Service szolgáltatásba feltöltött fóliókat már gyorsabb és megbízhatóbb Amazon Web Service kiszolgálók tárolják. Jelentős
javulást tapasztalhat a fóliók közzététele, frissítése és letöltése terén.  

27. kiadás
Pinterest támogatása a Social Sharing (Közösségi megosztás) alatt (iOS, Professional/Enterprise)

A Pinterest a DPS App Builder Közösségi megosztás beállításainak egyike. Kiválasztásakor a Pinterest beállítás megjelenik alkalmazásának
közösségi megosztás legördülő menüjében. Azok a felhasználók, akik alkalmazását iPad vagy iPhone eszközön tekintik meg kitűzhetik egy cikkely
előnézeti képét saját kitűző táblájukra. A Pinterestből az olvasók rákattinthatnak az oldalképre a cikkely interaktív tartalmának megismeréséhez
egy eszközön vagy egy webes megjelenítőben. Beállíthat fizetőfal korlátot a megtekintésre engedélyezett cikkelyek számához, valamint egyéb
közösségi megosztás beállításokat.

Eszköz GPS-ének integrálása (iOS, Professional/Enterprise)

A GPS-integrálással a geográfiai elhelyezkedésen alapuló célzott tartalmat szolgáltathat. Alkalmazásában GPS-módszert adhat HTML-tartalomhoz
különböző célok eléréséhez. Példa:

Készíthet Web Content rátétet vagy olyan HTML cikkelyt, ami különböző hirdetéseket jelenít meg attól függően a felhasználó hol nézi meg a
cikkelyt.
Egyéni beszerzőhelyén (csak Enterprise) régióspecifikus fóliókat jeleníthet meg és a felhasználókat a tartózkodási helyüknek megfelelően
címezheti meg.
Egyéni könyvtárában (csak Enterprise), régióspecifikus szalagcímeket jeleníthet meg.

További részletek: a GPS-integráláshoz egy egyéni beszerzőhelyen vagy könyvtárban használja a v2 egyéni előzmény/könyvtár API-kat. A GPS-
integrálás engedélyezéséhez egy Web Content rátétben vagy HTML cikkelyben használja a Reading API-t. Válassza a „Hozzáférés
engedélyezése a jogosultsági adatokhoz” beállítást, ha engedélyezi a GPS-integrálást egy Web Content rátétben vagy HTML cikkelyben.

Közösségi megosztás/webes megjelenítő fejlesztések (iOS, Professional/Enterprise)

Vegye figyelembe az alábbi bővítéseket:

A webes megjelenítőben az olyan cikkelyek – amelyek hozzáférési állapota „Ingyenes” értékre lett beállítva a Folio Producer programban –
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megtekinthetők anélkül, hogy a fizetőfal számolná őket Nincs változás a megszámolt és védett cikkelyek viselkedésében. A megszámolt
cikkelyek beleszámítanak a fizetőfal küszöbbe és a védett cikkelyek csak a jogosult felhasználóknak érhetők el. (Az Ingyenes, Megszámolt és
Védett beállítások ugyanazt a hatást adják mind webes megjelenítő, mind ingyenes cikkely előnézete esetén.)
Az előző verziókban a védett cikkelyek bélyegképe a webes megjelenítő tartalomjegyzékében szürke volt és egy lakat ikon jelent meg egér
ráhúzásakor. Ezen felül a bal és jobb oldali navigációs műveletek figyelmen kívül lettek hagyva védett cikkelyeknél. A v27 verzióban a webes
megjelenítő többé nem tesz különbséget védett, ingyenes vagy megszámolt cikkelyek között a tartalomjegyzékben és a navigációban. Az
összes cikkely a tartalomjegyzékben megkülönböztetés nélkül jelenik meg, és a navigáció a fólióban megengedi a felhasználóknak, hogy
minden cikkelyt meglátogasson, a védettet is. A védett cikkelyek egy fizetőfal üzenettel eltakarva jelennek meg.
A beágyazott webes megjelenítőben a bejelentkezési folyamat leegyszerűsödött, hogy a kiadók a saját honlapjukon hitelesíthessék a
felhasználókat.

Android megjelenítő fejlesztései (Professional/Enterprise)

Az AIR alapú Android megjelenítő a következő fejlesztéseket tartalmazza:

A fólió mérethatára 2048x2048 képpontméretről 4095x4095 képpontra emelkedett. Ezzel lehetővé vált fóliók készítése nagyobb eszközökre,
mint 10” HD Android tabletekre.
Az Android eszközökre meghatározott indítóképernyők mostantól méretezhetők felfelé és lefelé, hogy kitöltsék a képernyőt. Például
megadhat 2560x1600 és 1600x2560 méretű indítóképernyőt, ami méretezhető (és vágható, ha a méretarány különbözik) kisebb
eszközökhöz.
Az ikonok és a felhasználói felület elemei már nagyobbak XL méretű Android eszközökön, mint például a 10 hüvelykes HD tableteken,
könnyebbé téve a gombok megérintését és a navigálást a HD-eszközökön.
Az egyéni navigálási ikonok (csak Enterprise) mérete 75x43, 98x52, vagy 214x114 képpont lehet.

A natív (nem AIR) Android megjelenítők fejlesztés alatt állnak.

Fólió másolása

Egy Másolás gomb található a Folio Producer Organizer programban. Másolhatja (duplikálás) saját fólióját vagy másolhat egyet, amit egy másik
fiókból osztottak meg önnel. Egy már közzétett vagy még közzé nem tett fóliót másolva egy új fólió készül a Folio Producer szerveren
(acrobat.com), nem a Distribution Service szolgáltatáson. Ezután a másolt fólió szerkeszthető és közzétehető. Ha a fólió egy másik számítógépről
meg lett osztva önnel, össze kell gyűjteni a forrásfájlokat és újracsatolni a cikkelyeket, hogy a fóliótartalmat szerkeszthesse és frissíthesse. A
zárolt fóliók nem másolhatók.

Új „automatikus megnyitás” beállítás a DPS App Builder programban

„Legújabb jogosult fólió automatikus megnyitása letöltés után” új lehetőség a DPS App Builder alkalmazásban. Ha a „Legújabb jogosult fólió
automatikus letöltése első indításkor” van kiválasztva, az „Automatikus megnyitás” lehetőség van kiválasztva alapértelmezésként, így az olvasók
első alkalommal letölthetik az alkalmazást és azonnal elkezdhetnek olvasni. Ha kikapcsolja az „Automatikus megnyitás” lehetőséget, a felhasználók
látják a fólió letöltését a könyvtárban, de a fólió nem nyílik meg, amíg meg nem érintik a borító képét. Ez lehetővé teszi a kiadóknak, hogy egy
üzenetet küldjenek a szalagcímben, amely lehetővé teszi, hogy a kezdő felhasználók tudják, hogy egy szabad fóliót kapnak.

Cikkely előnézetének fejlesztései

A cikkely előnézete már támogatja a Megszámolt cikkelyeket, valamint az Ingyenes fóliók előnézetét. Amikor az olvasó egy fólió előnézetében egy
megszámolt cikkelyhez navigál, egy „Cikkely olvasása” gomb jelenik meg a vásárlás ablaktáblán, engedélyezve, hogy az olvasó megérintse és
letöltse a megszámolt cikkelyt eszközére, előnézetének részeként. Az olvasó által látható megszámolt cikkelyek mennyisége az eszközön a kiadó
által beállított fizetőfal küszöbével kerül szabályozásra.

Az ingyenes cikkely előnézetével kapcsolatban több fejlesztés történt a felhasználói felületen. Például a védett cikkelyek előnézeti képe egy sötét
mintázati háló mögött jelenik meg. A bélyegképek böngészése fokozatos finomítású és a böngészett bélyegképek minden „simított” cikkely
oldalához megjelennek (csak vízszintes átlapozás) böngésző módban is és a fólió nézetben előnézeti képekként a finomított háló mögött.

Elemzések fejlesztései (Professional/Enterprise SiteCatalyst fiókkal)

A SiteCatalyst jelentései már információt tartalmaznak az olvasó előfizetési típusa szerinti vásárlásokról (új vagy megújított), az előfizetés
hosszáról (1 hónap, 6 hónap, stb.), és az alkalmazás beszerzőhelyén történő vásárlásról. A SiteCatalyst jelentést ad azoknak az olvasóknak a
számáról, akik push értesítést kérnek. A diasorozatok követése és a görgethető keretű rátétek részletesebbek.

További változtatások

Más v27 fejlesztések:

Az Adatvédelmi irányelvek engedélyezve vannak iPhone és iPad készülékekhez. Megadható Adatvédelmi irányelv URL a DPS App Builder
alkalmazásban.
A sidecar.xml már támogatja a Cikkely hozzáférés beállításait, ami azt jelenti, hogy a sidecar.xml fájl importálható
Ingyenes/Megszámolt/Védett beállítások alkalmazásához a fólió összes cikkelyéhez.
A hivatkozások a Library/Store v2 API alatt megjelenítenek egy különálló webes megjelenítő ablakot („alkalmazáson belüli böngésző” néven
is ismert) az alkalmazáson belül, aminek Bezárás gombja van. A HTML ebben a webes megjelenítő ablakban hivatkozhat az API-ra.

26. kiadás
Ingyenes cikkely előnézete (csak iPad)
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Engedélyezheti a felhasználóknak a kereskedelmi fóliókban a tartalom előnézetét. A felhasználók megérinthetik az Előnézet gombot az ingyenes
cikkelyek elolvasásához és letöltéséhez. Amikor a felhasználó más cikkelyekhez navigál az alkalmazásban, egy fizetőfal figyelmezteti a fólió
megvásárlására. Egy kereskedelmi fólióban az Ingyenes cikkely előnézete engedélyezéséhez válassza a „Cikkely előnézetének engedélyezése”
beállítást az Account Administration Tool programban, és használja a Folio Producer Editor programot meghatározott cikkelyek Ingyenes
jelölésére. (Az Ingyenes cikkely előnézete csak iPades lehetőség és jelenleg nem működik szakaszokból álló cikkelyeken.)

Megjegyzés: Ahhoz, hogy cikkelyeknél az „Ingyenes” beállítást alkalmazni lehessen régebbi fóliókban, frissíteni kell a fólió megjelenítőjének
verzióját v26 vagy későbbire, ÉS frissíteni kell a cikkelyeket azokban a fóliókban.

PDF-cikkely támogatása mind az Android Viewer, mind az Desktop Viewer alkalmazásokban

A PDF-cikkelyeket már támogatják az Android eszközök és a Desktop Viewer. Android megjelenítőkön a PDF formátum előnyeit kihasználva
csökkenthető a fájlméret, a PDF cikkelyeket tartalmazó iOS fóliók felhasználhatók, a cikkelyek oldalain a kétujjas nagyítás használható. A Desktop
Viewer programban a PDF cikkelyeket tartalmazó fóliók előnézhetők, ami különösen hasznos a fóliók hibáinak ellenőrzésére.

Az alkalmazás verziójának v26 vagy későbbinek kell lennie a PDF cikkelyek megtekintéséhez, de a fólió a PDF cikkellyel bármilyen verziójú lehet.

(Megjegyzendő, hogy ez a változás az AIR alapú Android megjelenítőkre vonatkozik, nem a natív Android megjelenítőkre, melyek jelenleg
fejlesztés alatt állnak. Ezenkívül a PDF-támogatás Android platformon nem tartalmazza a PDF fájlok megjelenítését az alkalmazáson belüli
böngészőben.)

iPad könyvtár fejlesztései

Az ikonok minden borító előnézeti képe alatt jelennek meg a könyvtárban, hogy a felhasználók extra érintés nélkül láthassák melyik tartalom
ingyenes, melyik a kereskedelmi. Egy árat tartalmazó gomb megérintése elindítja a vásárlást. Egy ingyenes vagy felhő gomb megérintése elindítja
a letöltést. Egy felhő ikon jelenik meg, ha a felhasználó jogosult a kereskedelmi fólióra, amely nem lett letöltve.

A borító előnézeti képének megérintése önmagában egy előnézeti táblát jelenít meg kiegészítő információkkal. Ha egy egyéni könyvtár úgy lett
konfigurálva, hogy csak a jogosult fóliókat mutassa, az előnézeti tábla nem jelenik meg, amikor a borító képét megérintik.

(Csak Enterprise) Ha saját könyvtára csak azokat a fóliókat mutatja, melyekre a felhasználók jogosultak, előnézeti tábla nem jelenik meg. A borító
képének megérintése elkezdi a fóliót letölteni.

Teljes iPhone 5 támogatás

Készíthet 1136x640 méretű fólióváltozatokat elkerülve a „levélláda” megjelenést iPhone 5 készüléken. A DPS App Builder programban meg kell
határoznia egy kiegészítő 640x1136 méretű indító képet (betöltőképernyőt) ahhoz, hogy az Apple iPhone 5 alkalmazásoknak támasztott
követelményeknek megfeleljen.

A DPS App Builder fejlesztései

A DPS App Builder a következő változásokat tartalmazza:

Az eszközhivatkozások már a szerveren vannak tárolva, lehetővé téve különböző számítógépek használatát az alkalmazás építéséhez
anélkül, hogy a másolt eszközöket újra kellene csatolni. Például egy iroda végigmegy a DPS App Builder programon, hogy megadja a
beállításokat és fájlokat, és az ügyfél tudja befejezni az alkalmazást a tanúsítványok megadásával. Egy létező megjelenítő szerkesztésénél
egy „Az eszköz a szerveren van tárolva” üzenet jelenik meg a szövegmezőben. Az eszközök tárolása csak egyedi alkalmazás esetén
működik; nem lehet a szerveren tárolni az eszközöket többféle alkalmazáshoz.
(Enterprise) Amikor létrehoz egy saját beszerzőhelyet, ami kihasználja az új API funkciókat, egyedi könyvtár már nem szükséges.
(Enterprise) Ha egy korábban készített beszerzőhellyel szeretné folytatni, a „Korábbi beszerzőhelyi API-k használata DPS App Builder
programban” lehetőséget kell választani. Ha kiválasztja, nem adhat meg egyéni könyvtárat.
Az „Érintésérzékeny területek használata fólió megjelenítésének vezérléséhez” lehetőség tartalmaz érintésérzékeny területet mind fent, mind
lent a képernyőn, nem csak lent.
Van egy új lehetőség az opcionális adatvédelmi politika URL megadására, ami a könyvtárban jelenik meg a beállítások menüben.
Az opcionális URL Scheme mostantól elérhető egyfóliós alkalmazásoknál.

Elemzések engedélyezésének javítása

Ha úgy konfigurálja a megjelenítőt, hogy engedélyezi a felhasználóknak az elemzési adatok tiltását, megkapják a lehetőséget, hogy
meggondolhatják magukat és engedélyezik a beállítások menü használatával. Ez támogatott az iOS és Android megjelenítőkben is.

Webes megjelenítő bővítései

A webes megjelenítő a következő fejlesztéseket tartalmazza:

Beágyazott webes megjelenítő. Mostantól a megosztott webes megjelenítő cikkelyei beágyazhatók a weblapba az új iframe HTML címkék
DPS-en belüli támogatásával. Környező dizájnelemeket tartalmaz, melyek egy egységes, márkás élményt közvetítenek az ügyfeleknek.
Csak webes megjelenítésű fólió. Egy speciális fólióváltozat készíthető a webes megjelenítőhöz, ami csak a webes megjelenítő
böngészőjében nyílik meg, nem az eszköz megjelenítőjében. Például készít egy 1024x580 méretű fóliót, ami csak vízszintes helyzetben
jelenik meg, olyan terminológiát használ, mint „kattintás” az „érintés” helyett, és a nem támogatott panorámát statikus képpel helyettesíti.
Lásd Csak webes megjelenítő beállítású változat készítése.
Saját beszerzőhely és saját könyvtár mostantól támogatottak a webes megjelenítőben. Saját beszerzőhely és saját könyvtár integrálható a
webes megjelenítőbe speciális tartalomhoz, ajánlatokhoz vagy promóciókhoz.
Opcionális adatvédelmi irányelv URL. Beállítható egy webhivatkozás az alkalmazás adatvédelmi irányelvéhez. Ez támogatott az iOS és
Android megjelenítőkben is.

22



Webes megjelenítő elemzései. Az elemzési adatok már engedélyezve vannak a webes megjelenítőhöz.
Csak vízszintes átlapozás támogatása (a v25 verzióban hozzáadva). A webes megjelenítő már mutatja a „simított” cikkelyeket, amelyeknél a
Csak vízszintes átlapozás van kiválasztva.

Új és továbbfejlesztett teljesítési jelentések

A DPS Dashboard Teljesítési jelentései a kiadóknak könnyen érthető részleteket adnak a fóliótartalmak letöltéseiről. A teljesítés jelentés már
további adatmezőket is tartalmaz annak érdekében, hogy könnyebb legyen informatív pivottáblákat készíteni, amelyek megmutatják a
kiadásonkénti letöltéseket minden kiadványhoz, az összes letöltést és eligazításként a webes megjelenítő letöltéseit külön. Egy új, konszolidált
teljesítési jelentés (jelenleg az úgynevezett „Összesítő jelentés”), a rendszergazdáknak ad teljesítési adatokat minden kiadványhoz társítva
fiókjaikkal. Végül, minden jelentésadat most naponta lesz rögzítve a heti rögzítés helyett.

Teljesítési csomagok online vásárlása

Egy új online vételi opcióval 10 000 teljesítési csomag esetén megkönnyíti a kiadóknak, hogy fiókjuk mindig megfelelő állapotú legyen. A
teljesítések megújítása egy viszonteladón keresztül, vagy közvetlenül az Adobe-tól néha egy pár napot is igénybe vesz. A gyorsabb vételi
lehetőség érdekében a kiadók most vásárolhatnak egy sorozatszám egy 10 000 darabos teljesítési csomagra az Adobe Store beszerzőhelyen
keresztül és a sorozatszámot megválthatják a DPS Dashboard szolgáltatáson keresztül.

Az elemzéseket érintő fejlesztések

Az elemzésekben az alábbi fejlesztések történtek:

Teljes cikkely olvasása. Követhető, hogy mennyi olvasó olvasta végig a cikkelyeket egy látogatáskor.

Tartalomjegyzék követése. Követhető a tartalomjegyzék gomb érintése és azonosítható az is, hogy mely cikkelyeket fedeztek fel a
tartalomjegyzéken keresztül.

Olvasók, a kiadók közvetlen feljogosításával. Adatokat lehet kapni azokról az olvasókról, akik bejelentkeztek az alkalmazásba, és közvetlen
feljogosítással szereztek be fóliókat. Tetszés szerint visszaadható az olvasó előfizetői azonosítója és előfizetési típus a közvetlen jogosultságú API
felületen keresztül. Az előfizetői azonosító és előfizetési típus átadásra kerül a SiteCatalyst szolgáltatásnak, így követhető, ahogy ezek az
előfizetők kapcsolatba kerülnek a fólióval.

Ingyenes cikkely előnézete Amikor a felhasználók az előnézethez megérintik az „Előnézet” gombot, az előnézet gombjának száma megérintésre
kerül és az ingyenes cikkek előnézete követésre kerül. A cikkely utáni megtekintett párbeszédek száma is követésre kerül.

Omniture látogatói azonosító és Push értesítés jel. Minden olvasó egy Omniture látogatói azonosítót és push értesítési jelet kap (ha az olvasó push
értesítéseket fogadhat) a SiteCatalyst szolgáltatáshoz.

Webes megjelenítő: A webes megjelenítő információja követve van.

Az első fólió ingyenes API fejlesztés

Enterprise kiadók most már használhatják a saját könyvtár API-t az előfizetési címsáv beállításához az üzenetek megjelenítésére attól függően,
hogy az olvasó előfizető, és megfelelő üzenetek biztosításához, amelyek támogatják a legújabb ingyenes kereskedelmi kiadás szolgáltatást.

25. kiadás
Könyvtár felhasználói felületének továbbfejlesztései (csak iPad)

Az iPad megjelenítő könyvtár ezentúl nagyobb borítóképeket is tartalmazhat rács nézetben. Már letöltött fóliók borítóképének megérintésekor
megnyílik az adott fólió, le nem töltött fóliók borítóképének megérintésekor egy betekintő ablaktábla nyílik meg. Az olvasók a fogaskerék
menügomb segítségével kiválaszthatnak, illetve el is távolíthatnak fóliókat.

A Fólió nézet jelentősen átalakult. Többfóliós alkalmazásoknál ezentúl a Könyvtár gomb a Kezdőlap gomb. Ezentúl a Tallózás gomb és az alsó
görgetősáv működése össze van kapcsolva. Tallózó módban a görgetősáv segítségével lapozhatja át a cikkelyeket. Már nincsenek a következő és
az előző cikkelyre ugrásra szolgáló nyilak a görgetősáv mellett.

Az DPS App Builder alkalmazásban eltávolíthatók az előfizetéses alkalmazásoknál a könyvtár bal felső sarkában látható Előfizetés és
Bejelentkezés gombok. Az áttervezés miatt nagyobb előfizetési képsávképek szükségesek az előfizetési alkalmazásokhoz.

Ingyenes első kereskedelmi fólió

Az Account Administration eszköz erre szolgáló opciójának kiválasztásával a kiadók elérhetővé tehetik a legutóbb közzétett kereskedelmi fóliót
azon felhasználók számára, akik első alkalommal töltik le az alkalmazást.

Feltételes HTML-tartalom (csak Enterprise verzióban)

A funkció az ingyenes első kereskedelmi fólió beszerzésével kapcsolatban használható. Lehetővé teszi a kiadók számára, hogy a fólió beszerzési
módjától függően különböző tartalmat megjelenítő HTML-cikkelyt vagy webtartalmi rátétet készítsenek. Az ingyenes fóliót letöltő felhasználóknak
szánt tartalomban például fel lehet tüntetni egy előfizetési ajánlatot. A fólióra előfizetéssel szert tevő felhasználóknak szánt tartalomban pedig
további termékajánlatok szerepelhetnek.

A feltételes HTML-tartalom két lépésben állítható össze. Először jelölje be a Jogosultsági információkhoz való hozzáférés engedélyezése opciót a
webtartalmi rátétnél, illetve HTML-cikkelynél. Utána bővítse egyéni JavaScript API felülettel a HTML-kódot. A JavaScript API felülettel kapcsolatos
további tudnivalókért forduljon az Adobe képviselőjéhez.

Legutóbb feljogosított szám automatikus letöltése

Ennek a DPS App Builder beállításnak a kiválasztásakor a legutoljára feljogosított szám töltődik le automatikusan – a beállításoktól függőn vagy az
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Könyvtár háttérletöltése (iOS)

Több cikkely frissíthető egyszerre

Szakaszok

Borító nézet tiltása az iPad megjelenítő könyvtárában

DPS felhasználói felület bővítése

első ingyenes kereskedelmi fólió, vagy a legutoljára kiadott ingyenes fólió. Ennek az opciónak az a célja, hogy az alkalmazást először igénybe
vevő felhasználóknak jobb benyomásuk legyen az alkalmazásról.

Háttérben letöltött példányok automatikus megnyitása

Ha a DPS App Builder alkalmazásban bejelöli az opciót, akkor az előző megjelenítési munkamenet óta a háttérben letöltött összes fólió megnyílik
az alkalmazás indításakor. Ha nem jelöli be az opciót, akkor a legutóbb megtekintett fólió nyílik meg legutóbbi olvasási helyzetében

Fólió megnyitása a legutóbb olvasott cikkelynél

Amikor átvált egyik fólióról a másikra, a rendszer nem állítja alaphelyzetbe az előzőleg megtekintett fóliót, hanem a megjelenítő számon tartja az
összes fólió olvasási helyzetét. Fólió alaphelyzetbe állításához jelenítse meg a navigációs sávokat, és érintse meg háromszor a címsort.

Dinamikus előfizetések (csak Enterprise)

A kiadók folyamatosan előfizetési opciókat vehetnek fel vagy távolíthatnak az alkalmazás frissítése nélkül. Ezáltal a kiadók az előfizetési
időtartamokat kiértékelve kiválaszthatják a legjobb előfizetési opciókat.

Amazon-alkalmazások könnyebb tesztelése

Ha a DPS App Builder segítségével készít alkalmazást (.apk fájlt) Amazon eszközök számára, külön .json fájl betöltése nélkül is betöltheti és
tesztelheti az .apk fájlt az Amazon eszközön. A .json fájl már csak kereskedelmi tartalom teszteléséhez kötelező.

Helyi tárolás Android alkalmazásoknál

A korábbi verziókban az Android megjelenítők nem támogatták a helyi tárolást. Az alkalmazások bezárásakor sem az olvasási pozíció, sem az
űrlapkitöltési adatok nem őrződtek meg. A v25 verziójú Android alkalmazásoknál ezek az információk már megőrződnek, akárcsak az iOS
alkalmazásoknál.

goto:// navigálás

A goto:// formátumú parancs segítségével az Enterprise fokozatú terjesztők a könyvtár tetszőleges egyéni ikonjának tartalmára mutató hivatkozást
létrehozhatnak fóliónézetben. Ha például létrehoz egy „Store” címkéjű egyéni ikont a DPS App Builder alkalmazásban, létrehozhat egy
„goto://ApplicationViewState/Store” művelettel rendelkező gombot, amely automatikusan megnyitja a Store HTML-tartalmat (ugyanúgy, mintha
megérintették volna a Store ikont).

Felső navigációs sáv elrejtése

A DPS App Builder ezen opciójának bejelölése esetén csak az alsó navigációs sáv lesz látható, amikor a felhasználó megérint egy cikkelyt. Így a
kiadók olyan egységes navigációs sávot készíthetnek mindegyik cikkelyt tartalmazó oldalra, melynek segítségével navigálni lehet a fólióban.

Automatizált munkafolyamatok API felületének tökéletesítése (csak Enterprise)

Ha API felületeket is használ a DPS automatizált közzétételi munkafolyamatainál, az új verzióban már közzétehet és frissíthet fóliókat, valamint
frissítheti a cikkelyek metaadatait (a cikkelyek frissítésének lehetősége egy későbbi verzióban lesz majd elérhető).

A SiteCatalyst elemzéseket érintő fejlesztések

A SiteCatalyst elemzéseket érintő fejlesztések közé tartozik például a videók lejátszási hosszának jelentése.

Letöltéssel kapcsolatos teljesítésekre vonatkozó jelentések generálása

Az új verzióban a szerkesztők jelentéseket generálhatnak, ha szeretnék megtekinteni az Adobe terjesztési szolgáltatásból történő letöltési
adatokat. Ha Alkalmazás fiókkal jelentkezik be a DPS irányítópultba, a Teljesítési jelentés opció bejelölésével töltheti le az Adobe terjesztési
szolgáltatásból az adott alkalmazásra vonatkozó, számlázható letöltési statisztikáit tartalmazó .csv fájlt. Ha Admin fiókkal jelentkezik be, az
irányítópulton található hivatkozásra kattintva juthat hozzá a letöltéssel kapcsolatos teljesítési egyenleget mutató jelentéshez.

Az új verzió már nem támogatja az iOS4 termékeket.

A v25 és későbbi megjelenítők többé nem támogatják az iOS4 eszközt, csak az iOS5 vagy későbbieket.

24. kiadás

Amikor felhasználói letöltenek bármilyen fóliót egy v24 alkalmazásban, elhagyhatják az alkalmazást, ellenőrizni a
levelezést vagy megnézni egy másik fóliót, majd később visszatérnek a letöltött fólió megkereséséhez. Megjegyezzük, hogy a letöltés 10 perc után
szünetel. Egyszerre csak egy fólió tölthető le.

A Folio Builder panelen töb cikkely kijelölhető, majd a Frissítés lehetőséggel az összes kiejlölt fólió frissíthető.
Cikkelyek kijelöléséhez, a Shift vagy Ctrl/Command billentyű lenyomásával együtt kattintson a cikkelyekre.

Az új szakaszok funkció lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy fóliók különálló szakaszait letölthessék. Például feloszthatja a fóliót Hírek,
Sport, Üzlet, Stílus és Pénzvilág szakaszokra, és a felhasználók letölthetik csak a Sport és Pénzvilág szakaszainak cikkelyeit, ha úgy akarják.
Lásd: Szakaszok létrehozása.

Alapértelmezésként minden iPad megjelenítő könyvtár tartalmazza mind a Rács nézetet,
mind a Borító nézetet, mely egy időben csak egy fóliót képes megjeleníteni. A v24 DPS App Builder alkalmazással választható egy lehetőség,
hogy csak a Rács nézet vagy mind a Rács nézet, mind a Borító nézet elérhető legyen iPad készülékeken. (Android megjelenítőkkel már
választható a Rács nézet, Borító nézet, vagy mindkettő.)

Fólió készítésekor a Tájolás beállítás többé nem választható ki alapértelmezettként. Az OK gombra kattintva
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Fólió kiadási bővítései

Javítások DPS szerverekhez

„Vásárlások visszaállítása” változtatás

Fólióinformáció gyorsítótárazásának engedélyezése a könyvtárban (iOS)

Fejlesztések Enterprise-aláírt alkalmazásokhoz (iOS, Enterprise esetén)

Analitikai továbbfejlesztések

Frissített terjesztési szolgáltatási infrastruktúra

A Folio Builder panel felhasználói felületi fejlesztései

A DPS App Builder (korábbi nevén Viewer Builder) módosításai

Fájlok áthúzása a DPS App Builder alkalmazásba

Választani lehet, hogy a diavetítések és a görgethető keretek vektorosak vagy bittérképesek legyenek (csak iOS alatt)

Többváltozatú cikkelyek (csak iOS esetén)

Korlátlan számú Single Edition-fólió készíthető Creative Cloud-tagság esetén (csak iPad használatakor)

Hanglejátszás a háttérben (csak iOS)

Utolsó képkockánál leáll (csak iOS alatt)

Szövegközi videók vezérlőinek tiltása (csak iOS esetén)

Az Adobe Content Viewer új viselkedése érvénytelen fóliók esetén

anélkül, hogy a Tájolás ki lenne választva egy vörös doboz jelenik meg a lehetőség körül. Ez a változtatás segít elkerülni hibás tájolási beállítással
készítendő fólió létrehozását.
Emellett számos hibaüzenet most hivatkozásokat is tartalmaz, melyek elvezetik egy technikai megjegyzésre.

Amikor egy fóliót nem sikerül helyesen közzétenni szerverhiba miatt, kattintson az Újra gombra, hogy folytassa a kiadási
folyamatot miután a kiszolgálóprobléma megoldódott.

Az Adobe Distribution Service sávszélessége megnőtt, ami jobb stabilitást és a teljesítmény növekedését
eredményezi.
Ezen túlmenően a DPS szerverek most külön fürtökben vannak az acrobat.com szerveren, így a fóliókat letölteni és feltölteni is lehet még akkor is,
ha az acrobat.com oldalán éppen karbantartást végzünk.

A „Vásárlások visszaállítása” párbeszédablak most csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználók a
Vásárlások visszaállítása lehetőséget választják a könyvtár beállításai menüből.

A DPS App Builder alkalmazásban a fólióinformáció
gyorsítótárazható az alkalmazások teljesítményének növelése érdekében nagyobb könyvtárak használatával. Megjegyzés: ennek a lehetőségnek a
választása a fólióinformációk elavulását eredményezheti. Például, ha kiválasztja ezt a lehetőséget, és módosítja a kereskedelmi fóliók költségét, a
könyvtára félrevezető információkat fog mutatni. Ez a lehetőség jelenleg csak az előfizetéses alkalmazásokhoz érhető el.

Megjelölhet egy belső alkalmazást egy vállalkozási mobileprovision
fájllal, ami egy explicit (nem helyettesítő) alkalmazásazonosítót tartalmaz. Ez a változás lehetővé teszi, hogy az alkalmazást más alkalmazásoktól
függetlenül kezelje a szervezetében.

A SiteCatalyst most különbséget tesz a különböző mobil eszközök és a különböző operációs rendszerek között.
Egy új URL nyomkövető jelentés segítségével nyomon követheti a tényleges URL-ek, URL kattintásokat, az URL-címek forrásait (Hivatkozás rátét,
Webtartalom rátét, vagy alkalmazás), és hogy az URL meg van nyitva (Webes megtekintőben, alkalmazás megjelenítőben, vagy a készülék
böngészőjében). Az alkalmazáshasználati jelentések segítségével nyomon követheti a csúcsidőt / az alkalmazások használati idejét és az
indítások számát az utolsó frissítés óta. Ezek a változtatások csak a SiteCatalyst elemzésre vannak hatással és nem az alap jelentésre.

23. kiadás

A fólió terjesztő szolgáltatásba való feltöltése jelentősen felgyorsult. A szervermódosításoknak
köszönhetően ritkábbak az időtúllépési hibák, valamint megbízhatóbbak a háttérben történő letöltések iOS Newsstand esetén.

A Folio Builder panel szélesebb, a navigációs ikonok nagyobbak és értelemszerűbbek
lettek, több az eszközsúgó és információs panel, az egyes elemek új, nyilvánvalóbb nevet kaptak, valamint további fejlesztések teszik
egyszerűbbé a panel használatát. A panelmenüből a DPS App Builder (korábbi nevén Viewer Builder) is elindítható.

A DPS App Builder alatt több felhasználói felületi fejlesztés történt. Az
InDesign CS6 telepítője már telepíti a DPS App Builder alkalmazást is.

Az operációs rendszerből áthúzhatók ikonok, betöltőképek és egyéb fájlok az App Builder
alkalmazásba.

PDF-cikkelyekbe
szánt rátétek esetén Vektor és Bittérkép beállítás választható. A vektoros képek élesebben jelennek meg, de van egy kis betöltési idejük. A
JPG/PNG-cikkelyek rátétei, diavetítései és görgethető keretei, minden esetben bittérképesek.

Már készíthetők az SD és HD eszközverziókon egyaránt jól mutató és jól működő PDF-cikkelyek.
Rátétkészítéskor mind az SD, mind a HD felbontású forrásanyagok elhelyezhetők a fólióban. A megjelenítő az adott iOS eszköznek megfelelő
felbontású rátétforrásanyagot fogja használni.
Egyfóliós alkalmazás létrehozásakor a fólió elkészíthető PDF-cikkelyekből, amelyek egyaránt jól működnek minden iPad modell esetén. Többfóliós
alkalmazás készítésekor választani lehet többváltozatú cikkely létrehozása és külön-külön fólióváltozatok létrehozása között. Lásd: Többváltozatú
PDF cikkelyek létrehozása iOS készülékekhez.

Adobe Creative Cloud-tagsággal
korlátlan számú egyfóliós alkalmazás készíthető iPad.

A rendszer hangklipet képes lejátszani, mialatt az olvasó a fólió cikkelyei közt mozog. A felső navigációs
sávban hanggomb jelenik meg, amellyel az olvasó szüneteltetheti, illetve elindíthatja a hangot. Lásd: Hang- és videorátétek.

A Folio Overlays panel már lehetővé teszi azt a beállítást, amellyel a szövegközi videó leállítható az
utolsó képkockán.

Automatikus lejátszású szövegközi videó készítése esetén beállítható a
„Szüneteltetés tiltása”, amely letiltja a videolejátszási vezérlőszerveket. Ennek az eszköznek elsősorban a borítóvideók esetén veheti hasznát.

A korábbi kiadásokban az Adobe Content Viewer alatt a hibás fóliók nem
jelentek meg. Az új kiadásban az érvénytelen fóliók is megjelennek a könyvtárban, és letöltésükkor pedig egy hibaüzenet jelenik meg. Ez a
módosítás javítja az Adobe Content Viewer könyvtárának hatékonyságát, valamint részletesebb előzetes adatok nyerhetők. Például egy vagy több
egytájolású cikkelyből elkészíteni próbált kéttájolású fólió esetén a rendszer hibaüzenetet ad, így egyértelműsítve a helyzetet.
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Folyamatos görgetésű cikkelyek támogatása PDF dokumentumban (csak iOS esetén)

„Rate the App” (Alkalmazás értékelése) opció

Érintésérzékeny területek a navigációs sáv megjelenésekor

Ugrás az előző/következő oldalra támogatás

Elemzés tiltása beállítás

Testreszabható megjelenítőszövegek

Közösségi megosztási fejlesztések (csak iOS esetén)

Új „Step-by-Step Publishing Guide” Single Edition esetén

Könyvtárszűrők

Egyéni HTML-könyvtár

Érintésérzékeny fejlesztések

Gördítősávok automatikus elrejtése

HTML videófejlesztések

Folyamatos görgetésű cikkelyek esetén azok
hosszától függetlenül használható PDF képformátum. A folyamatos görgetésű cikkelyekben azonban sosincs mód kétujjas nagyításra.

Egyéni megjelenítő létrehozásakor beállítható, hogy a „Rate the App” (Alkalmazás értékelése)
kérdés megjelenjen-e. Ennek a szolgáltatásnak az egyéni beállításai a DPS App Builder alatt módosíthatók.

A cikkely oldalának szélén található érintésérzékeny területeken kívül van egy új,
beállítható érzékeny terület a cikkely oldalának alján. Az oldal aljának érintésérzékeny területét megérintve megjelenik a navigációs sáv (más
nevén a „HUD”). Az alsó érintésérzékeny területen kívül eső részek megérintésekor a navigációs sáv nem jelenik meg. Lásd: Alkalmazás részletei
panel.
A gombok elsőbbséget élveznek az alsó érintésérzékeny területtel szemben, az alsó érintésérzékeny terület elsőbbséget élvez az oldalsó
érintésérzékeny területekkel szemben, míg az érintésérzékeny területek elsőbbséget élveznek a nem gomb rátétekkel szemben.

Amikor gombot készít, az Ugrás a következő oldalra és az Ugrás az előző oldalra műveletek már
támogatottak.

DPS App Builder használatakor lehetővé lehet tenni az olvasóknak, hogy kikapcsolhassák az elemzés funkciót az
alkalmazás használata alatt. Ez a lehetőség különösen a szigorú adatvédelmi törvényeket működtető régiókban hasznos

Minden nyelven testreszabható a megjelenítő összes tárolt szövege, beleértve a gombfeliratokat a
könyvtárban és a párbeszédpanelek szövegét. A DPS App Builder segítségével letölthető egy XML sablon. Később ez az XML fájl szerkeszthető,
majd megadható az adott alkalmazás megépítésekor. Lásd: Alkalmazás részletei panel.

Megjegyzés a Közösségi megosztás következő fejlesztéseihez. Lásd: Közösségi
megosztás használata.

A webes megjelenítő alatti közvetlen feljogosítás (csak Enterprise). Ha egy ügyfél túllépi a webes megjelenítő alatti fizetőfal határértékét,
akkor is bejelentkezhet, és így jelenítheti meg továbbra is a cikkelyeket.

A webes megjelenítő támogatja az Internet Explorer 10 és Windows 8 szoftvereket.

Fizetőfal az ingyenes fóliók számára is beállítható.

A webes megjelenítő a panorámák és a hangklipek kivételével minden rátétet támogat.

1024×768 méretű, PDF képformátumú fólió létrehozásakor a rendszer már frissíti a webes megjelenítő szerver tartalmát PNG formátumban.

Ha a felhasználó a Dashboard felület „DPS Publishing Companion Guide” letöltését
végző hivatkozására kattint, akkor a rendszer egy olyan ZIP fájlt tölt le, amely mind a „Companion Guide for Professional and Enterprise
publishers”, mind a „Step-by-Step Publishing Guide for Single Edition users” anyagot tartalmazza. A „Companion Guide” és a „Step-by-Step
Guide” a DPS App Builder alatti Súgó menüben is letölthető. A Pro/Enterprise „Companion Guide” a közeljövőben új formát fog ölteni.

22. kiadás

Ha v22 vagy újabb fóliókat készít, a Folio Producer Organizer használatával határozhat meg egy szűrőkategóriát minden
fólióhoz, például „Angol,” „Spanyol,” „Francia,” és „Magyar.” Megjelenítő-könyvtárában a felhasználók szűrőbeállítást választhatnak. Például
megjeleníthetik a Spanyol és Magyar fóliókat és elrejthetik az Angol és Francia fóliókat a megjelenítő-könyvtárban. Lásd: Könyvtárszűrők
létrehozása.

Enterprise szerkesztők saját könyvtárat készíthetnek az alapértelmezett megjelenítőmappa helyett. Lásd: Egyéni könyvtár
létrehozása (Enterprise).

Mind az Enterprise, mind a Professional kiadók engedélyezhetik az Érintésérzékeny területeket a DPS App Builder
alkalmazásban. Az érintésérzékeny területek használatával a felhasználók a cikkek széleinek megérintésével a következő vagy előző cikkre
lapozhatnak. A rátétek hatálytalanításának logikája is megváltozott. Az érintésérzékeny területek elsőbbséget élveznek minden rátéttel szemben, a
gombok kivételével. Lásd: Alkalmazás részletei panel.
<= span=>

Alapértelmezésben az Android eszközök megjelenítői a fóliókat bármilyen méretben megjelenítik. Ahhoz, hogy a megjelenítők biztosan csak
azokat a fóliókat jelenítsék meg, melyek mérete az eszközével azonos, egy beállítást ki kell választani a Viewer Builder alkalmazásban. Jelenleg a
szigorú változatok csak az 1024x600 méretű fóliókat jelenítik meg az olyan eszközökhöz, mint a Kindle Fire és 1280x800 méretű fóliókat az
XLarge Android eszközökhöz. Ez a beállítás elsősorban arra használatos, hogy megakadályozza a nemkívánatos fólióváltozatokat a Kindle Fire
eszközökre. Ha olyan Android változatokat készített, mint például 1232x752 méretű fóliók, ne kapcsolja be a szigorú változatokat, amikor
megjelenítőt készít az Android áruházba. Lásd: Egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozása Android és Amazon készülékekhez.

Alapértelmezésben egy 6 képpont szélességű gördítősáv jelenik meg a fólió cikkelyének jobb oldalán. Ha
ezt a lehetőséget választja a Viewer Builder alkalmazásban, a gördítősáv csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó görgeti a cikkelyt. Lásd:
Megjelenítő részletei panel.

Már készíthet videókat a HTML-cikkelyekben, melyek úgy viselkednek, mint a videófeltétek. Például egytájolású HTML-
cikkely esetén elforgatva az eszközt a teljes képernyős videó is elfordul. Lásd: HTML cikkelyek importálása.
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AIR rögzített futásidő Android megjelenítőkben

Az Android megjelenítők felhasználói felületének fejlesztései

A kétujjas lapozás már engedélyezett iOS rendszerben

Közösségi megosztás fejlesztései

Megjelenítőverzió ellenőrzése

Előnézet az eszközön aktív elrendezéshez (iOS)

Közösségi megosztás javításai

Autonézet a fólió letöltése közben

Automatikus letöltés előfizetés vásárlásakor

Cover Date

InDesign CS6 kompatibilitás

iPhone-támogatás

Az Android eszközökre telepített AIR helyett a megjelenítők beépített AIR-verziót tartalmaznak
(3.2 vagy későbbi). Bár ez a változtatás a megjelenítők méretét megnöveli 2 MB és 10 MB közötti nagysággal, stabilabbá és gyorsabbá teszi.

A könyvtárnézetben és fóliónézetben az ikonok és más felhasználói felelületi
elemek nagyobbak, hogy könnyebben meg lehessen az ikonokat érinteni, különösen a Kindle Fire esetén.

A kétujjas lapozás mozdulat már engedélyezett iPad és iPhone megjelenítőkön. Ez a
gesztus különösen az olyan összeolvasztott cikkelyek esetén hasznos, amelyekre csak a vízszintes lapozó gesztus van engedélyezve, mert így az
olvasók a maradék cikkelyoldalakat átugorva juthatnak el a következő vagy előző cikkelyre.

Megjegyzés a Közösségi megosztás következő fejlesztéseihez. Lásd: Közösségi megosztás használata.

A Közösségi megosztás már támogatott iPhone megjelenítőknél.

A változatleképezés már támogatott. Amikor a megosztott cikkelyt egy asztali webböngészőben tekintik meg, csak az 1024x768 méretű PNG
vagy JPG cikkelyek jelennek meg helyesen a webes megjelenítőben. A korábbi verziókban bármelyik iPad HD eszközről megosztott
fólióváltozatot (2048x1536) sem lehetett megnézni webes megjelenítőben. Ha iOS eszközhöz készít változatot és megosztja azt bármilyen
eszközről, már egy 1024x768 képpont méretű verzióhoz lesz társítva, amikor a cikkelyt webes megjelenítőben megtekinti. A legjobb
eredmény érdekében győződjön meg arról, hogy változatai jól lettek beállítva és a Cikkelynév értéke megegyezik minden fólióváltozatban.

Facebook mélyhivatkozás már támogatva van. Amikor egy felhasználó a Facebook üzenőfalát nézi az iPad alkalmazásán, megérintve a
cikkely hivatkozását a cikkely közvetlenül megnyílik. Győződjön meg arról, hogy engedélyezte a mélyhivatkozást, amikor beállítja
alkalmazását a Facebook fejlesztői oldalán. Lásd: A DPS-alkalmazások közösségi hálózati beállításai.

Az új Enable Fulfillment Limit (Teljesítési korlát engedélyezése) lehetőség az Account Administration eszközben lehetővé teszi, hogy
meghatározza a cikkely megtekintésének számát webes megjelenítőben, hasonlóan a „Sold Out” szolgáltatáshoz. Lásd: Account
Administration eszköz.

A webes megjelenítő már támogatja a görgethető kereteket.

A fizetőfal bekapcsolása csak a kereskedelmi fóliókat érinti.

21. kiadás

Amikor új fóliót készít a v21 Folio Builder panellel, választhatja mind a v20, mind a v21 megjelenítőverziót. Ez a
beállítás különösen hasznos, ha az Adobe Content Viewer megjelenítő legújabb verziója jóváhagyásra vár, vagy amikor a v20
megjelenítőalkalmazás számára készít fóliókat. Alapértelmezésként a v20 verzió van kiválasztva. Ha v20 fóliót készít, szerkesztheti a fólió
tulajdonságait úgy, hogy a v21 verzióra frissítse. Nem válthat azonban vissza v21 fóliót v20 verzióra. Nem határozhat meg v20 előtti megjelenítő
verziót. Lásd: Fóliók létrehozása.

A v21 előtti verziókban az Előnézet az eszközön csak a teljes fólióra volt használható. A v21
verzióval most már használhatja az Előnézet az eszközön parancsot a Folio Overlays panelen az aktuális elrendezés előnézetéhez (csak iOS).
Csatlakoztassa iPad vagy iPhone készülékét számítógépéhez és nyissa meg az Adobe Content Viewer alkalmazást. A Folio Overlays panelen
válassza az Előnézet [eszköz neve] parancsot. Lásd: Az Előnézet az eszközön használata.

Több közösségi megosztás korlátozás javítva lett. Beágyazott rátétek, gombok, videók, HTML-cikkelyek és
görgethető keretek már jobban működnek a webes megjelenítőben. Bővítésként, a webes megjelenítő már helyesen mutatja a hirdetésként
megjelölt cikkelyeket vagy rejti el a tartalomjegyzékből. Lásd: Közösségi megosztás használata.
Használhatja az Account Administration eszközt a webes megjelenítő kikapcsolásához, amíg engedélyezi a közösségi megosztást az iPaden.
Lásd: Account Administration eszköz.

Amikor a Letöltés vagy Vásárlás gombot megérinti a megjelenítő könyvtárában, a megjelenítő megmutatja a
fóliót, miközben a fennmaradó cikkelyek letöltése folytatódik. Eddig a Megjelenítés gomb vált aktívvá letöltés közben, de a felhasználónak meg
kellett érintenie ahhoz, hogy megnézhesse a fóliót.

Amikor a felhasználó sikeresen előfizet egy megjelenítőre, a legutóbbi fóliók letöltése
automatikusan elkezdődik. A felhasználónak többé már nem szükséges megérintenie a Letöltés gombot.

A Cover Date lehetőség már elérhető a Folio Producer Organizer programban. Ez a lehetőség Enterprise kiadói kiegészítő metaadat
ellenőrzést ad a közvetlenül címzett előfizetői tartalomban.

20. kiadás

Az InDesign CS6 számos olyan új szolgáltatást kínál, amelyek leegyszerűsítik az InDesign forrásfájlok
létrehozását. Az Alternatív elrendezés és Rugalmas oldalszabályok szolgáltatással egyetlen dokumentumon belül létrehozhatók az eltérő tájolású
és eltérő céleszközre szánt elrendezések. A dinamikus elrendezést segíti még a Rugalmas hasábszélesség, az Automatikus méretű
szövegkeretek és a Megosztott elrendezési nézet. Továbbá a HTML-beillesztéssel gyorsan létrehozható webes rátét kódmásolással, az InDesign
dokumentumok csomagolásakor bekerülnek a rátétek forráselemei is a csomagba. Lásd: Alternatív elrendezések létrehozása DPS alkalmazáshoz
(InDesign CS6).

A DPS már támogatja az iPhone 3GS, 4 és 4S eszközöket (az iPhone 3G nem támogatott). A Viewer Builder használatával
létrehozható egyéni megjelenítő, amely az iPhone, az iPad vagy mindkettő alatt megfelelően működik. Ha iPad és iPhone számára egy időben
hoz létre alkalmazást, akkor ügyfelei az összes támogatott iOS eszközön meg tudják majd vásárolni a fóliókat. Az iPhone megjelenítő egy új
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Webes megjelenítő közösségi oldali megosztáshoz

A közösségi megosztás fejlesztései

A „Ne lássa a tartalomjegyzék” jelölőnégyzet

Közzététel a háttérben

Letöltési számláló megjelenítése

A Desktop Viewer már átméretezhető

Egyszerűsített előnézet eszközön

A megjelenítő felhasználói felületének fejlesztései

URL-séma beállítása

Saját ikonok tájolásának zárolása HTML-hez

Gyorsabb Viewer Builder

Folyamatos görgetés korlátozott PDF-támogatással

„Érintésérzékeny” navigáció

iOS-változat támogatása

Speciális görgethető keretek

Közösségi megosztás

Fóliók automatikus archiválása (csak iOS)

beállítási oldalt, valamint fejlettebb böngészési módot, és egy kiadók által változtatható betöltőképet tartalmaz.
A közösségi oldali megosztásokat, a könyvjelzőket és az automatikus archiválást még nem támogatja az iPhone. Jelenleg még az iPhone számára
nem készíthető egykiadásos megjelenítőalkalmazás. Lásd: Tartalom létrehozása iPhone készülékhez.

Ha alkalmazásában engedélyezi a közösségi oldali megosztást, akkor a fóliócikkelyek
reprezentációit a rendszer feltölti egy webkiszolgálóra, ahol az asztali böngészők láthatják. A Folio Producer Editor alatti Védelmi beállítással
határozható meg, hogy mely cikkelyek legyenek elérhetők asztali megjelenítésre. Az Account Administration eszközzel korlátozható a
megjeleníthető védelem nélküli cikkelyek száma és állítható be úgynevezett fizetőfal. Lásd: Közösségi oldalak használata.

A közösségi megosztás már kiterjed a Facebook és Twitter oldalakra, e-mail küldésre és
másolás/beillesztésre. Ha alkalmazásában engedélyezi a közösségi megosztást, akkor ügyfelei tallózhatják az egyes cikkelyeket, és
megoszthatják azokat például a Twitter oldalon. Védett cikkely esetén az elkészített hivatkozás a közzétételi URL-címre fog mutatni. A nem védett
cikkelyek esetén a támogatott böngésző alatt a hivatkozásra kattintó fél megjelenítheti a fóliót a webböngészőben. A hivatkozásra kattintó iPad-
felhasználó pedig letöltheti az alkalmazást, letöltheti vagy megvásárolhatja a fóliót, illetve megjelenítheti a cikkelyt attól függően, hogy mit töltött le
már korábban. Lásd: Közösségi oldalak használata.

A „Ne lássa a tartalomjegyzék” cikkelybeállítással a cikkely a tartalomjegyzék számára
láthatatlanná tehető anélkül, hogy reklámanyagnak lenne jelölve. Lásd: Cikkely tulajdonságainak módosítása.

Amikor a felhasználó a Folio Producer Organizer alatt közzétesz vagy frissít egy cikkelyt, akkor a rendszer a feladatot
hozzáadja a közzétételi várakozási sorhoz, és így továbbhasználható az Organizer további fóliók közzétételi sorba állítására. A várakozási sor
állapotát az Organizer alatti Nézet > Közzétételi kérés menüelemmel lehet megtekinteni. Lásd: Fóliók közzététele a Terjesztési szolgáltatásban.

A Professional és Enterprise ügyfelek már láthatják a letöltési számlálót a DPS Dashboard alatt. A letöltési
számláló csak azokban a fiókokban jelenik meg, amelyek pontosságát vizsgálták.

Egy 2048×1536 méretű fólió Desktop Viewer alatti előnézetekor a Command+1 gombbal beállítható a
tényleges képpontméret, míg a Command+0 gombbal az ablakhoz igazítás. Emellett végezhető nagyítás és kicsinyítés is. Lásd: Tartalom
előnézete a Desktop Viewer használatával.

Ha a felhasználó a Viewer Builder használatával egyéni Adobe Content Viewer alkalmazást hoz létre az iPad
számára, akkor az Előnézet az eszközön szolgáltatásokhoz már nincs szükség a Phone Disk segédprogramra. Lásd: Az Előnézet az eszközön
használata.

A Folio Builder panel alatt a fólióméret megjelenik a fóliónév alatt, ezzel egyszerűsítve az
egyes változatok beazonosítását. A Viewer Builder alatti tervezéskor már egyszerűen ellenőrizhető a különféle iPhone és iPad típusok alatt
használt ikonok helyességének ellenőrzése. Új kialakítást kapott a Folio Producer Organizer és a Folio Producer Editor ablaka is.

Az URL-séma opcionális beállítása a Viewer Builder alatt már rendelkezésre áll minden típusú iOS megjelenítő számára,
nemcsak az előfizetéses alkalmazásoknál. Az URL-séma használatával hivatkozni lehet a megjelenítőalkalmazásra másik alkalmazásból, illetve
mobil Safari alól.

Ha Ön Enterprise kiadó, meghatározhatja a HTML-oldalak tájolását, melyek akkor jelennek meg,
amikor a felhasználó az egyéni navigációs sor ikonjait megérinti. Lásd: Navigációs eszközsáv (csak Enterprise).

A Viewer Builder már sokkal gyorsabban, rendszerint másodpercek alatt építi fel az alkalmazásokat.

A két oldalnyi szélességnél nem nagyobb folyamatos görgetésű cikkelyek esetén
használható PDF formátum. Két oldalnyinál szélesebb cikkelyek esetén JPG vagy PNG formátumot használ a rendszer a folyamatos görgetésű
cikkelyeknél.

Enterprise kiadók érintésérzékeny területeket engedélyezhetnek, melyek minden cikkely bal és jobb oldalán
jelennek meg. Egy láthatatlan érintésérzékeny terület megérintésével a következő vagy előző cikkelyre lehet navigálni. Lásd: Navigációs
eszközsáv (csak Enterprise).

19. kiadás

Az új HD iPad modell nemrég jelent meg. Ha a felhasználó Viewer Builder alkalmazással új alkalmazást hoz létre,
akkor megadhatja a különféle méretű ikonokat és betöltőképernyőket. Az iPad eszközök számára létrehozhatók különféle méretű fólióváltozatok.
Minden iOS modell az adott táblás eszköz méretének legjobban megfelelő fóliókat tölti le.

A Folio Overlays panel egy új típusú rátétet tartalmaz, a Görgethető kereteket, amely a „Csak pásztázás”
beállítású „Pásztázás és nagyítás” rátéteket helyettesíti. Görgethető tartalom létrehozásakor megadható a görgetésirány; beállítható, hogy a
kezdeti megjelenítés a tartalomkeret pozícióján alapuljon-e; valamint elrejthető a görgetősáv.

Egy alkalmazás Facebook alatt regisztrálása esetén az adott egyéni megjelenítő navigációs sávjában bekapcsolható a
közösségi megosztási beállítás. Ügyfelei a Facebook elem megérintése után beírhatnak egy üzenetet. Ekkor a rendszer a felhasználó Facebook-
falán közzéteszi ezt az üzenetet, és az adott kiadvány webhelyére mutató hivatkozást. Jelenleg még csak a kiadvány weblapjára mutató
hivatkozás jelenik meg, és még a Facebook az egyetlen elérhető közösségi oldal.

A Viewer Builder alkalmazásban beállítható a fóliók automatikus archiválása, és az adott
megjelenítőalkalmazásra letölthető fóliók maximális száma. Ha a számláló eléri a küszöbértéket, akkor a legrégebben letöltött fóliókat a rendszer
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A folyamatos görgetés fejlesztései

Könyvjelzők

Gyorsabb könyvtárfrissítési művelet

A HTML5 fájlok elemzése

Fóliók korlátozott terjesztése (csak Enterprise)

Továbbfejlesztett navigációssáv-ikon (csak Enterprise)

Hivatkozás beszerzőhelyre a cikkelyből (csak Enterprise)

Továbbfejlesztett beágyazott rátétek

Beágyazott rátétek diavetítésekben

Továbbfejlesztett gomb rátétek

MSO gombok görgethető keretekben

PDF kétujjas nagyítás az összes rátétnél

Egyéni Adobe Content Viewer létrehozása

Előnézet az eszközön támogatás iPad eszközhöz

Újracsatolás

Egyéni megjelenítőalkalmazások az Amazon Appstore számára

automatikusan archiválja. Az ügyfelek az eszközbeállítások alatt be- és kikapcsolhatják az automatikus archiválást, de a küszöbértéket nem
módosíthatják. Az ügyfelek bármely archivált fóliót ismét letölthetnek.

A korábbi verziókban kettős tájolású folyamatos görgetésű cikkelyeket csak importálással lehetett létrehozni.
Már a cikkelyek Hozzáadás gombbal való létrehozásakor is beállítható a folyamatos görgetés. Folyamatos görgetésű cikkelyek importálásakor
mindenképpen állítsa be a folyamatos görgetést.

Ha a felhasználó bekapcsolja a Viewer Builder könyvjelzőit, akkor az ügyfeleknek lehetőségük lesz egy cikkely megjelölésére, majd
ez a könyvjelző a navigációs sáv legördülő menüjéből kiválasztható, mire a rendszer a könyvjelzővel jelölt cikkelyre lép. A könyvjelzők egyazon
megjelenítőalkalmazás több fóliójában is működnek.

A megjelenítő könyvtárba visszatéréskor a megjelenítő csak a módosításokat kezeli, és ettől a művelet
felgyorsul. A „Nem frissíthető a könyvtár” hibaüzenet ritkábban jelenik meg: Csak akkor, ha a könyvtár nem frissül az első indításkor; illetve ha a
könyvtár üres, és a frissítés is sikertelen.

Már rendelkezésre áll az a Javascript API, amely begyűjti az iOS és az Android eszközök HTML5 tartalmának
elemzési adatait. A JS API segítségével a terjesztők a HTML5-elemzést elhelyezhetik a SiteCatalyst jelentésekben, hogy ne legyen szükség külön
jelentések megtekintésére. A részletekért forduljon Adobe-ügyintézőjéhez.

Az Enterprise fokozatú terjesztők már megállapíthatják az ügyfél bejelentkezési állapota
alapján, hogy a könyvtárban mind az ingyenes, mind a kereskedelmi fólió megjelenjen-e. A terjesztők beállíthatják úgy a könyvtárt, hogy abban
csak a letöltött ingyenes fóliók jelenjenek meg. A kereskedelmi fóliók esetén mind a letöltött, mind a jogosult fóliók megjelenhetnek a könyvtárban.
Nincs szükség arra, hogy a terjesztők egyéni beszerzőhelyen tegyék közzé kereskedelmi fólióikat.

Az Enterprise fokozatú terjesztők akár nyolc navigációssáv-ikont is hozzáadhatnak.
Már módosítható a két alapértelmezett ikon (Megjelenítő és Könyvtár) megjelenése. Emellett a fenti ikonokhoz használatos helyi HTML fájlok akár
öt szinten egymásba ágyazott forráselemmappát is tartalmazhatnak. A HTML-forráselemeknek már nem kell a HTML-struktúra azonos szintjén
elhelyezkedniük.

A felhasználó létrehozhat egy olyan gombot vagy hiperhivatkozást, amely az
ügyfelet egy cikkelyből a beszerzőhely weblapjára lépteti. A gomb vagy hiperhivatkozás létrehozásakor az URL-mező „http://” részét
„ww.gotoStore” szövegre kell cserélni (szándékosan szerepel csak két w betű). Emellett a Viewer Builder használata szükséges az egyéni ikon
„Beszerzőhely” címkéjének létrehozásához.

A beágyazott rátétek legtöbb hibáját és korlátozását kijavítottuk. A görgethető keretek tárolókereten kívüli
rögzített gombjai például már nem vesztik el megjelenésüket, és nincs szükség kerülő megoldásként a Rétegek panel görgethető keret
objektumainak átnevezésére sem.

18. kiadás

Az interaktív objektumok immár használhatók a többállapotú objektumokban. Valamennyi interaktív
objektum (más diavetítések kivételével) támogatott a diavetítési állapotokban.

A Videó és a Hang művelet ezentúl támogatott, így gombokat használhat videók lejátszásához,
szüneteltetéséhez és leállításához. Emellett több művelet egymás utáni végrehajtása is támogatott. Például egy gombbal lejátszhat egy hangfájlt,
majd ennek befejeződése után másik diára válthat.

A többállapotú objektumok állapotát indító gombműveletek a görgethető keretekben is működnek.
Ügyeljen arra, hogy amikor beilleszti a tartalomkeretet a tárolókeretbe, az állapotművelet el lesz távolítva, így a műveletet újból fel kell vennie.

PDF-cikkely létrehozásakor a kétujjas nagyítás minden oldalon működik, még az interaktív
objektumokat tartalmazón is. A kétujjas nagyítás rátét lejátszása közben is használható. A PDF alapú cikkelyek továbbra is csak az iPad
megjelenítőkben érhetők el, az asztali megjelenítőben és más AIR alapú megjelenítőkben nem. Egyéni megjelenítő létrehozásakor vagy
módosításakor ügyeljen arra, hogy a „PDF-nagyítás engedélyezése” beállítás be legyen jelölve a Viewer Builder megjelenítőépítőben.

Ha Professional vagy Enterprise fiókkal rendelkezik, a Viewer Builder használatával létrehozhatja az
Adobe Content Viewer saját verzióját az iPad számára. A Content Viewer saját egyéni verziójának létrehozási lehetősége kétféle előnyt kínál.
Először: amikor a Folio Producer eszközök új verziója elérhetővé válik, tesztelheti az új szolgáltatásokat, miközben az Adobe Content Viewer
jóváhagyásra vár. Másodszor: az Előnézet az eszközön szolgáltatás engedélyezve van az egyéni Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőben.

Ha a Viewer Builder alkalmazást használja Adobe Content Viewer létrehozásához, a
fólióadatokat közvetlenül átmásolhatja a csatlakoztatott iPad eszközre az acrobat.com webügyfél közbeiktatása nélkül. A szolgáltatás
használatához azonban külső segédprogram szükséges, ilyen például a Phone Disk. Az Előnézet az eszközön iPad eszközhöz szolgáltatás csak
Mac OS operációs rendszeren működik.

Ha áthelyezi vagy átnevezi a forrásfájlokat, a Folio Builder panelen az Újracsatolás parancs használatával újból csatlakoztathatja a
cikkelyelrendezéseket a forrásfájlokhoz.

Az Adobe és az Amazon megoldotta azokat a problémákat, amelyek
megakadályozták az egyéni megjelenítők jóváhagyását az Amazon Appstore beszerzőhelyen. Emellett a fóliók tárolása az SD-kártya App Data
mappájában történik, így elkerülhetők az egyébként visszamaradó fóliók egy alkalmazás törlésekor.
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Ingyenes előfizetések engedélyezése a Newsstand számára

Értesítés gomb értesítési szolgáltatásokhoz

Külső értesítési kiszolgálók

Ingyenes fóliók korlátozott terjesztése

A HTML tároló továbbfejlesztése

Az előfizetés fejlesztései

Borító nézet kizárólag Android megjelenítőkhöz

Az Account Administration eszköz fejlesztései

Single Edition

A Viewer Builder támogatja az Amazon Appstore beszerzőhelyet

Az Account Administration eszköz

Görgethető keretek interaktív rátétekkel

PDF formátumú cikkelyek továbbfejlesztése

Jobb oldali gerinc

A Folio Producer Organizer megnyitása a panelről

A kiszolgáló megbízhatóságával kapcsolatos fejlesztések

Kapcsolat nélküli munkamenet

Newsstand-támogatás

Zártkörű közzététel előfizetéssel nem rendelkező felhasználóknak

Új beállítás hanganyagokhoz

HTML erőforrások importálása művelet a Folio Builder panelen

Továbbfejlesztett Dashboard (irányítópult)

A létrehozott egyéni megjelenítők támogatják az Apple „Ingyenes előfizetés”
beállítását.

Az értesítési szolgáltatások indítása többé nem automatikus a fóliók közzétételekor. Fólió
közzététele vagy módosítása után az értesítési szolgáltatások indításához az Értesítés gombra kell kattintani a Folio Producer Organizer felületen.

Ha Enterprise fiókkal rendelkezik, egyéni kiszolgálót hozhat létre az értesítési szolgáltatások vezérléséhez.

Enterprise fokozatú kiadóként elrejtheti az ingyenes tartalmat a megjelenítő könyvtárában, így a
bejelentkezési fiókok alapján jogosultságot adhat a felhasználóknak adott tartalom letöltésére.

Enterprise fokozatú kiadóként HTML tárolót állíthat be a megjelenítő könyvtárával való együttműködésre. Ha
például az ügyfelek bejelentkeznek a külső tárolóba, ezzel automatikusan a megjelenítőbe is bejelentkezhetnek.

A teljes előfizetési képsáv immár egy aktív érintési terület, nem mindössze a jobb alsó sarokban lévő gombterület.
Amikor a felhasználó előfizet egy alkalmazásra, az előfizetési beállítások rejtettek lesznek. Ha a felhasználó megvásárolja a legfrissebb fóliót, az
előfizetési beállítások elérhetők maradnak.

Az Android megjelenítő könyvtárainál választani lehet a rács nézet, a borító nézet vagy
mindkettő használata között. A kisebb Android eszközöknél egyes kiadók kizárólag a borító nézet engedélyezését javasolják.

Mostantól az Admin eszköz használható korlátozott fiókok létrehozásához a belső és a
szerződéses kiadványszerkesztők számára. Az így létrehozott fiókok a vállalat fiókjához kapcsolódnak anélkül, hogy hozzáférést biztosítanának a
szolgáltatásokhoz, például az elemzéshez.

17. kiadás

Nem feltétlenül kell már az Adobe számára havi előfizetési díjat fizetni a Professional vagy Enterprise fiókért, mert egyszeri
díjfizetéssel is létrehozható, és az Apple Store beszerzőhelyre elküldhető egy egy fóliós megjelenítőalkalmazás.

A Viewer Builder használatával készíthető az Amazon Appstore
beszerzőhelyre elküldhető egyéni megjelenítőalkalmazás. Az Amazon Appstore az Android eszközökről és az Amazon Fire táblás eszközről
egyaránt elérhető.

Az Adobe Account Administration eszközzel az adott cég számára szükséges fiókok az Adobe
munkatársaival folytatott levélváltás helyett közvetlenül létrehozhatók és biztosíthatók. A felhasználó háromféle fiókot rendelhet egy Adobe
azonosítóhoz: Alkalmazás, Viewer Builder és Rendszergazda.

A v17 Folio Producer eszközkészlet telepítése után a felhasználó a diavetítésen kívül bármely típusú
rátétet elhelyezhet a görgethető keretekben.

Ha egy cikkelyben egy PDF képformátumú oldal tartalmaz URL alapú gombot vagy
hiperhivatkozást, a gesztus és a ránagyítás mindaddig működik, amíg nincs az oldalon más interaktív rátét.

Ilyen beállítás mellett a Folio Producer Organizer a cikkelyeket nem balról jobbra, hanem jobbról balra lapozhatóan jeleníti
meg a megjelenítőalkalmazásban. Ez a beállítás különösen az ázsiai nyelvek esetén kap szerepet.

Ha a felhasználó a Folio Builder panel menü Folio Producer parancsát választja, akkor a
helyi alapértelmezett webügyfélben megnyílik a Folio Producer Organizer.

A fejlesztői csoport javításokat alkalmazott az acrobat.com feltöltési/letöltési
problémáinak kiküszöbölésére.

16. kiadás

Fóliót és cikkelyeket létrehozhat úgy is, hogy nem tölti fel a tartalmat a webkiszolgálóra. Ezt alkalmas időben
később is végrehajthatja.

A frissített Viewer Builder (1.5.1 verzió) tartalmazza a Newsstand-támogatást az előfizetéses megjelenítőalkalmazásoknál
iPad eszközökön. Az ennek megfelelő megjelenítők a Newsstand mappában jelennek meg, így gyorsan elérhetők az újságok és folyóiratok.

Ha nem rendelkezik Enterprise vagy Professional előfizetéssel, a Folio
Producer Organizer Publish (Közzététel) műveletével zártkörűen közzéteheti a tartalmat. Ez a funkció különösen hasznos, ha nem tud nagy
fóliókat letölteni az acrobat.com kiszolgáló használatával. Az Adobe terjesztési szolgáltatása a közzétett fóliók gyors és biztonságos letöltését
kínálja.

Az InDesign CS5.5 használatakor az Első kép kezdeti megjelenítése beállítás választása a hangvezérlő eszközök
megadott mappájában lévő első _play kép alapján átméretezi a hangkeretet. Az InDesign CS5 alkalmazásban továbbra is manuálisan kell
végrehajtani az átméretezést a poszterkép illesztéséhez.

Ezentúl HTML erőforrásfájlokat is importálhat a Folio Builder panelen úgy,
mint a Folio Producer Editor szerkesztőben.

A Digital Publishing Suite Dashboard (irányítópult) videókra és más hasznos tartalomra mutató
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Különálló telepítő a szerkesztőeszközökhöz és a panelhez

A kiszolgáló megbízhatóságával kapcsolatos fejlesztések

Új elemzési kategóriák

Egyéni megjelenítők PlayBook számára

Speciális görgethető keretek

Hiperhivatkozások a görgethető keretekben

Fejlettebb memóriakezelés

Előnézet az eszközön

A navigációs sáv mind az öt ikonja testreszabható

Egyszerűbben készíthetők házon belüli megjelenítőalkalmazások

Fejlettebb Omniture elemzés

Lehetőség van a Sign In (Bejelentkezés) gomb kikapcsolására

Tanúsítvány hozzáadása letöltéskor

Jobb könyvtárteljesítmény

A HTML-cikkelyek fejlesztései Android megjelenítő alatt

Cikkelysorrend módosítása

Fóliók megosztásának visszavonása

Megváltozott cikkelyméretkorlát

Alkalmazáson belüli fizetés az Android megjelenítőkből

Összes vásárlás visszaállítása Android megjelenítők alatt

Exportálási lehetőség az egyfóliós megjelenítőkben

hivatkozásokat tartalmaz.

Az egyik telepítő a szerkesztőeszközök (Folio Overlays panel, InDesign bővítmény
és asztali megjelenítő) telepítésére szolgál. A másik telepítővel a Folio Builder panel telepítése hajtható végre.

A fejlesztői csoport javításokat alkalmazott az acrobat.com feltöltési/letöltési
problémáinak kiküszöbölésére. Például fólió közzétételekor a fólió tartalma közvetlenül kerül az acrobat.com kiszolgálóról az Adobe terjesztési
szolgáltatásába.

Az elemzési jelentésben megjeleníthetők a letöltött fólió típusára vonatkozó adatok: ingyenes, önállóan értékesített,
előfizetéses vagy külső jogosultságú.

15. kiadás

A Viewer Builder alkalmazással létrehozható egyéni megjelenítőalkalmazás iPad, Android és
BlackBerry PlayBook platformok számára.

A görgethető tartalom már a szövegkeret tárolókeretbe illesztésével is létrehozható. Emellett a görgethető keretek
működése is fejlettebb lett.

Már támogatottak a hiperhivatkozások és hiperhivatkozást tartalmazó gombok a „Csak pásztázás”
beállítású görgethető keretekben. Hiperhivatkozások használata a diavetítésekben és a Rétegek panellel létrehozott görgethető keretekben még
nem támogatott.

A korábbi kiadások használatakor bizonyos helyzetekben sebességi gondokat okozott a nagyobb memóriaigényű
rátétek és az egymás melletti oldalak létrehozása. A megjelenítő már jobban kezeli ezeket a helyzeteket, így a sebesség is javult.

A fólióadatok közvetlenül átmásolhatók egy csatlakoztatott mobil eszközre az acrobat.com webügyfél közbeiktatása nélkül
is. Amíg a frissített Adobe Content Viewer még nem áll rendelkezésre az App Store beszerzőhelyen, az Előnézet az eszközön szolgáltatás csak az
Android eszközökön működik. Ez az előzetes megoldás további telepítési lépéseket követel.

Amikor Viewer Builder alatt készít egyéni alkalmazást, már lecserélhető a Library
(Könyvtár) és a Viewer (Megjelenítő) gomb a megjelenítő navigációs sávján (ez Enterprise ügyfelekre vonatkozik).

Már nincs szükség terjesztési tanúsítványok és rendelkezőfájlok
létrehozására az Enterprise aláírású megjelenítőalkalmazások esetén (ez Enterprise ügyfelekre vonatkozik).

A felhasználói adatok már hozzáférhetők egyfóliós megjelenítőalkalmazásoknál (csak DPS-előfizetők esetén).
Emellett az elemzési adatok részletesebb bontásban tartalmazzák a letöltési statisztikát.

Egyéni feljogosító megjelenítőket készítő Enterprise ügyfelek esetén az
ismételt adatmegadás elkerülésére kikapcsolható a Sign In (Bejelentkezés) gomb.

Már tanúsítvány megadása nélkül is létrehozható a Viewer Builder alkalmazással az egyéni
megjelenítőalkalmazás fájlja. Ezután a tanúsítvány a megjelenítő fájljának letöltésekor adható meg. Így lehetővé válik, hogy más személy végezze
a letöltést, mint aki a tanúsítványokkal aláírja azt alkalmazást.
Egyéni megjelenítő készítésekor már nem kell a Refresh (Frissítés) gombra kattintani annak megállapítására, hogy a megjelenítő elkészült-e.

Egyes esetekben az acrobat.com oldalról származó fóliók a könyvtárban csak megszakításokkal jelentek meg. Az
Adobe Content Viewer minden rendelkezésre álló fóliót konzekvensen jelenít meg.

Már lehetőség van a HTML-cikkelyek görgetésére Android megjelenítő alatt.

14. kiadás (csak Services és Viewer Builder)

A cikkelysorrend már közvetlenül módosítható a Folio Builder panelről, nemcsak a webügyféllel lehet ezt megtenni.
A cikkelyek sorrendje egyszerű áthúzással módosítható.

Ha megosztott valakivel egy fóliót, a fólió törlése nélkül is visszavonhatja ezt a megosztást. Lehetőség van
arra is, hogy a Folio Builder panellel töröljön egy olyan fóliót, amelyet önnel megosztottak.

A korábbi kiadásoknál a feltöltendő cikkelyek nem lehettek 100 MB-nál nagyobbak. Ez a méretkorlát már 2 GB-
ra változott. Fontos tudni azonban, hogy a nagyméretű cikkelyeket nem feltétlenül kezelik megfelelően a mobil eszközök.

Már készíthetők kereskedelmi fóliók az Android megjelenítők számára is. Az ügyfelek
az Android megjelenítő könyvtárában található Vásárlás gombbal vehetik meg a fóliót.

Az ügyfelek már az iPad megjelenítőknél megszokott módon visszaállíthatják
összes vásárlásaikat az Android megjelenítők alatt is.

A Folio Producer Organizer (Rendező) panel alatt már megjelenik az Exportálás opció. Az
Exportálás elem ZIP fájlt készít a kijelölt fólió tartalmából. Amikor a Viewer Builder alkalmazással egyfóliós iPad-megjelenítőt készít, ezt a ZIP fájlt
kell megadni (vagy a Content Bundler készítette .folio kiterjesztésű fájlt).
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„Áttöltés” lehetősége a fejlesztői verziókban

Nyelvi verziók szabályozott felsorolása iTunes alatt

Vásárlások visszaállítása menüopció

Elemzések frissítése

Továbbfejlesztett megjelenítői letöltés

Leállás az utolsó képen

Csak vízszintes átlapozású cikkelyek minden megjelenítőben

Vásárlások visszaállítása opció

Egyéni gombok a navigációs eszköztárban

A navigációs eszköztár, illetve a Kezdőlap gomb elrejtése

További elemzési jelentések

Android-jogosultság

Helyi nyelveken elérhető Android tartalommegjelenítő

Helyi nyelveken elérhető Viewer Builder

Javított használhatóság

Új Folio Builder panel

Internetes munkaterületen tárolt fóliók

A Digital Publishing Suite webügyfél

Ha a Viewer Builder alatt készít fejlesztői megjelenítőt iPad számára, bekapcsolhatja az
„áttöltést”. Ilyen beállítás mellett, az iTunes felületén keresztül, a fejlesztői megjelenítőbe manuálisan bemásolható a .folio kiterjesztésű fájl (a ZIP
fájl nem).

A korábbi verziókban a megjelenítőalkalmazás 20 nyelv alatt jelent meg az iTunes Store
beszerzőhelyen. A Viewer Builder alkalmazással már korlátozható, mely nyelvek alatt szerepeljen a megjelenítőalkalmazás.

Az egyéni megjelenítők könyvtára már tartalmaz egy olyan menüt, amelyben az ügyfelek kiválaszthatják a
Vásárlások visszaállítása opciót a vásárlások manuális visszaállításához.

Az egyéni fólióstatisztikák mellett a rendszer már előfizetési adatokat is gyűjt.

13. kiadás

A 13. kiadás (2011. június) volt a Digital Publishing Suite második nyilvános kiadása. A 13. kiadás az 1.1.x telepítőt és a Viewer Builder 1.3 verziót
használta.

Az ügyfelek a letöltés befejeződése előtt is megkezdhetik a fólió megtekintését, és megtekinthetnek
részlegesen letöltődött fóliókat kapcsolat nélkül. A megszakadt letöltések automatikusan folytatódnak, amikor az iPad internetcsatlakozása
helyreáll. A Folio Producer Szerkesztőjében beállítható a cikkelyek letöltési prioritása.

A Folio Overlays panelen már meghatározható, hogy a diavetítés vagy képsorozat lejátszás után az első vagy az utolsó
képnél álljon le.

A „Csak vízszintes átlapozás” beállítású cikkelyek („összeolvasztott cikkelyek”)
már működnek az asztali Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőben, valamint az Android és a PlayBook megjelenítőiben is.

Miután egy ügyfél visszaállítja vagy lecseréli iPad eszközét, könnyebben letöltheti azt a tartalmat, amelyre
jogosult. Első indításkor a megjelenítő az ügyfeleknek felkínálja a vásárlások visszaállításának lehetőségét.

Az Enterprise ügyfelelek akár három olyan gombot is létrehozhatnak, amelyek HTML-oldalakat
hívnak elő a megjelenítőben. A navigációs eszköztárban szereplő Könyvtár és Megjelenítő gombokon kívül létrehozhatók további gombok, például
Bolt, Súgó és Hírek egy HTML oldal előhívására.

Amikor a felhasználó a Viewer Builder alkalmazással az adott
megjelenítőalkalmazást létrehozza, elrejtheti a megjelenítő alján szereplő navigációs eszköztárat vagy a bal felső sarokban szereplő Kezdőlap
gombot.

A Digital Publishing Suite szolgáltatás Irányítópultján elérhető Elemzés oldal a nyomon követett felhasználók
adatainak a korábbinál többféle jelentését kínálja.

Az Enterprise ügyfelek már adhatnak előfizetési jogosultságot.

Az Android eszközön futó Adobe Content Viewer már minden olyan nyelven elérhető,
mint az iPad alatt futó megjelenítő.

A Viewer Builder az alábbi nyelveken érhető el: francia, német, olasz, spanyol és japán.

A Folio Builder panel, a Folio Producer weblap és a Viewer Builder számos tekintetben továbbfejlődött a felhasználói
élmény fokozására.

12. kiadás

A 12. kiadás (2011. május) volt a Digital Publishing Suite első nyilvános kiadása. A 12. kiadás az 1.0.x telepítőt és a Viewer Builder 1.2 verziót
használta.

Az InDesign alkalmazásban a Folio Builder panel váltja fel a Digital Content Bundler tartalomkötegelő alkalmazást. A Folio
Builder panellel hozzáadhatók cikkelyek és cikkelyelrendezések, valamint módosíthatók a fóliók és cikkelyek tulajdonságai.

A korábbi eszközök használatakor cikkely mappákat tartalmazó fóliómappát lehetett létrehozni. A
fóliómappa kötegelésével lehetett előállítani azokat a .folio fájlokat, amelyeket fel lehetett tölteni a kiszolgálóra, illetve át lehetett tölteni az iPad alá.
Az új munkafolyamatban minden fólió egy webkiszolgálói munkaterület. A fóliók továbbra is cikkelyekből állnak, de a cikkelyeket már ismételt
kötegelés nélkül lehet átmásolni más fóliókba, és lehet újrarendezni. Az Előnézet gombra kattintva az egyes cikkelyek vagy a teljes fóliók
előnézhetők. Illetve be lehet jelentkezni az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőbe, és le lehet tölteni a létrehozott fóliókat. Az Importálás
szolgáltatással létrehozhatók cikkelyek meglévő mappastruktúra alapján.

A Digital Publishing Suite előfizetői bejelentkezhetnek a webügyfél webhelyén:
http://digitalpublishing.acrobat.com. A Dashboard irányítópultról hivatkozások mutatnak a különféle eszközökre és szolgáltatásokra.

Az Elemzések oldal használatával követhetők az ügyféladatok.

A Folio Producer használatával rendezhetők, szerkeszthetők és tehetők közzé a fóliók. A Folio Producer tartalmaz egy Organizer
rendezőoldalt, amely megjeleníti a rendelkezésre álló fóliókat, valamint egy Editor szerkesztőoldalt, amely a kijelölt fólió cikkelyeit jeleníti meg.

A Viewer Builder használatával építhetők egyéni megjelenítőalkalmazások.
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Megosztás

Új kivitelű Folio Overlays panel

Módosított terminológia

Továbbfejlesztett fólióletöltés

Az Android Viewer megjelenítők fejlesztései

A navigációs sáv testreszabása

Az előfizetés fejlesztései

PDF fóliók kétujjas nagyítása

Content Viewer for Android

Helyi megjelenítők

További előfizetési támogatás

Fólióváltozatok

Oldaltörés HTML-cikkelyekben

eCommerce előfizetési szolgáltatások a Viewer megjelenítő alatt

A Desktop Viewer megjelenítő fejlesztései

Jobb oldali gerinc

Fóliófrissítés a megjelenítőben

Kéttájolású videók egytájolású fóliókban

Adatelemzési fejlesztések

Az új Folio Overlays panel

A Megosztás beállítással osztható meg a fólió más DPS-felhasználókkal. A kiadó megoszthatja például a fóliót a
kiadványszerkesztővel, aki a magazin egyik cikkelyének elkészítésén dolgozik. Egy reklámügynökség pedig megoszthat egy fóliót a különféle
kiadókkal, így teheti hozzáférhetővé a hirdetéseket. A megosztási munkafolyamat váltja fel az „áttöltési” munkafolyamatot.

A Folio Overlays panelt átterveztük. A 360 fokos megjelenítő rátét új neve Képsorozat lett. A Webnézeti rátét új
neve Webtartalmi rátét lett. Az objektumok visszaalakíthatók rátétekből normál objektumokká.

A „halmok” neve „cikkely” lett. Az Összeolvasztás új neve Csak vízszintes átlapozás lett. A teljesítő kiszolgáló neve
mostantól Distribution Service (Adobe terjesztési szolgáltatás).

11. kiadás

A 11. kiadás volt a Digital Publishing Suite legutolsó előzetes verziója, amely még a Content Bundler munkafolyamat szerint működött.

Az iPad eszközökön megduplázódott a letöltési sebesség. Emellett a Viewer megjelenítő felhasználói olvashatják
az egyik fóliót egy másik fólió letöltődése közben.

A PNG- és HTML-cikkelyek használati sebessége javult az Android eszközökön. Az Android
Viewer megjelenítő támogatja az alkalmazáson belüli webnézetet.

Az Enterprise ügyfelek akár három, teljes képernyős webnézetet megjelenítő ikont is hozzáadhatnak a
navigációs sávhoz.

Már beállítható Apple (iOS) előfizetés egyéni jogosultsági kiszolgáló megadása nélkül.

10. kiadás

Ha építéskor bekapcsolja a PDF exportálási opciót, akkor a felhasználók kétujjas mozdulattal ránagyíthatnak majd
az oldalra. Jelenleg a kétujjas nagyítás nem engedélyezett interaktív rátéteket tartalmazó oldalakon.

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő már rendelkezésre áll Android eszközök alatt. Ehhez a Content
Viewer tartalommegjelenítőhöz nem tölthetők át fóliók. Helyette a teljesítő kiszolgálóval végezze a fájlok feltöltését és letöltését. Bár az Android
Viewer megjelenítő nagyon hasonlít az iPad Viewer megjelenítőre, egyes funkciókat még nem támogat. Nem támogatott funkció például az
összeolvasztott cikkelyek, a szövegközi videók, a panoráma rátétek és a fóliók PDF formátumba exportálása. A HTML-cikkelyeknek és a
webnézeti rátéteknek sebességi problémái lehetnek.

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő nyelvi felülete az eszköz helyi beállításainak megfelelően módosul. A jelenleg
támogatott nyelvek a következők: angol, francia, német, svéd, spanyol és japán.

Most rendelkezésre áll az alkalmazáson belüli előfizetések lehetősége. Az Adobe támogatja az Apple új
előfizetési modelljét olyan kiadók esetén, akik saját jogosultsági kiszolgálót állítanak be.

A mobil eszközök már több méretben is rendelkezésre állnak. Ha egységesen 1024×768 méretű fóliókat használ az Android
eszközökön, akkor a fóliók alul és felül fekete sávval jelennek meg. Ha konkrét eszközökre kíván tervezni (pl. 1024×600 képpontra vagy 16:9
oldalarányra), akkor egyazon fóliónak létrehozhatja különféle változatát. Változatok úgy készíthetők, hogy a Magazincím és a Fóliószám
beállításokat azonosra állítja, de a Méret exportálási beállításokat eltérőre. A megjelenítő csak azt a változatot fogja felajánlani, amelyik a leginkább
megközelíti az eszköz méreteit.

A HTML-cikkelyek már elegánsabb módon is oldalakra oszthatók.

9. kiadás

A kiadók már beállíthatnak olyan saját előfizetési modellt, amellyel az
ügyfelek előfizethetnek egy magazinra vagy hírlevélre, és rendszeres frissítéseket kaphatnak a fóliókhoz. Az ügyfelek megadhatják azokat a
fóliókat, amelyek az iPad eszközre letöltve maradnak, ami különösen hírmagazinoknál hasznos.

A Content Viewer for Desktop megjelenítő már támogat sok, korábban nem támogatott funkciót,
például az egytájolású fóliókat és a webnézeti rátéteket.

A Content Bundler tartalomkötegelő tartalmaz egy Gerinc beállítást, amely lehetővé teszi a cikkelyek jobbról balra olvasását
az ázsiai nyelveknél. A Jobb szél beállítás mellett az első cikkely jelenik meg jobb szélső cikkelyként, és a felhasználó a cikkelyeket jobbról balra
lapozhatja át.

Már megjelenik egy frissítési üzenet a könyvtárban, ha a fóliót a teljesítő kiszolgálón frissítik. Ha a felhasználó a
Frissítés gombot megérinti, akkor a rendszer letölti az új, szerkesztett mini .folio fájlokat.

A felhasználók akkor is lejátszhatják teljes fekvő képernyőn a videókat, ha azokat egy, csak álló
formátumú fólió tartalmazza.

Ha elemzési adatokkal követik nyomon a felhasználást, meg lehet különböztetni a reklámokat és a cikkelyeket. A
kapcsolat nélküli megjelenítőadatok is megőrződnek.

7/8. kiadás

Az InDesign CS5 Folio Overlays panelje váltja fel az Interactive Overlay Creator alkalmazást. A változtatás
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Desktop AIR Viewer

„Példány” -> „Fólió”

Nincs szükség az azonosító beállítására

A Viewer megjelenítő könyvtárának rács nézete

Sorrend opció

Zárolt cikkelyek kötegeléskor

Kijelentkezés gomb a Viewer megjelenítőben

3G letöltés

Összeolvasztott cikkelyek

Enyhébb megkötések a mappastruktúrára

Automatikus tartalomjegyzék-készítés

PDF képformátum

HTML-cikkelyek

HTML bélyegképek megadása

A Viewer megjelenítő felhasználói felületének fejlesztései

Átlátszóság görgethető keretekben

A Bundler módosításai

Natív diavetítés és hiperhivatkozások

Továbbfejlesztett natív diavetítések

Hivatkozások megadott oldalakra

Egyszerűsített „navto” típusú hiperhivatkozások

következtében már minden interaktív rátét natív módon, az InDesign alkalmazásban hozható létre. A Folio Overlays panellel hozhatók létre a
rátétek, és módosíthatók a rátétbeállítások.

Már rendelkezésre áll a Viewer megjelenítő AIR alapú verziója, amellyel tesztelhetők a létrehozott példányok (ezeket már
fólióknak hívják). A Desktop Viewer megjelenítő jelenleg nem támogat minden funkciót, ezért csak alapvető tesztelőeszköznek alkalmas.

A „példány” új megnevezése „fólió”.

Legtöbbször már nem kell megegyező rátétazonosítókat használni az elrendezésben az iPad
elforgatásakori folytonosságának biztosításához. A Bundler kötegelő a forráselem és a beállítások alapján választja ki a megfelelő rátéteket.

A Viewer megjelenítő könyvtára már lehetővé teszi nyolc fólió egyidejű megjelenítését rács
nézetben. Át lehet kapcsolni a rács nézet és a normál nézet között.

A Content Bundler tartalmaz egy új Order (Sorrend) oszlopot, amivel csökken a cikkelyek sorrendjének véletlen
megváltoztatásának esélye. Adja meg a cikkely megjelenésének helyét kijelölő sorszámot, és az arra a helyre kerül át.

A Content Bundler tartalmaz egy új Locked (Zárolt) oszlopot, amellyel kötegeléskor megakadályozható a cikkelyek
frissítése. Ez különösen hasznos, amikor csak egy vagy két cikkely módosításait kívánjuk tesztelni.

A továbbiakban már nem szükséges az Adobe azonosítóhoz tartozó jelszót módosítani ahhoz,
hogy megjelenjen a Bejelentkezés gomb.

A fóliók már letölthetők iPad alá 3G kapcsolaton keresztül.

6. kiadás

Egy cikkely (korábban halom) összeolvasztásakor a cikkely minden oldala egy külön cikkellyé válik, és így az ügyfél
vízszintesen görgetve jelenítheti meg a cikkely oldalait. Az összeolvasztott cikkelyeknek csak az első oldalai jelennek meg a tartalomjegyzékben,
de Tallózás módban és elhúzási bélyegképként minden oldaluk megjelenik. Folyamatos görgetési beállítású cikkely nem olvasztható össze.

Már építhető egy teljes interaktív példány OverlayResources nevű mappa létrehozása nélkül is. A
korábbi kiadásokban a rátét forrásfájljainak az OverlayResources nevű mappában kellett elhelyezkedniük, és az exportált SWF fájloknak a Links
nevű mappában kellett lenniük abban a dokumentumban, amelyikbe ezeket belehelyezték.

A tartalomjegyzék korábban kötelező PNG fájlja már opcionális. Ha a cikkely mappájában nem található
PNG fájl, akkor a Tartalomkötegelő a cikkely első oldala alapján, automatikusan létrehozza a tartalomjegyzék-ikont.

A PNG és JPEG mellett a Bundler már képes PDF formátumú képeket is létrehozni. A PDF képek alkalmazása jelentősen
lecsökkenti a fájlméretet, és a jövőbeli alkalmazások számára további lehetőségeket, például kétujjas nagyítást és adott szöveg keresését is
lehetővé teszi.

Már InDesign- és HTML fájlokból is létrehozhatók a példányokban lévő cikkelyek. Ha HTML fájlból készíti el a cikkelyt, a két
tájolás elkészíthető egyazon HTML fájlból is, és létrehozható külön-külön fájl a fekvő és az álló tájolás számára.

Az InDesign-cikkelyek esetén a Megjelenítő automatikusan létrehozza az elhúzáskor megjelenő bélyegképet.
HTML-cikkelyek esetén viszont a bélyegképek elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, és esetenként gyenge eredménnyel zárul. A HTML
cikkelyek bélyegképeinek hatékonyabb elkészítése érdekében beállítható, hogy a Kötegelő minden HTML cikkelynek csak az első oldaláról
készítsen bélyegképet; illetve lehetőség van a HTML cikkelyek mappáihoz manuálisan hozzáadni képfájlokat.

A felhasználók arra panaszkodtak, hogy a cikkelyektől jobbra megjelenő görgetősáv
túl vékony, ezért megszélesítettük. Emellett javítottunk a (Browse) Tallózás mód oldalbélyegképeinek megjelenésén és sebességén.

A görgethető tartalomkeretek már alapértelmezés szerint átlátszóak. Ha el kívánja kerülni azt, hogy a
tárolókeret tartalma látszódjon, alkalmazzon kitöltést a tartalomkereten.

A Content Bundler tartalomkötegelőben az Issue Title (Példánycím) metaadatszöveg sosem jelent meg sehol a Viewer
megjelenítőben, ezért ezt a lehetőséget megszűntettük, akár a Dimension/Type Settings (Méret/Szedés) adatokat. Emellett a Use Cover opció új
neve Include Cover (Borítóval együtt) lett.

5. kiadás

Interaktív diavetítések és hiperhivatkozások kizárólag natív funkciókkal hozhatók létre. Az interaktív
objektumok létrehozásához használja az Objektumállapotok, a Gombok és a Hiperhivatkozások panelt. A beállítások módosításához a megfelelő
sorokat gépelje be a Parancsfájlcímke panelbe. (Reményeink szerint a következő kiadásban már felhasználói felülete is lesz ezeknek a
beállításoknak.)

Létrehozhatók a diavetítés következő vagy előző diájára lépő navigációs gombok. Ha a többállapotú
objektum kijelölése mellett a Parancsfájlcímke panelen beírja az „SS_swipeEnabled=yes” sort, akkor a felhasználók a diavetítés diáit lapozó
gesztussal lapozhatják át.

Már létrehozhatók a cikkely megadott oldalára mutató hiperhivatkozások és gombok.

Megadhatók „navto” típusú hiperhivatkozások a megcélzott cikkely forrásdokumentumának
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Egytájolású cikkelyek

Helyi HTML fájlok webnézetének támogatása

Görgethető keretek

Vissza gomb

JPEG kimenet a Bundler kötegelőben

A Bundler továbbfejlesztett hibakezelése

Webnézeti rátét

Automatikus indítás opció

A 360 Viewer új opciói

A „navto” típusú hiperhivatkozások

Egyszerűbb natív diavetítés

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőről

Példányok feltöltése a teljesítő kiszolgálóra

Példányok kezelése a Bundler kötegelőben

Borító opciói

Rugalmasabb rátétmappa-struktúra

Natív InDesign-interaktivitás

Szövegközi videók

Panoráma

nevével, akár a .html vagy .indd kiterjesztéssel, akár anélkül.

Készíthető csak álló, illetve csak fekvő példány. Helyezzen egyszerűen vagy csak álló, vagy csak fekvő InDesign-
dokumentumot a példány mappájába. A példány az iPad eszköz elforgatásakor is megtartja tájolását.

Webnézeti rátét létrehozásakor, megadható a számítógépen elhelyezkedő HTML fájl. A korábbi
kiadásokban csak az interneten át elérhető URL-címet lehetett megadni a webnézeti rátét létrehozásakor.

Hozzon létre egy megjelenítési területet, amelyben a felhasználók majd függőlegesen vagy vízszintesen görgethetik át a
tartalmat. Például a felhasználó itt átgörgetheti egy recept hozzávalóinak felsorolását.

A Viewer navigációs sávja tartalmaz Vissza gombot a Kezdőlap és a Tartalomjegyzék gombok között, és ezzel lehetősége nyílik a
felhasználónak visszatérni arra az oldalra, ahonnan idelépett.

A Bundler „Export options” (Exportálási beállítások) párbeszédpaneljén már helyet kapott egy olyan
opció, amellyel megadható, hogy az exportált tartalom PNG vagy JPEG formátumú legyen.

A Bundler kötegelő jobb visszajelzést ad a kötegelési folyamat közben.

4. kiadás

Egy megadott nézeti területre beágyazható élő weboldal. Beállítható egyéb beállítások mellett az is, hogy a felhasználó tudja-e
használni is a webtartalmat.

Amikor a felhasználó odalapoz, egy rátét automatikusan lejátszható a lapon (akár megadott késleltetéssel is). Az
automatikus indítás 360 Viewer, hang, videó és webnézeti rátétre vonatkozhat.

Az automatikus indításon kívül a 360 Viewer tartalmaz olyan új beállításokat is, amelyekkel vezérelhető a képsor
lejátszása, szüneteltetése, lapozása és végtelenítése.

Sokkal egyszerűbbé vált az egyik cikkelyről a másikra mutató hiperhivatkozást készíteni. Amikor az
InDesign alatt natív gombot vagy hiperhivatkozást készítünk, így kell megadni az URL-címet: „navto://<álló InDesign-dokumentum neve>”. Tehát
például a „navto://WiFi_v” a WiFi cikkelyre lép akár az álló, akár a fekvő tájolásból.

A többállapotú objektumokat már nem kell csoportosítani. A Parancsfájlcímke panelre már csak a beállítások
változtatásához van szükség.

Az Adobe Content Viewer megjelenítővel fel-le tölthető tartalom az Adobe kiszolgálón, és
áttölthető tartalom az adott asztalról. (Megjegyzés: az áttöltés már nem áll rendelkezésre.)

Az Adobe létrehozott egy, példányok feltöltésére és kezelésére szolgáló, átmeneti kiszolgáló
webhelyet. Az exportáláskor válassza az Issue (Példány) almenü Multiple Files (Több fájl) elemét, majd adja meg a kiszolgálói feltöltés opcióit.
Teszttartalom Adobe-kiszolgálóra töltése után letölthetők a példányok a Viewer megjelenítőre. Ebben a kiadásban csak úgy tölthető le egy példány,
ha ugyanazzal az Adobe azonosítóval jelentkezünk be, mint az a személy, aki a példányt feltöltötte.

A Bundler kötegelőben előnézhető a feltöltött példányok megjelenítésére és kezelésére szolgáló
felület. Ebben a kiadásban hozzáadható, megjeleníthető és eltávolítható az Adobe-kiszolgálóra feltöltött példány.

A kiszolgálóra feltöltött példányok esetén az első cikkely első oldala már használható a példány borítójaként a könyvtárban.

2.5/3 verzió

Hibajavítások történtek; új szolgáltatásokat nem vezettünk be, csak az Adobe Content Viewer megszerzésére és használatára van lehetőség az
Apple Store beszerzőhelyéről.

2. kiadás

A korábbi verzióban az egyes cikkelymappákban _h és _v végződésű InDesign-fájloknak kellett lennie, és
lennie kellett egy Links nevű mappának, ahol mindkét fájl forráselemei helyezkedtek el, valamint egy közös, OverlayResources nevű mappa is
szükséges volt, amelyben a teljes példány elhelyezkedett. Bár ez a felépítés továbbra is alkalmazható, a _h és _v fájlok már szerepelhetnek külön-
külön mappában is, ahol mindkét mappában lennie kell egy-egy Links és OverlayResources nevű mappának, ami különösen hasznos
csomagmappák esetén. Mindkét eljárásnak megvannak a maga előnyei.
Ha azt a módszert alkalmazza, amelyben az InDesign-fájlok és a Links nevű mappák külön-külön mappában találhatók meg, akkor egy-egy
OverlayResources mappára is szükség lesz mindkét cikkelymappában, az egész példányra vonatkozó, közös OverlayResources mappával
szemben.
Függetlenül az alkalmazott struktúrától, az InDesign fájlok már egyaránt végződhetnek _h és _v karakterekre (horizontális és vertikális), vagy _l és
_p karakterekre („landscape” és „portrait”).

Az InDesign fájlok hiperhivatkozásai, gombjai és többállapotú objektumai már elhelyezetők a példányban az
Overlay Creator alkalmazása nélkül is. A Parancsfájlcímkék panellel módosíthatók ezen objektumok alapértelmezett beállítása.

Videókat már nemcsak teljes képernyőn, hanem már a szöveg között is le lehet játszani.

Az Overlay Creator már tartalmaz egy Panorama opciót.
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  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Sidecar.xml

Többszörös példány

Folyamatos görgetés

Elkerülhető, hogy minden alkalommal ki kelljen tölteni a metaadatokat, valahányszor a Bundler kötegelővel elkészítjük az „Info.csv”
nevű CSV fájlt. Egyes karakterek miatt, amelyek nem jeleníthetők meg helyesen, XML fájl váltja fel a CSV fájlt.

Már hozzáadható egynél több példány is a megjelenítőhöz. A Kezdőlap ikon megérintésekor a példányokat tartalmazó
könyvtárba, és nem az aktuális példány kezdetére jutunk vissza. Készíthetők előnézeti képek a könyvtárban szereplő példányok számára. Jelenleg
még csak nyolc példány tölthető be.

Beállítható, hogy az egyes cikkelyek a példányon belül folyamatosan legyenek görgethetők, vagy inkább csak laponként.

1. kiadás

A Digital Publishing Suite eszközök első kiadása az AIR alapú Content Bundler tartalomkötegelőt kínálta, valamint az Interactive Overview Creator
alkalmazást. Az első Overlay Creator rátétkészítő a hiperhivatkozás, 360 Viewer, diavetítés, hang és videó rátéttípusokat tette lehetővé. Az
interaktív objektumok létrehozására egyedül az Overlay Creator volt használatos.
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DPS hibajavítási kiadási megjegyzések

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Áttekintés
Ez a cikk felsorolja az ismert aktuális kérdéseket, valamint a legfontosabb hibajavításokat minden egyes Digital Publishing Suite verzióhoz. Az új
funkciók felsorolásához lásd: Újdonságok ebben a változatban.

Az ismert DPS kiszolgálóproblémák és a következő tervezett karbantartások listájához lásd: http://status.adobedps.com.

v30 gyorsjavítások
2014. április 28.

A normál Android megjelenítő nem jelenített meg hibaüzenetet, amikor olyan Android eszközre próbált meg fóliót letölteni, amelyen már nem volt
elég szabad tárterület. (3732681)

2014. április 22.

A nagy leküldéses értesítések szűk keresztmetszetével kapcsolatos probléma orvosolva. (3743224)

2014. április 10.

A leküldéses értesítések normál/értesítési API-kkel történő elküldésével kapcsolatos probléma megoldva. (3735711)

2014. március 21.

Szöveges értesítés küldésekor kétbájtos karakterek beszúrása hosszabb üzenetet eredményez mint a szöveges beviteli mezőben engedélyezett
256 bájt. A felhasználói kezelőfelület negatív értéket jelenít meg a hátralevő bájtok számának, de az értesítés mégis elküldhető az Apple-nek, ami
hibához vezet. Ezzel a gyorsjavítással a szolgáltatás már nem engedélyezi 256 bájtnál hosszabb üzenet elküldését. Ha a szöveges üzenet hossza
túllépi a korlátot, a felhasználói kezelőfelület hibaüzenetet jelenít meg, és a folytatáshoz csökkentenie kell a kétbájtos karakterek számát.

2014. március 20.

Bizonyos esetekben a v30-as eszközök telepítésekor a felhasználók nem tudnak bejelentkezni a Folio Builder panelen olyan Adobe azonosítóval,
amelyhez nincs Application szerepkör rendelve. A problémát ez a gyorsjavítás orvosolja. A bejelentkezési probléma elkerüléséhez frissítse a DPS
Desktop Tools eszközöket (InDesign CC/CS6) vagy a Folio Builder panelt (InDesign CS5.5/CS5). A telepítők hivatkozását megtalálhatja ebben a
cikkben.

Jelenleg ismert problémák és útmutatások
Bejelentkezési / telepítési problémák

Ha az Adobe Content Viewer telepítése sikertelen, amikor frissíti a DPS eszközöket, lásd: Nem tudom telepíteni, megtalálni a Desktop Adobe
Content Viewer megjelenítőt.
Ha az Adobe Content Viewer telepítése sikertelen, távolítsa el az alkalmazást az Applications könyvtárból (amennyiben létezik), ürítse ki a
szemétkosarat, jelentkezzen be a DPS Dashboard webhelyre, és kattintson a DPS App Builder for the Mac elemre.
Ha „hitelesítés nem sikerült” hibaüzenetet kap, amikor egy ellenőrzött Adobe azonosítóval bejelentkezik az Adobe Content Viewer
megjelenítőbe iPad eszközön, vagy amikor egy érvényes, közzétett fólió megjelenése egy egyéni megjelenítő alkalmazásban hibás,
probléma lehet a szerverrel. Lásd a „Hitelesítés nem sikerült” részt: Az Adobe Content Viewer hibaelhárítása technikai megjegyzések, vagy
lépjen kapcsolatba az Adobe képviselőjével.

A natív Android megjelenítő ismert problémái

A natív Android megjelenítő által támogatott funkciók és a korlátozások listáját lásd: Natív DPS-alkalmazások létrehozása Android
eszközökre.

A közösségi megosztás és a webes megjelenítő ismert problémái

Az iOS 6 alatti közösségi megosztás most minden február 7. után elkészített alkalmazásban le van tiltva. A teljes közösségi megosztási
menü le van tiltva az iOS 6-t futtató eszközökön. A közösségi megosztási menü továbbra is elérhető iOS 7 eszközökön.
A lágy görgetésű cikkelyek a webes megjelenítőben esetleg nem megfelelően jelennek meg az utolsó oldalon, ha a lágy görgetésű cikkely
hossza nem pontosan a fóliómagasság egész számú többszöröse. Például egy 1024x2000 méretű cikkely utolsó oldala levágva jelenhet
meg, de egy 1024x1536 méretű (a magasság kétszerese) vagy egy 1024x2304 méretű (a magasság háromszorosa) jól működik. Ez a
probléma különösen álló tájolás esetén gyakori. Egy megoldás lehet, ha a lágy görgetésű cikkelyek magasságát pontosan a fóliómagasság
egész számú többszörösére állítja. Egy másik megoldás pedig, ha PDF helyett PNG képformátumot használ a lágy görgetésű cikkelyhez. 
A 70x70 méretnél nagyobb TOC képek levágva jelennek meg, nem pedig skálázva.
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Egyéb ismert problémák

A „Figyelmeztetés: Eltérő verzió” hibaüzenet jelenik meg, amikor egy DPS-alkalmazást próbál közzétenni az Application Loader segítségével.
A figyelmeztetést figyelmen kívül hagyhatja és folytathatja az alkalmazás közzétételét, vagy módosíthatja a verziószámot az iTunes Connect
webhelyén. Jelenleg az Apple nem utasítja vissza az alkalmazásokat emiatt. (3632944)
Ha engedélyezi a közösségi megosztást v29-es vagy v30-as alkalmazásában, akkor egy ingyenesként közzétett fólió cikkelye elérhető lesz a
webes megjelenítőben és a cikkelymegjelenítőben még akkor is, ha a cikkely maga Védett vagy Megszámolt megjelölésű.

v30.2 gyorsjavítások (2014. április 28.)
Elemzés javításai

A cikkelyek adatai között már megfelelő jelentések láthatók a rátétek elindulásáról és az olyan oldalakra mutató URL-kattintásokról, amelyek
nem tartalmaznak ilyen elemeket. (3726762)
A diavetítésekbe ágyazott gombok nyomon követése már megfelelően történik. (3737243)

Normál Android megjelenítő

A normál Android megjelenítő nem jelenített meg hibaüzenetet, amikor olyan Android eszközre próbált meg fóliót letölteni, amelyen már nem
volt elég szabad tárterület. (3732681)

v30.1 gyorsjavítások (2014. április 7.)
Az iOS megjelenítő javításai

A közvetlen jogosultságokat használó alkalmazások frissítésével számos bejelentkezési probléma oldható meg, beleértve a bejelentkezési
gomb nem megfelelő működését és a felhasználók kijelentkeztetését. (3726004 és 3726005)
Az iPhone megjelenítő most már megtartja az iPhone5 méretű fóliók borítójának képoldalarányát (16:9) Newsstand nézetben. (3732700)
A HTMLResources.zip fájlban adatleírókat kereső megjelenítőkód többé már nem ad hibás hibaüzenetet. (3724085)
A kibővített karakterek többé már nem URL-kóddal szerepelnek a webnézet URL-címében. (3728362)

A natív Android megjelenítő javításai

Egy hiba javítva, amely miatt egyes automatikus lejátszású videók nem indultak el automatikusan.
Stabilitási javítások segítik a könyvtárban a letöltések megszakítását.
Javítva a közvetlen jogosultsági bejelentkezés hibája.

A Windows Áruház megjelenítő javításai

Ha a közzétevő módosítja a cikkely nevét, akkor többé már nem jelenik meg a „Nem sikerült megnyitni a fóliót” hibaüzenet, amikor a
felhasználó megpróbálja frissíteni a fóliót. (3729074)
Javítva a közvetlen jogosultsági bejelentkezés hibája. (3726018)

v30 hibajavítási kiadási megjegyzések (2014. március)
Jogosultsági javítások

A sortörés karakter a fóliók fájlnevében hiányos rátéteket és androidos letöltési hibákat okozott. Ezt a hibát kijavították. (3653600)

Az iOS megjelenítő javításai

A nem Newsstand megjelenítő és az Adobe Content Viewer már nem veszíti el a letöltött fóliókat újraindítás után, ha a Folio Közzétételi név
mezője törtvonalat („/”) tartalmaz. (3706229)
A webtartalom rátéten történő pöccintés már nem aktiválja azt iOS 7 alatt. (3719813)
A megjelenítő összeomlott, ha a felhasználó letöltötte egy többszakaszos fólió egy szakaszát, majd visszavonták a fólió közzétételét, és a
felhasználó megjelenítette és használta a fóliót. Ezt a hibát kijavították. (3712674)
A képsorozatok alaphelyzetbe állítása forgatás és tehetetlenség esetén most már elérhető pöccintéskor. (3711983)
iOS 7 alatt a diavetítés gombok már nem tűnnek el az eszköz elforgatásakor, ha a diavetítés gördíthető keretbe van ágyazva. (3710367)
Az érvényes navto hivatkozásokra való koppintás már nem sikertelen vagy hatástalan egyes esetekben. (3704444)
Az egytájolásos fóliók olvasási helyzete már nem veszik el, ha az eszközt az ellenkező tájolással indítják újra. (3701061)
A helyi tárolású értékek már megfelelően visszanyerhetők az eszköz alvása vagy a Home gomb megnyomása után. (3696400)
Ha ránagyít egy PDF-oldalra és lapoz egy képsorozatot, akkor a képsorozat már megfelelően működik. (3689978)
A kettős koppintással alaphelyzetbe állított automatikus lejátszású diavetítés már nem indul el újra az oldal elhagyásakor. (3685543)
A Newsstand fóliófedőlapja most már megfelelően frissül a leküldéses háttérértesítésre, még ha a felhasználó nincs is feljogosítva a fólióra.
(3684294)
A gördíthető keretbe ágyazott képsorozat rátét már helyesen működik automatikus lejátszás esetén. (3684291)
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Az új fólióra értesítő riasztás nem jelenik meg fólió nézetben, ha a megjelenítő nincs beállítva közvetlen jogosultságra. Ezt a hibát
kijavították. (3684290)
A megjelenítő már nem omlik össze, ha a felhasználó sok fólióra koppint a megvásárláshoz egy egyéni könyvtárban, majd visszatér az
alapértelmezett könyvtárba. (3678047)
A nagyon gyors pöccintés egy diavetítésen néha a következő cikkelyre ugrott a diák váltása helyett. Ezt a hibát kijavították. (3673086)
iPhone 5 készüléken az „Elfelejtette a jelszót?” szöveg a bejelentkezési dobozon kívül jelent meg, ha az alkalmazásban beállítottak elfelejtett
jelszót kezelő URL-címet, de nem adtak meg fióklétrehozási URL-címet. Ezt a hibát kijavították a v30-as alkalmazásokban. (3671662)
Egy gyors pöccintés egy ingyenes cikkely melletti védett cikkelyen lehetővé tette a védett cikkely vásárlási panel nélküli megjelenítését. Ezt a
hibát kijavították. (3660132)
Az egyéni HTML-tárolóhelyek és a webes nézetek most már megfelelően folytatódnak a felhasználói kezelőfelület alatt. (3658854)
Egy előzetesen megtekintett fólió most már akkor is letölthető, ha szóköz található a tartalomjegyzék elem nevében. (3658214)
Ha ránagyít egy diavetítésre vagy képsorozatra bekapcsolt pöccintés mellett, akkor most már függőlegesen is pöccinthet az oldal
görgetéséhez. (3656725)
Egy vízszintes görgethető kereten történő pöccintés már nem mozdítja el az oldalt és nem okoz remegő működést, ha a képet az InDesign
segítségével vágták körbe. (3653470)
A kettős koppintás egy MSO-n most már megfelelően nagyít és kicsinyít, ha az oldal ki van nagyítva egy PDF-cikkelyben. (3652078)
A használat nyomon követésére jelentkező ablak már nincs letiltva kapcsolat nélküli üzemmódban. (3650422)
A könyvtárban a cím már nem a „Library Alert” szöveget jeleníti meg, ha egy fóliót többször frissítettek. (3649220)
Egy függőleges görgethető kereten történő pöccintés a következő oldalra való ugráshoz már csak nem egy pillanatra jeleníti azt meg, és már
nem tér vissza az eredeti oldalra. (3647503)
Az alkalmazáson belüli böngésző teljesítménye megbízhatóbb lett webes tartalom megjelenítésekor. (3610048)
Az iTunes előfizetési nyugta most már érvényesíthető, ha az eszközt újraindítják, nincs lezárva, és az alkalmazást egy Newsstand leküldés
ébreszti fel. (3595346)

A Windows Áruház megjelenítő javításai

Kijavítva a Windows Áruház megjelenítő összeomlása egy olyan könyvtár megnyitásakor, ahol nincs megadva a kiadás dátuma vagy a
címlap dátuma. (3714037)
Bizonyos esetekben a videorátétet tartalmazó fóliók archiválása nem volt megfelelő. Emiatt a felhasználók nem tudták megfelelően újra
letölteni a fóliót. (3707309)

A webalapú DPS App Builder javításai

A javítással jobb lett az elemzések beállítási módja, amikor a Professional ügyfelek natív Android alkalmazást hoznak létre.

v30 legjobb gyakorlatok és trükkök
A fóliók és cikkelyek metaadatainak megadásakor alapvető karaktereket használjon, mint az A-Z, a 0-9, valamint a kötőjel és az aláhúzásjel.
Kerülje a törtvonalak, a szimbólumok és a kibővített ASCII karakterek használatát.
Ha az „Ingyenes” lehetőség nem jelenik meg a Folio Producer Editor alatt, győződjön meg arról, hogy két dolgot megcsinált: (1)
megváltoztatta a fólió verzióját v26 vagy újabbra, és (2) frissítette a fólió cikkelyeit. (Amikor frissíti a fólió megjelenítőjének verzióját, a
cikkelyek megtartják előző megjelenítőverziójukat addig, amíg frissítésre kerülnek.)
Bár a PDF már támogatott az Android rendszerben, a PDF fájlokhoz csatolás a HTMLResources.zip fájlban nincs támogatva az Android
rendszerben.
Ne gondolja, hogy minden PDF cikkely ugyanúgy fog viselkedni az Android megjelenítőkben, mint ahogy az iOS megjelenítőkben. A
webtartalmi rátéteknél tapasztalható elsősorban eltérő viselkedés. A panorámák, belső videók és számos más lehetőség még nem
támogatott az Android rendszerben
Amikor egy HTML szalagcímet készít egy előfizetéses alkalmazáshoz jogosultsággal, a szalagcím átível az egész oldalon. Lehet, hogy
módosítani kell a HTML-t.
Ha meghatároz egy jogosultsági szalagcímet, még egy előfizetési csempét is meg kell adni a DPS App Builder programban, akkor is, ha a
csempe nem jelenik meg. (Megpróbáltuk kijavítani ezt, de egy hibát találtunk, ami arra késztetett, hogy a korábbi viselkedést visszaállítsuk.)
Használhat üres „hamis” képeket az előfizetési csempékhez.
Az Amazon nemrég módosította a YouTube-videók beágyazási formátumát. Szerkessze a YouTube beágyazó kódot, hogy az
„scr=http://www.youtube.com” szöveget tartalmazza az „src=//www.youtube.com” helyett. Továbbá állítsa automatikus lejátszásúra a rátétet,
és vegyen fel egy poszterképet a rátét elé.

Korábbi kiadási hibajavítások
A korábbi kiadási megjegyzések és hibajavítások aktuális listáját lásd: A DPS kiadási megjegyzések előzményei.
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Kulcsszók: cpsid_92868

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat
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Tervezés és elrendezés
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Kiadványszerkesztési áttekintés

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

A fólió adott kiadványt jelent, ilyen például egy folyóirat példánya vagy egy megtekintő alkalmazás tartalma. Egy fólió egy vagy több cikkelyből
épül fel (néha „halomnak” nevezik). Az InDesign CS5 vagy újabb verziójú alkalmazással létrehozhatók a forrásdokumentumok a cikkelyekhez. A
Folio Builder panel segítségével létrehozhatók a fóliók és cikkelyek. A Folio Overlays panel használatával interaktív objektumok vehetők fel a
dokumentumokhoz.

Kapcsolódó cikkek

Ha ezt szeretné: Az útmutatást itt találja:

Tervezési döntések Digitális kiadványok tervezése

Az InDesign használata cikkelyek forrásdokumentumainak
létrehozásához

Forrásdokumentumok létrehozása

Interaktív rátétek hozzáadása Interaktivitás

Fóliók és cikkelyek létrehozása Fóliók és cikkelyek

Tartalom előzetes megtekintése Fóliók és cikkelyek előnézete

Fóliók megosztása másokkal Fóliók megosztása
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Digitális kiadványok szerkesztése

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Az InDesign CS6 alatt lehetőség van egyazon InDesign-dokumentumban vízszintes és függőleges elrendezést is elhelyezni. Az InDesign
CS5/CS5.5 alatt a vízszintes és függőleges elrendezéseknek külön InDesign-dokumentumokban kell lenniük. A tájolások nem keveredhetnek a
fólión belül sem: a teljes fóliónak kettős, álló vagy fekvő tájolásúnak kell lennie.

A kettős tájolású cikkelyek álló és fekvő elrendezést is tartalmaznak. Amikor a felhasználó elfordítja a mobil eszközt, akkor a másik tájolás jelenik
meg. Az egytájolású fóliók tájolása nem változik meg. Ha például csak álló tájolású InDesign fájlokból készít cikkelyt, akkor ez a tájolás marad
meg a mobil eszköz elforgatásakor is. Ugyanakkor egy fólió hiába csak álló, a teljes képernyős videók fekvő formátumban is lejátszhatók.

 
Fekvő és álló elrendezés iPad eszközön

Minden dokumentumban lehetnek olyan oldalak és elemek, amelyek fekvő és álló tájolás esetén máshogy néznek ki.

Tervezési megfontolások digitális kiadványszerkesztő alkalmazások esetén

Bob Bringhurst részletesebb példákkal
szolgál a digitális kiadványszerkesztés
tervezési szempontjaival kapcsolatban....
Tovább

http://goo.gl/IfafR

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Forrás InDesign dokumentumok létrehozása
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Útmutató InDesign dokumentumok létrehozásához
Forrás InDesign-dokumentumok készítése (InDesign CS5 és CS5.5)
Forrás InDesign-dokumentumok készítése (InDesign 6 és CC)

Ha a készítendő digitális cikkely egy létező nyomdai cikkelyen alapszik, általában legegyszerűbb új dokumentumot létrehozni. A dokumentum
újrafelhasználásakor módosíthatók a beállítások a „Dokumentum beállítása” párbeszédpanelben. Adja meg a kívánt oldalméretet (pl. iPad SD
esetén 1024×768) és a tájolást (álló vagy fekvő). Az olyan kettős tájolású fólióknál, melyeket a felhasználó álló és fekvő tájolással is nézhet,
mindegyik cikkelyhez két különálló dokumentumot lehet létrehozni. Egyet fekvő és egyet álló elrendezéssel. InDesign CS6 használatakor az
alternatív elrendezést egyazon dokumentum is tartalmazhatja.

A forrásdokumentumokban nem használhatók oldalpárok – laponként csak egy oldal lehet.

Útmutató InDesign dokumentumok létrehozásához
Kapcsolja ki az oldalpár beállítást. Az Oldal eszközt kizárólag akkor használja az oldalméret beállítására, ha az oldal folyamatos görgetésű.
Az elrendezés megtervezésekor ne feledjük, hogy a 6 képpontos görgetősáv levágja a cikkelyelrendezés jobb szélét. Esetleg elhelyezhet egy
segédvonalat vagy egy objektumot a mesteroldalon, ennek a területnek a jelzésére.
Az elrendezés tervezésekor esetleg vegye figyelembe a navigációs sávokat, amelyek akkor jelennek meg, amikor az olvasó megérinti a
hátteret. A felső navigációs sáv 20 vagy 40 képpontos (SD vagy HD) a rendszerállapot sávhoz, plusz 44 vagy 88 képpont a felső navigációs
sávhoz. Az alsó navigációs sáv 44 vagy 88 képpontos. Az Enterprise alkalmazások megjeleníthetnek egy további navigációs sávot is az
egyéni navigálási ikonokkal. A további navigációs sáv 56 vagy 112 képpontos.
A fóliók nagy fájlméretének elkerülésére az interaktív forráselemek, pl. képsorozatok, a pásztázható és nagyítható képek, valamint
panorámaképek létrehozásakor megfelelő méretezésű JPEG és PNG fájlokat kell használni. Nem interaktív képek és diák esetén tetszőleges
formátumú fájlok használhatók, így pl. PSD, TIFF, AI, PDF és JPEG fájlok is. Cikkely és elrendezés létrehozásakor a rendszer tömöríti és
egyetlen PNG, JPEG vagy PDF háttérkép-fájllá alakítja az egyes oldalak nem interaktív objektumait. Ennek megfelelően a diák és
gombképek tömörített PNG fájlok.

Interaktív rátétekhez szánt képek létrehozásakor a Photoshop Mentés webre és eszközökhöz művelete adja a legjobb eredményt.

Ha PDF fájlokat helyez InDesign-dokumentumba, összeolvasztott cikkelyt nem tartalmazó és legalább 1.4-es verziójú PDF fájlt válasszon,
különben nemkívánatos fehér csíkok jelenhetnek meg a dokumentumban.
A legjobb színhűség érdekében RGB színterű képeket kell használni CMYK vagy Lab helyett.
Nem interaktív tartalom esetén bármely képtípus használható. A nem interaktív tartalmat a rendszer újra mintavételezi a fólióval megegyező
méretű képpé. Az interaktív tartalmak létrehozásának útmutatójáért lásd: Legjobb módszerek rátétek létrehozására.

iPad elrendezéssablonok a Digital Publishing Suite alkalmazáshoz

Stílusok és rétegek alkalmazása

Keith Gilbert 1024×768 méretű InDesign
CS5 sablonokat készített. Ezeken a
sablonokon segédvonalak jelölik ki az iPad-
görgetősávoktól és -menüktől mentes
területeket.... Tovább

http://goo.gl/yKAUD

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Colin Fleming elmagyarázza, hogyan
biztosítható a stílusok használatával a
kiadvány következetes tördelése, és hogyan
kerülhetők el a DPS alatti zavarok a rétegek
használatával.... Tovább

http://bit.ly/mTj72N

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Oldal tetejére

Jegyzet:

Oldal tetejére

Forrás InDesign-dokumentumok készítése (InDesign CS5 és CS5.5)
Az InDesign CS5 és az InDesign CS5.5 támogatása megszűnik a v32-es verzióval, amely 2014 szeptemberében várható. Akkor már

nem lesz lehetőség fóliók létrehozására vagy szerkesztésére, illetve DPS-tartalom feltöltésére a Folio Producer eszközbe. InDesign CS6 vagy
újabb lesz szükséges.

1. Az InDesign CS5 vagy InDesign CS5.5 alatt kattintson a Fájl > Új > Dokumentum menüelemre.

2. (Opcionális) Rendeltetésnek állítsa be, hogy Web.

A Web beállítás esetén könnyebb a mobil eszközökre szánt elrendezésekkel dolgozni. Ha már létrehozott egy Nyomtatás rendeltetésű
dokumentumot, az nem változtatható Web beállításúra. Manuálisan viszont Ön módosíthatja a beállítást.

3. Oldalméretnek az eszközolvasó méretét adja meg.

A normál felbontású (SD) iPad típusok 1024×768 képpontosak. A nagy felbontású (HD) iPad 2048×1536 képpontot használ. A legjobb
eredményhez 1024x768-as dokumentumot hozzon létre és PDF-képformátumot használjon, hogy a tartalom minden iPaden jól nézzen ki.

Egy 6 képpont szélességű terület a mobil eszköz képernyőjének jobb szélén levágódik. Az SD felbontású iPad típusok ténylegesen
tervezhető területe 1018×768 (vagy 762×1024) képpont.

Az Android eszközökön az Android megjelenítő a tartalmat átméretezi felfelé és lefelé, valamint a szélesvásznú technikát is használja, hogy
kitöltse a képernyőt. Lásd: Dokumentumok létrehozása több készülékhez.

Ha folyamatos görgetést kíván alkalmazni, megadhat egyéni oldalméretet is (pl. 1024×3000). Lásd: Cikkelyek folyamatos görgetése.

4. Tájolásnak adjon meg Álló vagy Fekvő beállítást.

 
Dokumentum létrehozása az eszközolvasó számára 
A. Állítsa a rendeltetést Web beállításra B. Adja meg az oldalméretet C. Válassza az Álló vagy a Fekvő beállítást 

5. Kettős tájolású cikkely létrehozásához a fenti folyamat megismétlésével hozzon létre egy második dokumentumot.

Ha cikkelyeket kíván importálni, akkor a fájlok mentésekor használja a _v, illetve a _h utótagokat a fájlnevekben. Az álló (vertikális)
dokumentumok neve után írjon _v végződést, például cikkely_v.indd.

6. Alakítsa ki a kívánt dokumentumot.

A digitális kiadványszerkesztési munkafolyamatban az InDesign nem minden interaktivitási szolgáltatása támogatott. A részletekkel
kapcsolatban lásd: Támogatott interaktív funkciók.

Forrás InDesign-dokumentumok készítése (InDesign 6 és CC)
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Az InDesign CS6 és CC számos új szolgáltatással egyszerűsíti a DPS-munkafolyamatot. Ezeknek a szolgáltatásoknak a részletesebb ismertetőire
mutatnak az alábbi hivatkozások. Vegye figyelembe az alábbi problémákat:

Az InDesign CS6 vagy későbbi alatt létrehozott vagy szerkesztett fóliók egyetlen v20 verziónál korábbi megjelenítőalkalmazással sem
kompatibilisek.

Alternatív elrendezések készítésekor az ezeken az elrendezéseken alapuló cikkelyek csak a Cikkely hozzáadása funkcióval hozhatók létre,
Cikkely importálása funkcióval nem. Ha egy adott munkafolyamatban lényeges, hogy több fájlt lehessen importálni, akkor az egyes
elrendezésekhez mindaddig inkább külön-külön dokumentumot kell használni, amíg a Cikkely importálása funkció nem támogatja az
alternatív elrendezéseket.

InDesign CS6 vagy CC alatt forrásdokumentum készítése:

1. Az InDesign CS6 alatt kattintson a Fájl > Új > Dokumentum menüelemre.

2. Rendeltetésként Digitális kiadás beállítást kell megadni.

3. Az oldalméretnél meg kell adni a megcélzott eszközt (pl. iPad). Szükség esetén a szélességi és magassági értékek módosíthatók.

A normál felbontású (SD) iPad típusok 1024×768 képpontosak. A nagy felbontású (HD) iPad 2048×1536 képpontot használ. A legjobb
eredményhez 1024x768-as dokumentumot hozzon létre és PDF-képformátumot használjon, hogy a tartalom minden iPaden jól nézzen ki.

Egy 6 képpont szélességű terület a mobil eszköz képernyőjének jobb szélén levágódik. Az SD felbontású iPad típusok ténylegesen
tervezhető területe 1018×768 (vagy 762×1024) képpont.

Az Android eszközökön az Android megjelenítő a tartalmat átméretezi felfelé és lefelé, valamint a szélesvásznú technikát is használja, hogy
kitöltse a képernyőt. Lásd: Dokumentumok létrehozása több készülékhez.

Ha folyamatos görgetést kíván alkalmazni, megadhat egyéni oldalméretet is (pl. 1024×3000). Lásd: Cikkelyek folyamatos görgetése.

4. Tájolásnak adjon meg Álló vagy Fekvő beállítást.

 
Dokumentum létrehozása az eszközolvasó számára 
A. A Rendeltetés mező beállítása „Digitális kiadás” beállításra B. Adja meg az oldalméretet C. Válassza az Álló vagy a Fekvő beállítást
tájolás 

5. Ha az alternatív elrendezések létrehozásakor azt kívánja elérni, hogy a szöveg újrafolyjon, akkor hagyja az Elsődleges szövegkeret elemet
kijelölve. Ha az adott cikkelyben nincs fő szövegtest, akkor ezt a beállítást törölje.

6. Állítsa össze a kívánt dokumentumot.

A digitális kiadványszerkesztési munkafolyamatban az InDesign nem minden interaktivitási szolgáltatása támogatott. A részletekkel
kapcsolatban lásd: Támogatott interaktív funkciók.

7. Kettős tájolású cikkely esetén az alábbi lehetőségek kínálkoznak:

Hozzon létre egy másik, eltérő tájolású dokumentumot. Ha cikkelyeket kíván importálni, akkor a fájlok mentésekor használja a _v, illetve
a _h utótagokat a fájlnevekben. Az álló (vertikális) dokumentumok neve után írjon _v végződést, például cikkely_v.indd.

Hozzon létre alternatív elrendezést.

Alternatív elrendezésű videó

Objektum alapú rugalmas oldalszabályok
létrehozásának módja InDesign CS6 alatt....

Szerző: Anne-Marie
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Rugalmas oldalszabályokat bemutató videó

Alapvető rugalmas oldalszabályok használatát bemutató videó

Segédvonal alapú rugalmas oldalszabályokat bemutató videó

Objektum alapú rugalmas oldalszabályokat bemutató videó

Az Adobe ajánlja még

Tovább

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_hu

Concepcion, Lynda.com

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

A rugalmas oldalszabályok
alapkoncepciójának magyarázata InDesign
CS6 alatt.... Tovább

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_hu

Szerző: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Méretezés, Újra középre állítás, és
Mesteralapú rugalmas oldalszabályok
használata InDesign CS6 alatt (videó)...
Tovább

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_hu

Szerző: Adobe-videó

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Segédvonal alapú rugalmas oldalszabályok
létrehozásának módja InDesign CS6 alatt....
Tovább

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_hu

Szerző: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Objektum alapú rugalmas oldalszabályok
létrehozásának módja InDesign CS6 alatt....
Tovább

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_hu

Szerző: Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Dokumentum elkészítése többféle eszközre
A különféle felületekre az eltérő eszközméretet számításba vevő fóliók és egyéni megjelenítők hozhatók létre. Az Android eszközök között
egyebek mellett 1024×600, 1280×800 és 1920×1200 felbontású egyaránt megtalálható. Az iOS (Apple) felület felbontása 1024x768, 2048×1536
iPad, míg 480×320, 960×640 és 1136×640 iPhone esetén.

Az Android és az iOS megjelenítők eltérő követelményeket támasztanak a megjelenített fiókkal szemben. Bármely létrehozott fólióméret
megjeleníthető az Android alatt. A cikkelyeket a rendszer méretezi, valamint alul és felül fekete sávokat hagy szükség szerint. Az iPad alatti
megjelenítő viszont csak a 4:3 oldalarányú fóliókat képes megjeleníteni. Az iPhone megjelenítő csak 3:2 vagy 16:9 (1136x640) oldalarányú fóliókat
jelenít meg.

Egyfóliós megközelítés (ajánlott)
Bár a változatok használata is megengedett, lehetősége van egyetlen fóliót létrehozni minden egyes platformra, és engedélyezni a tartalom
skálázását. iPad készülékekre készíthet egyetlen 1024x768 fóliót, amely SD és HD iPad készülékeken is működik. Hasonlóképpen készíthet
egyetlen 480x360 fóliót, amely SD és HD iPhone készülékeken is működik. Lásd: Többváltozatú cikkelyek készítése.

Android megjelenítők esetén készíthet egyetlen fóliót, mint például az iPad készülékekre készített 1024x768 fóliót, vagy egy 1280x800 fóliót,
amely jobban egyezik az Android eszköz képernyőjével. Ez a fólió felfelé vagy lefelé átméretezve jelenik meg az Android eszközökön. Az optimális
eredmény érdekében több Android eszközön is tesztelje a fóliót. Egy másik lehetőség a natív Android megjelenítőkhöz egy fólió készítése a
telefonokra és egy másik fólió a táblagépekre, majd az alkalmazás létrehozásakor a kisebb fólió beállítása csak a telefonokon, míg a nagyobb fólió
beállítása csak a táblagépeken történő megjelenítésre. Lásd: Változatok létrehozása a natív Android megjelenítőkhöz.

A Windows Áruház megjelenítők esetén egyetlen 1024x768 vagy 1280x800 méretű fólió létrehozását ajánljuk. A tartalom szükség szerint
átméretezve vagy fekete sávokkal kiegészítve jelenik meg.

Változatok

Az azonos tartalmú, de különféle méretekre előkészített fólióverziókat változatoknak nevezzük. Ha több fólióváltozatot hoz létre, a megtekintő
csak az eszköz méretéhez legközelebb eső változatot teszi elérhetővé.

Android eszközökön, ha a megjelenítő az eszköz oldalarányától eltérő változatot jelenít meg, akkor az alkalmazás a fóliót arányosan átméretezi. A
megjelenítő szükség szerint vagy alul és felül, vagy kétoldalt jeleníthet meg fekete sávokat.

A változatok használata több okból lehet hasznos:

Olyan iPhone tartalom létrehozása, amely nem alsó és felső fekete sávokkal kiegészítve jelenik meg. Például létrehozhat egy 480x320
változatot, amely az iPhone 3/4 eszközökön működik, valamint egy 1136x640 változatot, amely kitölti az iPhone 5 és újabb eszközök teljes
kijelzőjét.
Csak webes megjelenítő beállítású változat készítése. Lásd: A webes megjelenítő testreszabása.
Külön-külön fóliók létrehozása Android eszközökre, amelyek csak a telefonokon vagy csak a táblagépeken jelennek meg.
Külön-külön SD és HD fóliók létrehozása (1024x768 és 2048x1536 méretekben) iPad eszközökre. Ez a funkció különösen hasznos, ha PNG-
vagy JPG-cikkelyformátumot kíván használni a PDF helyett.

Lásd: Fólióváltozatok létrehozása.

 
Fólióváltozatok 
A. 1024×768 fólió B. 1024×600 fólió C. 1024×768 fólió szűkítve 1024×600 eszközön 

Tervezési irányelvek több változat esetén

Ha egy dokumentumot több különböző eszközön kíván újra felhasználni, vegye figyelembe az alábbiakat:
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Az iPad-megjelenítő csak 4:3 oldalarányú, például 1024×768 méretű fóliókat jelenít meg. Az iPhone megjelenítő csak a 3:2 méretarányú
fóliókat jeleníti meg, mint a 480x320 és 960x640, valamint 1136x640 fóliókat (iPhone 5).

Android eszközökön a megjelenítők akár 300%-kal felfelé vagy lefelé skálázzák a tartalmakat az eszköz méretéhez való illeszkedéshez.
Fekete sávokkal való kiegészítés előfordulhat.

Cikkelyek fólióhoz adásakor a dokumentum oldalbeállításai szerinti képaránynak meg kell egyeznie a fólió beállított méretével (kivéve, ha
Folyamatos görgetés van beállítva). Például egy 1024×768 méretű InDesign-dokumentumot hozzáadhat 2048×1536 képpontos fólióhoz,
hiszen az oldalarány ott is 4:3. Nem adhat hozzá viszont egy 1280×768 méretű dokumentumot egy 1024×800 képpontos fólióhoz.

Az Android eszközökre való tervezés során figyeljen arra, hogy a rendszer navigációs sávja csökkenti a megjelenítési területet. Például a
Xoom és a Galaxy 10 navigációs sávja 48 képpont, míg a Nexus 7 esetén ez 64/75 képpont. A Xoom esetén például a navigációs sáv miatt
a tényleges méret fekvő elrendezésben 1280×752, álló elrendezésben 800×1232. Javasoljuk, hogy inkább bizonyos mértékű átméretezés
vagy fekete sávokkal való kiegészítés történjen, mint hogy változatokat hozzon létre az összes különböző mérethez.

A rejtett rétegeken található objektumok nem jelennek meg az exportált fólióban. Létrehozhatók külön rétegek a különféle mobil eszközökhöz,
és elhelyezhet rajtuk olyan objektumokat, amelyek csak a réteg bekapcsolásakor jelennek meg. Mielőtt egy dokumentumból cikkelyt
készítene, jelenítse meg, illetve rejtse el a kívánt rétegeket, szükség szerint módosítható az oldalméret is.
Ha engedélyezi a közösségi megosztást a webes megjelenítőben a tartalom megtekintéséhez, egy speciális változatot készíthet, amely csak
a webes megjelenítő böngészőjében jelenik meg. Lásd: Egy Csak webes megjelenítő beállítású változat készítése.

Ajánlott eltérő alkalmazásazonosító használata az iOS és az Android platformokon, hogy szükség esetén eltérő tartalmat jeleníthessen meg
az iOS és az Android eszközökön. Az iOS alatti funkciók nem mindegyike támogatott Android alatt, ahogy ezt a következő szakasz leírja.

Más platformokon nem támogatott szolgáltatások

Egyes iPad alatt működő szolgáltatásokat az Android Viewer és más eszközök nem támogatnak. Például, panorámák és belső (nem teljes
képernyős) videók nem támogatottak az Android platformon. HTML tartalom használata esetén meg kell győződni annak helyes működéséről a
platform böngészőjében, és a DPS-fólióban. Lásd: Különbségek az iOS és Android megjelenítők között és Támogatott DPS funkciók listája.

Alkalmazások létrehozása

DPS-alkalmazások készítéséről az Android eszközökre lásd: Natív DPS-alkalmazások létrehozása Android eszközökre.

DPS-alkalmazások készítéséről a Windows Áruházhoz lásd: DPS-alkalmazások létrehozása a Windows Áruházhoz.
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HTML-cikkelyek létrehozása DPS-hez

Jegyzet:

HTML alapú cikkelyeket fólióba lehet importálni, és így cikkelyként lehet őket megjeleníteni a megjelenítőalkalmazásban. A HTML-cikkelyek egyik
nagy előnye a sokkal kisebb fájlméret, amely előnyösebb hetente megjelenő kiadványok és egyszerű, főként szöveges cikkelyeknél. A HTML-
cikkelyek emellett olyan interaktivitást is tartalmazhatnak, amely nem áll rendelkezésre a Folio Overlays panelen.

Megtudhatja, hogyan használhatja az Adobe Edge programot DPS-hez HTML készítésére, Raghu Thricovil cikkéből A DPS-fóliók bővítése HTML-
animációkkal az Adobe Edge segítségével.

1. Hozzon létre egy HTML fájlokat tartalmazó mappát.

Ügyeljen arra, hogy a mappa csak a valóban használt elemeket tartalmazza. A mappa összes elemét feltölti a rendszer, így a nem
használtakat is.

2. HTML cikkely egytájolású mappába importálásakor _h vagy _v végződést kell hozzáadni a HTML fájl nevéhez, pl. index_h.html.

Hozzáadott utótag hiányában a rendszer a cikkelyt kettős tájolású cikkelyként importálja. Egytájolású fólió megjelenítési vagy közzétételi
kísérletekor hibaüzenet jelenik meg.

3. A Folio Builder panelen nyissa meg azt a fóliót, amelyben a HTML-cikkelynek majd szerepelnie kell.

4. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

5. Válassza az „Egyetlen cikkely importálása” elemet, kattintson a Hely mappa ikonra , majd adja meg a HTML-mappát.

6. Adjon meg kiegészítő beállításokat, mint a Folyamatos görgetés és kattintson az OK gombra.

Ha szerkeszti a HTML fájlokat, jelölje ki a HTML-cikkelyt a Folio Builder panelen, és válassza a Frissítés elemet.

Ha olyan fóliót szerkeszt, amelyik v20 előtti verzióval készült, nyissa meg a Fólió tulajdonságai párbeszédablakot a megjelenítő
verziójának beállításához Ha a Nem meghatározott van kiválasztva, jelenleg nem tud HTML cikkelyt importálni.

HTML-cikkelyre vonatkozó követelmények

Készíthető egyetlen HTML fájl, amely mind az álló, mind a fekvő tájolás esetén megfelel, illetve készíthető két külön HTML fájl a két
tájoláshoz. Ha az álló és fekvő elrendezéshez két külön HTML fájlt hoz létre, használja a HTML fájlok nevének végén a _v és _h végződést,
például index_h.html. Ha egytájolású fóliót hoz létre, akkor csak egy HTML fájl szükséges. A _h vagy _v utótagot az egytájolású fóliók HTML
fájljához hozzá kell adni.

A dinamikus HTML fájlokat (DHTML) a rendszer még nem teljes egészében támogatja.

A fájlstruktúra szempontjából az egyik módszer a HTML fájlhoz szükséges összes grafikai és parancsfájlok külön cikkelymappába helyezése.
A másik lehetőség a teljes fólióhoz szükséges összes grafikai és parancsfájlnak egy HTMLResources.zip fájlba helyezése. A
HTMLResources.zip fájl a Folio Builder panelről vagy a Folio Producer webes szolgáltatásból importálható a fólióba. Lásd: A
HTMLResources mappa importálása.

Példa HTMLResources mappára

Feltétlenül relatív elérési utakat használjon a HTML kódban. A HTML fájllal egy mappaszinten lévő kép hivatkozásában ezt a mintát kövesse:

<img src="AltalanosKep.jpg"/>

A HTMLResources nevű mappában lévő kép hivatkozásában ezt a mintát kövesse:
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Általános videóviselkedés

Bővített videóviselkedés

JavaScript

Folyamatos videó

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

A HTML cikkelyekre mutató, illetve a HTML cikkelyekben szereplő hivatkozások létrehozásával kapcsolatban lásd: Navto hiperhivatkozások
létrehozása HTML cikkelyekhez.

HTML-cikkelyek létrehozása Android Viewer megjelenítők számára

HTML-cikkelyek létrehozásának leírása és követelményei Android Viewer megjelenítők esetén: HTML-cikkelyek létrehozása Android Viewer
megjelenítők számára

HTML5 anyagok

Johannes Henseler cikke további tudnivalókat közöl a HTML5 kódot alkalmazó cikkelyek létrehozásáról: Egyfájlos HTML5-keretrendszer.

HTML5 létrehozása CreateJS használatával a Flash Pro alkalmazással: CreateJS eszközkészlet.

A HTML-cikkelyekben és az iPad webnézeti rátéteiben rendelkezésre álló betűtípusok tudnivalói: www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-
ipad-iphone/.

Rufus Deuchler oktatóvideót készített az Adobe Muse digitálisan közzétehető HTML-tartalmat létrehozó alkalmazáshoz.

Elhúzási bélyegképek létrehozása a HTML-cikkelyekhez

Az InDesign-cikkelyek esetén a megjelenítőalkalmazás automatikusan létrehozza az elhúzáskor megjelenő bélyegképet. HTML-cikkelyek esetén
viszont a bélyegképek elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, és esetenként gyenge eredménnyel zárul. Ha jobb bélyegképeket kíván elérni a
HTML-cikkelyekben, akkor manuálisan hozzáadhat képfájlokat a HTML-cikkelymappákhoz.

Hozzon létre egy scrubberthumbnail_h.png és egy scrubberthumbnail_v.png fájlt (használható a fekvőnél _l, az állónál _p végződés is). Adja hozzá
ezeket a fájlokat a HTML-cikkelymappához. Ezeknél a képeknél nincs méretkorlátozás, de ne feledje, hogy ezeket a rendszer 166 képpontos
magasságra lekicsinyíti. Támpontként érdemes figyelembe venni, hogy a rendszer által létrehozott bélyegképek 221×166 (fekvő), illetve 125×166
(álló) méretűek.

HTML cikkelyekben videók engedélyezése, hogy úgy viselkedjenek, mint a teljes képernyős rátétek

Amikor egytájolású HTML cikkelyt készít videohivatkozással, az eszköz elforgatásával a videolejátszás is elfordul. Ezen túl, amikor a videó
lejátszása befejeződik, az alkalmazáson belüli böngésző videólejátszása elutasítható. A viselkedés engedélyezéséhez használja a „videofile://”
előtagot a HTML-videó hivatkozásában.

A videó viselkedésére példák az ingyenes DPS Tips alkalmazás Effects (Hatások) kiadásában található.

Ebben a példában a videót az alkalmazáson belüli böngésző lejátssza és nem forgatja el egy egyállású fólióban.<a
href="Links/video.mp4">Videó lejátszása</a>

vagy <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Videó lejátszása</a>

Ebben a példában a videó elforgatása helyesen megtörténik egy egyállású fólióban és visszatér a cikkhez, amikor a
videó befejeződik<a href="videfile://Links/video.mp4">Videó lejátszása</a>

vagy <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Videó lejátszása</a>

Elindíthatja ezt a viselkedést JavaScript segítségével is a playFullscreenVideo funkció használatával az ablakobjektumon.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Videó lejátszása</a>

vagy <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Videó lejátszása</a>

Ebben a példában egy folyamatos videó látható<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Videó
lejátszása</a>

Az Adobe ajánlja még
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Csak 1024x768 fóliók létrehozása PDF képformátumban(ajánlott)

1024×768 és 2048×1536 méretű változat létrehozása

Csak 2048×1536 képpontos fólió készítése

Az 1024×768 képpontos iPad SD típusokkal ellentétben az új retina kijelzős iPad HD felbontása 2048×1536 képpont. Az SD és a HD eszközöket
is megcélzó fóliók létrehozásához a következő lehetőségei vannak:

Használhat többváltozatú PDF cikkelyeket egy szimpla 1024x768 méretű
fólió létrehozásához, mely minden iPad modellen jól néz ki. Készíthető például vektoros formátumban exportált tartalmú diavetítés és görgethető
keret. Egyazon fólióban elhelyezhet egyszerre SD és HD elemeket is, ami különösen a pásztázás és nagyítás képrátétek használatakor fontos.
Lásd: Többváltozatú PDF cikkelyek létrehozása iOS készülékekhez. Ez a megoldás különösen egyfóliós megjelenítők esetén hasznos, hiszen az
nem kezel változatokat.

Fólióváltozatok elkészítése esetén az iPad SD típusok csak az 1024×768, míg az új iPad
csak a 2048×1536 képpontos méretűt jeleníti meg. A változatok létrehozásakor használhatók ugyanazok a forrásfájlok (ajánlott), de használható
két külön forrásfájlkészlet is. További útmutatás Bob Bringhurst és Colin Fleming cikkében az alábbi hivatkozáson található.

Ez azonban nem ajánlott. Többkiadásos megjelenítő használatakor a 2048×1536 képpontos fóliók
csak a HD iPad eszközön jelennek meg. Az egykiadásos megjelenítőkben a tartalom észrevehetően raszteressé válik, és teljesítménybeli
problémák léphetnek fel.

Fontos tudnivalók a változatok létrehozásáról:

Lehetőleg kerülni kell az egyes változatok külön közzétételét. Képzeljük el például, hogy közzétesszük az 1024×768 képpontos fóliót, majd
egy héttel később ennek a 2048×1536 méretű változatát. Ha a felhasználó iPad 3 eszközt használó ügyfele a könyvtárat a nagyobb
felbontású változat rendelkezésre bocsátása előtt nyitja meg, akkor számára csak a kisebb felbontású változat lesz elérhető. Ők a nagyobb
felbontású változathoz csak a megjelenítő eltávolítása és ismételt telepítése után juthatnak hozzá. (Ezt a hiányosságot valamelyik következő
kiadásban tervezzük megszüntetni.)

Newsstand alkalmazás használata esetén csak az összes változat közzététele és rendelkezésre bocsátása után indítsa el az értesítési
szolgáltatást.

Az iPad 3 fóliók létrehozásának alapelvei

Táblagépes közzététel az új iPad készülékre

Az Adobe ajánlja még

Bob Bringhurst több különféle módszert
ismertet, amelyekkel eltérő iPad típusokra
lehet fóliót tervezni.... Tovább

http://adobe.ly/zSXgyg

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Colin Fleming ismerteti azokat a követendő
ajánlásokat, amelyek szerint az Adobe
Digital Publishing Suite fóliókat tehet közzé
az új retina kijelzős iPad számára.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Készíthető 480x320, 960×640 és 1136×640 méretű változat.

Csak egy fólió létrehozása

Az iPhone 3GS, 4, valamint a 4S modellek és az iPod Touch (Generation 4 és későbbi) támogatja a DPS használatát. Az iPhone 3G eszköz nem
támogatott. Az iPhone 3GS felbontása 480×320 képpont. Az iPhone 4 és 4S felbontása 960×640 képpont. Az iPhone 5 felbontása 1136×640
képpont.

Megjelenítő készíthető mind az iPhone, mind az iPad részére. Nem készíthető egykiadásos megjelenítő az iPhone vagy csak iPhone
megjelenítőhöz.

Az iPad számára létrehozott fóliók az iPhone megjelenítőjében nem látszanak. Az iPhone megjelenítő iPhone 5 esetén csak 3:2 méretarányú
fóliókat jelenít meg, mint a 960x640 és 1136x640 fóliók. A legjobb eredmény érdekében több fólióváltozatot kell készíteni. A változatok helyes
beállításával, valamint az iPhone és iPad eszközt egyaránt támogató megjelenítő létrehozásával biztosítható, hogy az ügyfelek ugyanazt a kiadást
bármely iOS eszközön megtekinthessék. Lásd: Fólióváltozatok létrehozása.

A könyvjelzők még nem támogatottak az iPhone készüléknél. Az Enterprise ügyfelek három egyéni ikont hozhatnak létre a navigációs sávon.

Az iPhone eszközt megcélzó fóliók készítésénél az alábbi lehetőségek kínálkoznak:

Több fólióváltozat létrehozása esetén az iPhone 3GS csak a kisebb, míg az
iPhone 4/4S típusok csak a nagyobb változatot jelenítik meg. A forrásfájlok ugyanazon készlete használható 480x320 és 960x640 változathoz. Az
iPhone 5 1136x640 változatához különálló elrendezéseket kell készíteni. Készíthető még 1024x768 és 2048x1536 méretű kiadás az iPad
készülékre.

Készíthető egy olyan egyszerű 480x320 méretű fólió PDF cikkelyekkel, ami jól néz ki minden támogatott iPhone
modellen, bár az 1136x640 méretű tartalom „levélláda” méretű lesz. Lásd: Többváltozatú PDF cikkelyek létrehozása iOS készülékekhez. A csak
960×640 felbontású fólió az iPhone 3GS könyvtárában nem jelenik meg. Ha csak egy 1136x640 méretű fóliót készít, az csak az iPhone 5
készüléken jelenik meg.

Fontos figyelembe venni az alábbiakat:

A problémák elkerülése érdekében a változatokat egyszerre tegye közzé. Képzeljük el például, hogy közzétesszük az 480×320 képpontos
fóliót, majd egy héttel később ennek a 960×640 méretű változatát. Ha az iPhone 4S típust használó ügyfelek a könyvtárat a nagy felbontású
változat rendelkezésre bocsátása előtt nyitják meg, akkor számukra csak a kisebb felbontású változat marad elérhető. Ők a nagyobb
felbontású változathoz csak a megjelenítő eltávolítása és ismételt telepítése után juthatnak hozzá.

Newsstand alkalmazás használata esetén csak az összes változat közzététele és rendelkezésre bocsátása után indítsa el az értesítési
szolgáltatást.

Ha DPS App Builder alkalmazással hozza létre vagy frissíti az adott megjelenítőt, el kell készíteni az iPhone felbontás számára szükséges
további ikonokat, betöltő- és egyéb képeket.

DPS InDesign szerkesztés iPhone készülékhez

Az Adobe ajánlja még

Colin Fleming adja a legjobb módszereket
arra, hogyan lehet az Adobe Digital
Publishing Suite segítségével kiadványt
közzétenni iPhone és iPod Touch
eszközökre... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

55

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html#create_folio_renditions
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/creating-multi-rendition-pdf-articles.html#creating_multi_rendition_pdf_articles_for_ios_devices
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-indesign-authoring-for-iphone-ipod-touch.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-indesign-authoring-for-iphone-ipod-touch.html
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


HTML használata DPS-sel
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Weblaphivatkozások

Webtartalom rátétek

HTML-cikkelyek

Az alábbi három fő módon használható HTML a DPS eszközökkel:

Weblapot megjelenítő hiperhivatkozások vagy gombok használata. A weblapok egyaránt megjeleníthetők a külső mobil
böngészőben és az alkalmazáson belüli böngészővel, ahol a felhasználó a Bezárás gombra kattintva térhet vissza a fólióhoz. Lásd:
Hiperhivatkozás rátétek.

Készíthetők webtartalom rátétek, amelyek egy weblapot vagy egy helyi HTML fájlt egy adott területen megjelenítenek. Lásd:
Webtartalom rátétek.

Ahelyett, hogy az InDesign-dokumentumokkal hozna létre cikkelyeket, készíthető egy HTML forrásanyagokat tartalmazó mappa,
amely importálható cikkely formájában. Lásd: HTML cikkelyek importálása.

Egy HTMLResources mappában kényelmesen tárolhatja a több HTML-cikkely és webtartalmi rátét által közösen használt forrásanyagokat (CSS-,
JavaScript és képfájlokat). Lásd: A HTMLResources importálása.
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Cikkelyek folyamatos görgetése
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Folyamatos görgetés

Álló elrendezés / Fekvő elrendezés (InDesign CS6)

Álló/Fekvő (InDesign CS5/CS5.5)

Az egyes cikkelyekhez külön-külön bekapcsolható a Folyamatos görgetés beállítás. A sima görgetés (nem tévesztendő össze a görgethető
keretek) hasznos hosszú egyoldalas elrendezéseknél, például a tartalomjegyzék esetén. Ha a folyamatos görgetés be van kapcsolva, akkor ennek
megfelelően kell elkészíteni az elrendezést. Például iPad esetén készíthető 1024×2000 méretű fekvő, és 768×2000 méretű álló dokumentum.

Többoldalas dokumentum nem használható folyamatos görgetésű cikkelyhez. Ha Folyamatos görgetésű cikkelyt készít PDF képformátumot
használva, a kétujjas nagyítás nincs engedélyezve.

Az InDesign alkalmazásban az oldalméret megadására használható az Új dokumentum vagy a Dokumentum beállítása párbeszédpanel.

 
Oldalankénti és folyamatos görgetés 
A. Oldalankénti vízszintes görgetés B. Folyamatos vízszintes görgetés C. Oldalankénti függőleges görgetés D. Folyamatos függőleges görgetés 

Folyamatos görgetésű cikkely az alábbi módokon hozható létre:

1. Készítsen egy megfelelő méretű egyoldalas dokumentumot, például fekvő dokumentumhoz 1024×2000 vagy állóhoz 768×2000 méretben.

2. A Folio Builder panel cikkely nézetében a Hozzáadás gombbal hozzon létre egy cikkelyt.

3. Az Új cikkely párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat:

Válassza a „Csak vízszintes” beállítást, ha a cikkely csak fekvő elrendezésű folyamatos görgetésű elrendezést fog
tartalmazni. Ez a beállítás „csak vízszintes” fólió cikkelye esetén használatos, valamint folyamatos görgetésű fekvő elrendezésnél, ahol az
álló verzió ki van kapcsolva (igazítás oldalhoz). A „Mindkét irány” beállítást a kettős tájolású fóliók esetén kell alkalmazni, ahol az elrendezés
mindkét irányban folyamatos görgetésű.

A cikkely kívánt elrendezését különösen alternatív elrendezések létrehozásakor
hasznos megadni. Ha az álló és a fekvő elrendezést külön dokumentum tartalmazza, akkor az egyiknél be kell állítani a megfelelő
elrendezést, míg a másiknál egyiket sem kell választani. Ezután meg kell nyitni és második elrendezésként hozzáadni a másik
dokumentumot.

Határozza meg a dokumentum tájolását. Egy 768×2000 dokumentumhoz például Álló elrendezést kell
megadni. Egy 1024×2000 dokumentumhoz Fekvő beállítást adjon meg.

4. Kattintson az OK gombra.

5. Kettős tájolású fólió esetén hozzá kell adni a második elrendezést a cikkelyhez.

További tudnivalók

Folyamatos görgetésű cikkely importálással is készíthető. Létre kell hozni a _h és _v végződésű forrásfájlokat, majd a Cikkely importálása
lehetőséget kell választani. Lásd: InDesign cikkelyek importálása.

Jelenleg a folyamatos görgetés csak függőlegesen működik. Egy cikkely vízszintes görgetéséhez görgethető keretet lehet létrehozni. Lásd:
Görgethető keret rátétek.

A folyamatos görgetésű oldal méretének megadásához az Oldal eszközzel kell kijelölni az oldalt, majd beállítani az oldal magasságát.
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Cikkelyek vízszintes átlapozása
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Ha egy vagy több cikkelyt csak vízszintesen kíván folyatni, akkor válassza a Cikkely tulajdonságai panel Csak vízszintes átlapozás beállítását. A
felhasználó az „összeolvasztott cikkelyek” között balra és jobbra lapozó mozdulattal navigálhat, nem felfelé és lefelé lapozó mozdulattal.

 
Cikkelyek összeolvasztása 
A. Nem összeolvasztott cikkelyek B. Összeolvasztott cikkelyek 

Az összeolvasztott cikkelyeknek a tartalomjegyzékben csak az első oldalai jelennek meg, tallózás módban azonban minden oldaluk látszik.
Folyamatos görgetési beállítású cikkely nem olvasztható össze.
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Többváltozatú cikkelyek létrehozása

Vektorgrafika használata diavetítésben és görgethető keretben

Az SD és HD felbontású eszközökre eltérő interaktív forrásanyagokat kell használni.

Jegyzet:

A kiadóknak nincs könnyű dolguk az SD (normál) és HD (nagy) felbontású modelleket egyaránt tartalmazó iPad és iPhone típusok esetén. Egyik
lehetőség, hogy egyetlen fóliót hoz létre, amely SD és HD típusokon is működik. Egyes tartalmak viszont többváltozatú cikkelyek létrehozása
nélkül HD felbontásban pixelesen jelennek meg, egyes rátétek pedig eltérően viselkednek. A másik megközelítés szerint külön változatot kell
készíteni az SD és a HD felbontású modellre. A külön változatok fenntartása egyes kiadók esetén nehézséget okoz, és az egypéldányos
alkalmazások nem támogatják a többfóliós változatokat.

A v23-as és későbbi megjelenítőkiadással készíthető szimpla, 1024x768 képpont méretű PDF-cikkelyes fólió, amely egyaránt jól mutat és jól
működik SD és HD iPad modellen is. PDF formátumú cikkely készítésekor a PDF képei a korábbi verzióhoz képest már nagyobb felbontásúak
(már 108 ppi a 72 helyett). Bár a többváltozatú fólió jól néz ki az iPhone 5 készüléken, a tartalom „levélláda” formátumban jelenik meg. A legjobb
eredmény érdekében készítsen egy különálló 1136x640 változatot.

Megjegyzés: Ha 108 ppi-nél nagyobb felbontást szeretne használni bizonyos képekhez, a képet nagy felbontású rátétként készítheti el, mint
például egy képsorozat egyetlen képfájllal.

Továbbá az alábbi lépésekkel készíthető többváltozatú PDF-cikkely:

Diavetítés vagy görgethető keret objektum kiválasztásakor a Folio Overlays
panel a PDF-cikkelyek exportálási formátumánál lehetővé teszi a választást Raszter és Vektor beállítás között. Vektor kiválasztása esetén HD
felbontású eszközökön diavetítésben vagy görgethető keretben élesebben jelenik meg a tartalom – különösen a szöveg. A vektoros tartalom
letöltési ideje viszont hosszabb, mint a raszteresé. Vektorban gazdag tartalom esetén a Vektor, míg a képekben gazdag tartalom esetén a Raszter
beállítás adja a legjobb eredményt.
Győződjön meg arról, hogy a fólió megjelenítőjének verziója v23 vagy későbbi. Egyébként ennek a lehetőségnek nincs hatása.
Sajnálatos módon nincs vektor beállítás gombokhoz. A gombok képét a rendszer leskálázza 72 ppi-re (nem 108), így a gomb szövege bizonyos
esetekben pixelesen jelenhet meg. A megoldás az, hogy hozzon létre egy képet a gombhoz, és helyezzen el egy láthatatlan gombot a kép fölött.

 
Vektor formátum használata diavetítésnél

Panoráma, képsorozat, videó, pásztázható és
nagyítható kép és hangvezérlő felület esetén két különböző forrásanyagkészlet adható meg. Ehhez az SD képeket tartalmazó mappában létre kell
hozni egy HD nevű mappát. A HD mappában az SD forrásanyagokkal megegyező nevű, nagy felbontású képek szerepeljenek. A Folio Overlays
panelen az SD felbontású forrásanyagok mappájára kell hivatkozni. Így az SD iPad megjelenítője az egyik forrásanyagkészletet, míg a HD iPad
megjelenítője a HD mappa forráskészletét jeleníti majd meg.

A pásztázható és nagyítható képek, a képsorozatok és a hangvezérlő felületek HD forrásanyagainak kétszer akkora felbontásúnak kell
lenniük, mint a nekik megfelelő SD forrásanyagoknak. Például, ha egy képsorozat 300x200 képpontos SD képeket tartalmaz, a HD forrásfájlnak
600x400 képpontosnak kell lennie.
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Oldal tetejére

 
Ha HD és SD iPad modellek alatt eltérő panoráma-forrásanyagot kíván használni, akkor hozzon létre egy nagy felbontású képeket tartalmazó HD
mappát, és abban a fájlnevek egyezzenek meg a nekik megfelelő, alacsonyabb felbontású képek neveivel.

Videók, valamint pásztázható és nagyítható képek esetén elegendő egyetlen HD mappát létrehozni, és ebbe helyezni az összes nagy felbontású
fájlt. Ha például az adott hivatkozási mappa a polarbear.jpg és video01.mp4 fájlokat tartalmazza, akkor a hivatkozási mappán belül létre kell hozni
egy HD mappát, és ebbe helyezni a polarbear.jpg és a video01.mp4 fájl nagy felbontású verzióját.

Szem előtt kell tartani, hogy ha a rátéteknek két forráselemkészletet adunk meg, azzal növekszik a fólió mérete.

A pásztázható és nagyítható képek esetén különösen ajánlott két eltérő készletet létrehozni.Általában nem fontos a többi rátéttípushoz létrehozni
külön SD és HD felbontású verziót. Egyes kiadók a képsorozat rátétekhez az SD és HD közötti felbontású forrásfájlt készítenek, például 108
effektív ppi értékű képeket. Ha a nagy felbontású videót az SD iPad lejátssza, akkor felesleges létrehozni egy másik, kis felbontású videót is.

Többváltozatú cikkelyek megépítése

Szövegek élesen tartása a raszteres diavetítésekben

Kapcsolódó cikkek

Colin Fleming bemutatja a többváltozatú
cikkelyek készítésének logikáját és
műveletét.... Tovább

http://goo.gl/4P6y9

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Bob Levine bemutatja a Vektor és a Raszter
beállítás közötti különbséget a
diavetítésekben.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Az importált cikkelyek mappákba rendezése

Oldal tetejére

Rendezőmappák létrehozása több cikkely importálásakor
Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához

A cikkelyek az asztalról a Folio Builder panel Cikkely importálása parancsával importálhatók. A fájlok megfelelő importálásához követnie kell a
mappába rendezési és a fájlelnevezési megállapodásokat.

Ha több cikkelyt kíván egyidejűleg importálni, akkor készítsen egy több cikkelymappát tartalmazó fóliómappát. A Több cikkely importálása
parancs kiválasztásakor navigáljon a cikkelyalmappákat tartalmazó fóliómappára.

A kettős tájolású fóliók cikkelymappáinak két InDesign-dokumentumot kell tartalmazniuk. A fekvő dokumentum neve kapjon _h végződést (pl.
„cikkely1_h.indd”), az álló pedig _v végződést (pl. „cikkely1_v.indd”).

Az egytájolású fóliók cikkelymappáinak egyetlen InDesign fájlt kell tartalmazniuk, vagy _h vagy _v végződéssel.

Az egyes cikkelymappák tartalmazhatnak egy-egy PNG fájlt, amely a tartalomjegyzék (TOC) bélyegképe. Ilyen fájl hiányában a rendszer
automatikusan létrehozza a tartalomjegyzék képét. A legjobb eredmény érdekében tartsa a képfájlokat a Links almappában a cikkelyek
mappa helyett, hogy a PNG képet ne véletlenül használja a tartalomjegyzék.

Fájlok strukturálása DPS alkalmazáshoz

Rendezőmappák létrehozása több cikkely importálásakor
A mappákba rendezéskor a cikkelyfájlok különféle módszerekkel helyezhetők el. Az InDesign-dokumentumból hivatkozott fájloknak nem kell a
cikkelymappába kerülniük. Ezek bármely, az InDesign által elérhető mappába kerülhetnek.

Ne használjon túl összetett fájl- és mappaneveket. Kerülje a speciális karaktereket.

 
Mintafájlstruktúra 
A. Fóliómappa B. Cikkelymappák 

Több cikkely egytájolású fólióba importálásakor ügyeljen arra, hogy minden cikkelymappa csak egy dokumentumot tartalmazzon. Az InDesign-
fájloknak egytájolású fóliók esetében is _h vagy _v végződést kell adni. Egy fólión belül nem keveredhetnek az egytájolású és a kettős tájolású
cikkelyek.

Bob Bringhurst remek ötleteket ad, hogyan
építhetjük fel a forrásfájlokat a fóliókhoz....
Tovább

http://goo.gl/2N9gb

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Oldal tetejére

 
Csak álló cikkelyeket tartalmazó fólió

Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához
A metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl alkalmazása egy opcionális módszer a cikkelyek rendezésére és a metaadatok alkalmazására fájlok
importálásakor. Az egyes cikkelyekhez tartozó metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl szövegszerkesztővel vagy XML-szerkesztővel hozható
létre. A sidecar.xml mellékletfájlt a gyökér-fóliómappába kell menteni.

Jelenleg nem az összes cikkelytulajdonság érhető el a sidecar.xml formátumban.

A cikkelyek sorrendjének módosításának sidecar.xml generátorprogrammal

sidecar.xml generátorprogramja

Johannes Henseler sidecar.xml fájlt
létrehozó eszközt készített. Itt leírja az
eszközök használatát... Tovább

http://goo.gl/8bNpO

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Erre a hivatkozásra kattintva közvetlenül a
sidecar.xml generátor eszközhöz juthat....
Tovább

http://goo.gl/APHme

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Az alábbi szöveget kimásolhatja, és beillesztheti szövegszerkesztőbe, majd szerkesztheti.

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

<sidecar>

<entry>

<folderName>Első cikk</folderName>

<articleTitle>cím</articleTitle>

<byline>szerzősor</byline>

<kicker>alcím</kicker>

<description>leírás</description>

<tags>címke1, címke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>
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Az <isAd>, <isFlattenedStack> és <isTrustedContent> paraméterek lehetséges értékei „true” és „false”. Az <isFlattenedStack> értéke azt határozza
meg, hogy a csak vízszintes átlapozási funkció (vízszintes lapozó gesztus) legyen-e aktiválva, az <isTrustedContent> pedig azt, hogy hozzá
lehessen-e férni a jogosultsági információkhoz a HTML-cikkelyeknél.

A <smoothScrolling> (folyamatos görgetés) elem értéke lehet „always” (mindig), „portrait” (álló), „landscape” (fekvő) és „never” (sosem). Az
alapértelmezett érték a „never” (sosem), és ilyenkor a görgetés egész oldalanként vált.

Az érvényes <articleAccess> értékek a „free” (ingyenes), a „metered” (megszámolt) és a „protected” (védett).

Használhatja mind a <byline>, mind az <author> karakterláncot a Byline metaadathoz.

A <section> bejegyzésekhez határozzon meg egy karakterláncot, mint például az „Életstílus.” Szakaszértékek csak v23 vagy későbbi fóliókhoz
érvényesek.

Az <entry> (bejegyzés) elemek sorrendje határozza meg az adott projekt cikkelyeinek sorrendjét a projekt kezdeti létrehozásakor és frissítésekor.
Ha egy cikkely mappaneve nem jelenik meg a mellékletfájlban (sidecar), akkor az a benne szereplő nevűek utánra helyeződik át. Minden <entry>
bejegyzésen belüli elem sorrendje lényegtelen.

Több cikkely importálása a sidecar.xml használatával

1. Az egyes cikkelyekhez tartozó metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl szövegszerkesztővel vagy XML-szerkesztővel hozható létre.

2. A sidecar.xml mellékletfájlt a gyökér-fóliómappába kell menteni.

3. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen, majd válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét. A „Cikkely importálása”
párbeszédpanelben válassza a „Több cikkely importálása” elemet, adja meg, melyik mappában található a sidecar.xml fájl, majd kattintson az
OK gombra.

Cikkely tulajdonságainak frissítése a sidecar.xml használatával
Ha az adott cikkely metaadatainak frissítésére vagy a cikkelysorrend módosítására a sidecar.xml fájlt kívánja használni, akkor a Folio Builder
panelről importálhatja a sidecar.xml fájlt.

Ez a módszer csak a szerverre feltöltött fóliókkal működik, helyi fóliókkal nem.

1. Létrehozható vagy frissíthető egy sidecar.xml fájl az adott fólióhoz. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek
importálásához.

2. Másolja vagy helyezze át a sidecar.xml fájlt a hozzá tartozó külön mappába.

3. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fóliót a Folio Builder panelben, és válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Második cikk</folderName>

<articleTitle>2. cikk</articleTitle>

<byline>szerzősor</byline>

<kicker>alcím</kicker>

<description>leírás</description>

<tags>címke1, címke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>

63



  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

4. Válassza a „Több cikkely importálása” elemet, adja meg, melyik mappában található a sidecar.xml fájl, majd kattintson az OK gombra.
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Támogatott DPS-funkciók listája

Oldal tetejére

Ezek a táblázatok mutatják a támogatott szolgáltatásokat.

= támogatott

= nem támogatott

= nem teljesen befejezett vagy részben támogatott

 

Megjelenítőtípusok

iPad és iPhone megjelenítők: DPS-tartalom készítése iPad számára és DPS-tartalom készítése iPhone számára

Natív Android megjelenítő / Normál Android megjelenítő: DPS-alkalmazások létrehozása Android megjelenítőhöz

Windows Áruház megjelenítő: DPS-alkalmazások létrehozása a Windows Áruházhoz

Webes megjelenítő / Cikkelymegjelenítő: A közösségi megosztás használata

Asztali előnézet (Adobe Content Viewer for Desktop): Fóliók és cikkelyek előzetes megjelenítése

Cikkely-szolgáltatások

 Jelenleg a könyvtár mindig álló tájolásban jelenik meg, a kettős tájolású fóliók pedig állóként jelennek meg és nem forgathatók el a natív Android
megjelenítőkben.

 Natív Android megjelenítők esetén a HTML-cikkelyek jelenleg nem támogatják a hiperhivatkozásokat és a navigációs sávok megjelenítését. 

 A natív Android megjelenítőkben a kétujjas nagyítás PDF, PNG és JPEG cikkelyformátumokban támogatott. Az összes többi megjelenítőben a
kétujjas nagyítás csak PDF cikkelyformátumokban támogatott.

 A PDF-cikkelyek feltöltése automatikusan PNG-képként történik a webes megjelenítőhöz.

 A közösségi megosztás csak többfóliós alkalmazásokkal működik. Az Adobe Content Viewer nem támogatja a közösségi megosztást.

 A könyvjelzők nem működnek az Adobe Content Viewer esetén vagy egyfóliós alkalmazásokban.

 iPad iPhone Natív
Android

Windows
Áruház

Webes
megjelenít

ő

Asztali
előnézet

Normál
Android

Kettős vagy szimpla
tájolású fólió

Csak vízszintes
átlapozás (kiterített
cikkelyek)

HTML-cikkelyek   

Oldal kétujjas nagyítása

Cikkelyek finom
görgetése

Közösségi megosztás
(Webes megjelenítő)

Könyvjelzők
(Kedvencek)

Érzékeny területek

Jobb oldali kötés

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Oldal tetejéreMegjelenítő szolgáltatásai

 iPad iPhone Natív
Android

Windows
Áruház

Webes
megjelenít

ő

Asztali
előnézet

Normál
Android

Többfóliós
alkalmazás   

Egyfóliós
alkalmazás
/ Single
Edition
licenc

  

Platformos
alkalmazás
on belüli
vásárlásos
fóliók

  

Platformos
előfizetés   

Közvetlen
jogosultság
ok
(Enterprise)

  

Saját
HTML-
könyvtár

  

Egyéni
navigáció
sor ikonjai
és tárolása

  

Könyvtárhát
tér letöltése   

Progresszív
letöltés
(fólió
megtekintés
e letöltés
közben)

  

Változatok   

USB
Előnézet az
eszközön

  

Automatiku
s archiválás   

Kétujjas
lapozás   

Szűrők   

Szakaszok   

Push
értesítések   

Elemzések   

Newsstand

1 1

2

3 3
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Oldal tetejére

 v2-es közvetlen jogosultsági kiszolgáló szükséges (v1-es nem támogatott).

 A változatok a natív Android megjelenítőben jelenleg csak az ingyenes fóliók esetén támogatottak.

 Csak Mac OS esetén.

Interaktivitási funkciók

 A goto:// formátum nem támogatott az AIR-alapú megjelenítőkben.

 A panoráma rátétek elavultnak számítanak. Nincs tervben a panorámák támogatása az iOS platformokon kívül.

 A háttérben szóló hang még nem támogatott a Windows megjelenítőben.

letöltés a
háttérben

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

 iPad iPhone Natív
Android

Windows
Áruház

Webes
megjelenít

ő
Cikkelyme
gjelenítő

Asztali
előnézet

Normál
Android

Hiperhivatk
ozások

Diavetítése
k

Képsorozat

Panorámák

Pásztázás
és nagyítás

Görgethető
keretek

Webtartalo
m

Hang

Hang a
háttérben

Teljes
képernyős
videó

Beágyazott
videó

Beágyazott
rátétek

1

2

3

1 1

2 2

1

2

3
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Az interaktív rátétek áttekintése
A Folio Overlays panel használatával hozhatók létre és szerkeszthetők az interaktív objektumok. A Folio Overlays panel az Ablak > Bővítmények >
Folio Overlays (InDesign CS5/CS5.5), illetve az Ablak > Folio Overlays (InDesign CS6) menüelemmel nyitható meg.

Miért nevezik az interaktív objektumokat rátéteknek? Fólió létrehozásakor, a cikkely képformátum-beállításainak megfelelően, a rendszer az oldal
minden nem interaktív elemét egyetlen PDF, JPG vagy PNG fájlba sűríti bele. A dokumentumban elhelyezett interaktív rátét maszkoláskor vagy
kitakaráskor a fólió elrendezésében a legfelső rétegként jelenik meg. Egy rátétet csak egy másik rátét takarhat ki.

 
Az interaktív objektumok a nem interaktív tételeket takarva, legfelül jelennek meg.

Rátétkészítési módok

A különféle rátéteknek megvan a saját létrehozási eljárásuk.

Diavetítés, hiperhivatkozás, hang, videó, pásztázható és nagyítható képek, valamint görgethető tartalom esetén az InDesign dokumentumban
kell létrehozni vagy elhelyezni az objektumot, majd a Folio Overlays segítségével kell elvégezni a beállításokat.

Képsorozat, panoráma és webtartalmi rátét esetén téglalap alakú helyőrző keretet kell létrehozni, vagy egy poszterképként használt képet
kell elhelyezni. Ezután ki kell jelölni azt, majd a Folio Overlays panelen meg lehet adni a forrást, és módosítani lehet a beállításokat.

 
Többállapotú objektum kijelölésekor a Folio Overlays panel megjeleníti a diavetítési beállításokat.

Az interaktív objektumok folytonosságának fenntartása

Ha azonos rátétet használ a fekvő és álló elrendezésben, akkor a rátétnek meg kell őriznie az állapotát akkor is, ha a felhasználó a mobil eszközt
elforgatja. Ha például a diavetítés a harmadik diát jeleníti meg, akkor ennek a harmadik diának kell láthatónak maradnia azután is, hogy a
felhasználó az eszközt elforgatta.

A legtöbb rátét esetén nincs szükség beavatkozásra a folytonosság megőrzéséhez. Használja ugyanazokat a forrásfájlokat és rátétbeállításokat.
Diavetítések esetén használja ugyanazt az objektumnevet az Objektumállapotok panelben a többállapotú objektum fekvő és álló elrendezéséhez
is. Emellett ügyeljen arra, hogy az egyedi állapotnevek megegyezzenek a két elrendezésnél.

A Fóliórátétek panel bemutatása videóval, I. rész

Rufus Deuchler bemutatja, hogy a Folio
Overlays panel hogyan használható
gombok, hiperhivatkozások és diavetítések

Szerző: Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/
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A Fóliórátétek panel bemutatása videóval, II. rész

Az Adobe ajánlja még
Interaktív rátétek hibakeresése

létrehozásához.... Tovább

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...
Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Rufus Deuchler bemutatja, hogy a Folio
Overlays panel hogyan használható
panorámák, webtartalmi rátétek,
pásztázható képek és görgethető keretek
létrehozásához.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Többállapotú objektumok

Hiperhivatkozások

Gombok

Hang

Videó

További interaktív rátétek

Animáció

Bizonyos hiperhivatkozások

Egyes gombműveletek

Egyéb szolgáltatások nem támogatottak

Az InDesign számos interaktív szolgáltatást tesz lehetővé SWF és PDF fájlok exportálásakor. Ezek közül egyeseket (de nem mindegyiket) a
digitális kiadványszerkesztő munkafolyamat támogat.

Támogatott interaktív szolgáltatások

Diavetítés létrehozása MSO használatával.

URL, Email, és Navto hiperhivatkozások készítése.

Csak az On Release (felengedéskor) esemény támogatott. Több gombművelet használható. A gombműveletek lejátszására nem
egyszerre, hanem egymás után kerül sor.
Támogatott hiperhivatkozási műveletek: Ugrás az első oldalra, Ugrás az utolsó oldalra, Ugrás URL címre, Hang, Videó és Ugrás adott oldalra.
Támogatott diavetítési műveletek: az Ugrás adott állapotra, Ugrás előző állapotra és Ugrás következő állapotra.

Elhelyezett MP3 fájlok lejátszása. A hang nem ismételhető folyamatosan, és a hangadatfolyam sem támogatott még.

Támogatott videofájlok (mp4 fájl h.264 kódolással) lejátszása. A videó jelenleg még nem ismételhető folyamatosan. Video-adatfolyam
készítéséhez webtartalom rátét vagy HTML-cikkely használható.

Készíthető még webtartalmi rátét, képsorozat, pásztázható és nagyítható kép, panoráma és görgethető keret.

Nem támogatott interaktív funkciók

Az animált objektumokat a rendszer a cikkely létrehozásakor összeolvasztja. Egyfajta megoldás az, ha exportálja az InDesign
dokumentumot FLA formátumban, és a CreateJS Flash Professional CS6 bővítménnyel exportálja HTML5 fájlként. Ezután a HTML5 fájl
webtartalmi rátétként használható. Sok kiadó Adobe Edge alkalmazással készít animációt.

A szerkesztőpont és a megosztott célú hiperhivatkozás nem támogatott.

Nem támogatott gombműveletek a következők: Ugrás célhelyre, Ugrás a következő oldalra, Ugrás az előző oldalra és
Gombok elrejtése és megjelenítése. Az On Click (kattintáskor) és az On Rollover (kurzorráhúzáskor) események nem támogatottak.

Könyvjelzők, kereszthivatkozások és oldalátmenetek nem támogatottak.

Az Adobe ajánlja még
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Rátétek készítésének legjobb módszerei

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Forrásfájlok

Rátétek forrásanyagainak létrehozásakor könnyebb megérteni, hogy a rendszer mely rátéteket számítja újra (nyomja össze), és melyeket
viszi át változatlanul a feltöltéskor. A diavetítések, görgethető keretek és gombok forrásanyagait a rendszer PNG kép formájában
újraszámítja. Ezekhez a rátétekhez bármelyik képformátum alkalmazható.

A panorámák, képsorozatok, pásztázó és nagyító képek és hangfelületek forrásanyagai esetén a rendszer nem végez újraszámítást, csak
változatlan átvitelt. Ilyen rátétek esetén JPEG vagy PNG képformátumot kell használni. A fájlméret csökkentésére célszerű közepes
tömörítésű (50–80% közötti) JPEG képeket használni forrásfájlként. Csak átlátszóságot tartalmazó képekhez használjon PNG formátumot. A
rátétek képanyagának és videóinak tömörítése jelentős mértékben csökkentheti a fólió méretét.

Ha a forráscikkelyfájlok mérete megegyezik a fólióéval, akkor létrehozhatók a panorámák forrásfájljai, képsorozatok, szövegközi videók,
pásztázható/nagyítható/kicsinyíthető képek, illetve hangvezérlők a 72 ppi felbontás melletti pontos pixelméret alapján. Ha a forrásfájlok a
fólióétól eltérő méretűek, például 1024×768 méretű cikk 2048×1536 képpontos fólióbeli használatakor érdemes többfelbontású PDF-
cikkelyeket létrehozni, amelyek az SD és HD iOS eszközöket egyaránt célozzák. Lásd: Többváltozatú PDF cikkelyek létrehozása iOS
készülékekhez.

A Photoshop és Illustrator programokban, a Fájl > Mentés webre parancs különösen hasznos képfájlok meghatározott képpontméretben
mentése esetén.

Nagy memóriaigényű rátétek használatakor a megjelenítő jelentősen lelassulhat, miközben a rendszer ezeknek a rátéteknek az előletöltését
végzi. Ezeket a rátéteket lehetőleg el kell oszlatni az elrendezésben, hogy azok ne egy időben töltődjenek le. Ha például egy diavetítésben
két beágyazott rátétű cikkely követi egymást, érdemes közéjük helyezni egy reklámot vagy egy egyszerű cikkelyt.
Az elemzési adatok értelmezésének elősegítése érdekében lehetőleg valós neveket kell adni az elkészített rátéteknek. Például „Gomb 4”
helyett „Twitter-hivatkozás”, illetve „Objektum 2” helyett „Foci diavetítés”.
PDF fájlok diavetítés-állapotra, illetve görgethető kerettartalomra történő elhelyezésekor összeolvasztást nem tartalmazó és legalább 1.4-es
verziójú PDF fájlt kell választani, különben fehér csíkok jelenhetnek meg a dokumentumban. 

Beállítás

Panorámák, képsorozatok, hanglejátszó felszínek és helyi webtartalmi rátétek esetén külön mappát kell létrehozni a rátétek fájljai számára.
Erre a mappára a Folio Overlays panelből lehet hivatkozni. SD és HD iOS eszközök számára eltérő forrásanyagot tartalmazó fólió
készítésénél létre kell hozni egy HD almappát, amelyben a nagy felbontású képek az SD felbontású forrásanyagokkal megegyező fájlnévvel
szerepelnek. A hivatkozásnak az SD felbontású forrásanyagok mappájára kell mutatnia.

Az interaktív objektumok ne érjenek le a kifutó területére. Az interaktív objektumok legyenek az oldalméret területén belül.

Ötletek és útmutatók

Rátétek használatakor az Ablak > Munkaterület > Interaktív (InDesign CS5/CS5.5) vagy Ablak > Munkaterület > Digitális
kiadványszerkesztés (InDesign CS6 vagy későbbi) menüelem kiválasztásával tehetők az interaktív panelek könnyebben elérhetővé.

Egy következetes jelöléssel tudassa a felhasználóval, mely objektumok interaktívak. Készíthetők például olyan poszterképek, amelyek egy-
egy ikonnal jelzik, hogy milyen jellegű az adott interaktivitás.

Ha InDesign alkalmazásban helyez el rátétfájlokat, akkor a keretméret határozza meg, hol kell majd érinteni azt ahhoz, hogy az interaktív
tartalom aktiválódjon.

Rátéteket be lehet ágyazni görgethető keretekbe és diavetítésekbe. Diavetítések csak rögzített keretekkel kapcsolatos trükk segítségével
ágyazhatók egymásba. További útmutatással az ingyenes DPS Tips alkalmazás szolgál.

Interaktív tartalomban csak alapvető átlátszósági effektusok (pl. opacitás és szendvicspozitív) használhatók. A keverési módok nem
használhatók.

Egyes esetekben a felhasználó a rátét felett egy képet kíván megjeleníteni, például egy videomaszkot. Ehhez készítenie kell egy „makett”
rátétet. Ennek módjára Bob Bringhurst mutat be példákat az ingyenes DPS Tips alkalmazásban, valamint Johannes Henseler cikke:
Halmozott rátétek készítése

Az Adobe ajánlja még
Interaktív rátétek hibakeresése

Támogatott interaktív szolgáltatások
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Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat
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Hiperhivatkozás és gomb rátétek

Oldal tetejére

Hivatkozás létrehozása a Gombok panellel
Hivatkozások létrehozása a Hiperhivatkozások panellel
Más cikkelyekre mutató hivatkozás létrehozása
Relatív navto hiperhivatkozások létrehozása
HTML-cikkelyekre mutató „navto” hiperhivatkozások létrehozása
Tartalomra ugró hivatkozások létrehozása egyéni ikonok számára
Forráshivatkozások a HTML Resources mappában
Hivatkozás külső alkalmazásokra és szolgáltatásokra
A hiperhivatkozások és diavetítések megjelenítésének beállítása a Viewer vezérlőjében

A Hiperhivatkozások vagy a Gombok panellel készíthető egyebek mellett weblapra vagy másik cikkelyre mutató hivatkozás. Fóliókban nem minden
gombművelet és hiperhivatkozási típus támogatott.

Görgethető keretekben és diavetítésekben a hiperhivatkozási rátétek támogatottak, de más rátétek nem.

Hivatkozás létrehozása a Gombok panellel
A Gombok panelen hozható létre hivatkozás egy dokumentum első vagy utolsó oldalára, illetőleg egy másik cikkelyre.

1. Készítse el a gombként használni kívánt objektumot InDesign alatt.

Ha például a gombbal egy weblapra kíván ugrani, akkor készíthet szövegkeretet vagy elhelyezhet egy képet is.

2. Nyissa meg a Gombok panelt (Ablak > Interaktív > Gombok), jelölje ki az objektumot, kattintson az „Objektum átalakítása gombbá” ikonra.

3. Az eseménynek adja meg az On Release (Felengedéskor) beállítást.

Az On Release az egyetlen támogatott gombesemény.

4. Kattintson a Művelet melletti plusz jelre, majd válasszon egy támogatott műveletet.

 
Támogatott gombműveletek 
A. Hiperhivatkozási gombok támogatott műveletei B. Diavetítési gombok támogatott műveletei 

A támogatott hiperhivatkozási műveletek közé tartozik az Ugrás az első oldalra, Ugrás az utolsó oldalra, Ugrás a következő oldalra, Ugrás az
előző oldalra, Ugrás URL-re, Hang, Videó, és Ugrás oldalra. Az Ugrás a következő állapotra, Ugrás az előző állapotra és az Ugrás adott
állapotra műveletek diavetítés esetén támogatottak.

Ne használja az Ugrás célhelyre műveletet, amikor egy másik cikkelyre kíván ugrani. Helyette használja az Ugrás URL-címre műveletet
„navto” formátum alkalmazásával.

5. Ha szükséges, vegyen fel további gombműveleteket.

A műveletek lejátszására egymás után kerül sor. Ha például az első művelet egy videó lejátszása, míg a második egy másik dia
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Oldal tetejére

URL cím:

Jegyzet:

E-mail

Oldal

Megnyitás fólióban

Megnyitás eszközböngészőben

Jegyzet:

Oldal tetejére

megjelenítése, akkor a videó lejátszása után jelenik meg a dia.

Hivatkozások létrehozása a Hiperhivatkozások panellel
Az InDesign alkalmazásban a Hiperhivatkozások panellel hozhatók létre a hiperhivatkozások. A hiperhivatkozások különösen szövegek esetén
hasznosak. Ha egy keretből kíván hiperhivatkozást készíteni, ajánlott a Hiperhivatkozások panel helyett a Gombok panelt használni. A gombok
sokoldalúbbak, és kevésbé hajlamosak elromlani.

1. Jelölje ki a hiperhivatkozásként használni kívánt keretet vagy szöveget.

2. Nyissa meg a Hiperhivatkozások panelt (Ablak > Interaktív > Hiperhivatkozások).

3. A Hiperhivatkozások panelen válassza ki az Új hiperhivatkozás elemet a panelmenüből.

4. Kapcsolja ki a „Megosztott hivatkozási célhely” beállítást.

A „Megosztott hivatkozási célhely” beállítással elnevezhető és újrahasználható a hiperhivatkozás, de a DPS munkafolyamatban jobb kerülni
ennek használatát.

5. A „Hivatkozás helye” menüben adja meg az alábbi beállítások egyikét, majd kattintson az OK gombra:

Egy URL hiperhivatkozás érintésekor egy weboldal (http://), egy App Store alkalmazás (itms://), egy Amazon Appstore
alkalmazás (amzn://) vagy egy másik cikkely (navto://) jelenik meg.

Példa: http://www.adobe.com

Weblapokra mutató hivatkozásoknál használja a teljes URL címet a „http://” résszel együtt.

Ha iTunes URL-címre hivatkozik, ne legyen bekapcsolva a „Megnyitás fólióban” beállítás a Folio Overlays panelen. Ellenkező
esetben „Az oldal nem nyitható meg” hibaüzenet jelenik meg a hiperhivatkozás érintésekor. Ehhez hasonlóan, ha itms:// vagy amzn://
formátumban hivatkozik a tárolt alkalmazásra, akkor is kapcsolja ki a „Megnyitás fólióban” beállítást.

A navto:// formátumú hiperhivatkozással egy másik cikkelyre, vagy az adott cikkely egy másik oldalára lehet ugrani. Írja be, hogy navto://, és
írja utána a cikkelynevet úgy, ahogyan az a Folio Builder panelben megjelenik. A cikkelynév nem ugyanaz, mint a cikkely címe. Ha az
oldalszámot is megadja, helyezzen el egy # karaktert, és írja utána az oldalszámot. Ne feledje viszont, hogy az első oldal 0, ezért pl. a #2 a
3. oldalra ugrik.

Példa: navto://hirek

Példa: navto://hirek#2 (a 3. oldalra ugrik)

Egy e-mail hiperhivatkozásra kattintáskor a levelező alkalmazás indul el, ahol a Címzett mezőjét a rendszer kitölti.

Az Oldal-hiperhivatkozás megérintésekor a rendszer a cikkely egy másik oldalára ugrik. Ezzel a módszerrel ne ugorjon másik
cikkelybe.

A szerkesztőpontra mutató hiperhivatkozás nem támogatott.

6. Ha módosítani kívánja a hiperhivatkozás beállításait, akkor jelölje ki az objektumokat, majd adja meg a kívánt beállításokat a Folio Overlays
panelen:

A Viewer megjelenítőben webes nézetben jeleníti meg a tartalmat. Ezt a beállítást kapcsolja ki, ha iTunes, itms:// vagy
amzn:// URL-címekre hivatkozik.

Nem a Viewer megjelenítőben, hanem a mobil eszköz böngészőjében, például az iPad mobil Safari
alkalmazásában jeleníti meg a tartalmat. Kapcsolja be az „Először rákérdezni” beállítást, ha azt kívánja elérni, hogy egy rákérdező kérdés
jelenjen meg, amikor a felhasználó majd megérinti az adott hivatkozást. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre, ha a „Megnyitás fólióban”
beállítás be van kapcsolva.

Szöveges hiperhivatkozások esetén az Folio Overlays panel beállításai nem állnak rendelkezésre. A szöveges hiperhivatkozások
beállításai nem módosíthatók. Ezek alapértelmezés szerint „Megnyitás fólióban” beállításúak.

A hiperhivatkozások létrehozásának további részletei: Hiperhivatkozások készítése az InDesign CS5/CS5.5 súgóban.

Más cikkelyekre mutató hivatkozás létrehozása
A fóliócikkelyeket a kiszolgáló tárolja, ezért minden InDesign-fájlra mutató hivatkozás megszakadt hivatkozás lesz előnézetkor. Más cikkelyekre
„navto” formátummal hivatkozzon.

Gomb és hiperhivatkozás létrehozásakor felcserélhető a „http://” szöveg „navto://” szövegre az URL mezőben. Ezután adja meg a megcélzott
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Jegyzet:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

cikkely nevét úgy, ahogy az a Folio Builder panelen megjelenik. A cikkelynév nem ugyanaz, mint a cikkely címe. Érvényes „navto” formátum
például a navto://[cikkelynév] és a navto://[cikkelynév]#n. Az itt megadott #n az oldalszámot jelenti. A dokumentum első oldala 0,
ezért pl. a #2 a 3. oldalra ugrik.

 
Ugrás egy másik cikkely 3. oldalára

Navto-példák:

navto://bringa

navto://bringa#2 (a bringa nevű cikkely 3. oldalára ugrik)

Ha az eszköz korábbi verzióját használva a megcélzott cikkely nevétől különböző mappanévvel vagy cikkelynévvel hozta létre a „navto”
hivatkozást, akkor a hivatkozások megszakadtak. A „navto” hivatkozások megjavíthatók a cikkely átnevezésével (a nevét kell módosítani, nem a
címét), illetve a „navto” hivatkozások olyan módosításával, hogy azok a cikkelynek a Fóliókészítő panelben megjelenített nevére mutassanak.

Relatív navto hiperhivatkozások létrehozása
A v30-as kiadás új relatív lehetőségeket tartalmaz a cikkelyek és oldalak navigálásához. A relatív navto formátumokat csak a v30-as és későbbi
alkalmazások támogatják, de bármely fólióformátumot használhat (v20-as és későbbi). A relatív navto hivatkozások támogatottak az iOS és a
Windows Áruház megjelenítőben, de még nem támogatottak a natív Android megjelenítőben és a webes megjelenítőben.

Többféle navto://relative formátumot használhat a következő, előző, első vagy utolsó cikkelyre ugráshoz. Például a navto://relative/first műveletű
gomb a fólió első cikkelyére ugrik. A használható formátumok: first, last, next, previous és current. Egy adott cikkelyre is ugorhat a fólión belüli
relatív helyzethez képest, például az ötödik cikkelyre.

Például: navto://relative/last (ugrás a fólió utolsó cikkelyére)

Például: navto://relative/last#last (ugrás a fólió utolsó cikkelyének utolsó oldalára)

Például: navto://relative/4 (ugrás a fólió ötödik cikkelyére)

Például: navto://relative/4#2 (ugrás a fólió ötödik cikkelyének harmadik oldalára)

A „current” formátum különösen az oldalak közötti navigációra hasznos. A #previous, #next, #first, #last használatával egy adott oldalra ugorhat,
például a #3 segítségével a cikkely 4. oldalára ugorhat.

Például: navto://relative/current#previous (ugrás a cikkely előző oldalára)

Például: navto://relative/current#last (ugrás a cikkely utolsó oldalára)

Például: navto://relative/current#3 (ugrás az aktuális cikkely 4. oldalára)

A folyamatos görgetésű cikkelyekben tizedes törteket és százalékokat adhat meg az adott hely meghatározásához.

Például: navto://myarticle#3.3 (ugrás egy folyamatos görgetésű cikkely adott helyére, a 4. oldal alját és az 5. oldal tetejét jeleníti meg)

Például: navto://myarticle#50% (ugrás a folyamatos görgetésű cikkely közepére)

Ezen relatív navto funkciók kibővítéséhez létrehozhat egy webtartalom rátétet vagy HTML-cikkelyt, amely eléri a Reading API-t. Például
lekérdezhet a fóliótól olyan adatokat, mint a fólióban található cikkelyek száma és a cikkelyekben található oldalak száma. Ezután megjelenítheti
vagy más módon használhatja ezeket az adatokat a rátétben vagy a HTML-cikkelyben. Bővebb információért lásd az Új API-k és funkciók a v30-
as kiadásban témakört a DPS Developer Center fejlesztői központban.

HTML-cikkelyekre mutató „navto” hiperhivatkozások létrehozása
URL alapú hiperhivatkozás vagy gomb létrehozása esetén a „navto://” URL címmel ugorhat egy másik cikkelyre mutató hivatkozást. A „navto”
különösen HTML-cikkelyekre mutató ugrásnál hasznos.  
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Ugrás HTML-cikkelyekre

Ugrás HTML-cikkely szerkesztőpontjára

Jegyzet:

Ugrás HTML-cikkelyből InDesign-cikkelybe

Ugrás HTML-fájlból HTML-fájlba

Oldal tetejére

Oldal tetejére

InDesign-forrásdokumentum

HTML-cikkely

Webtartalom rátét

Írja be, hogy navto://, majd utána a HTML-cikkely nevét (nem a címét).

Példa: navto://hirek

A HTML-cikkelyen belül nem lehet egy adott oldalra ugrani, de a
navto://<mappanév>#<szerkesztőpont neve> beírásával lehet egy szerkesztőponthoz ugrani.

Példa: navto://hirek#resz4

Ha szerkesztőpontot kíván megadni egy HTML-fájlban, akkor nyissa meg azt egy szövegszerkesztővel. Navigáljon ahhoz szöveghez,
amelyik szerkesztőpontként fog szolgálni, és foglalja azt a megfelelő címkék közé, például: „Ez a cikkely 4. része.”

HTML-cikkelyből InDesign-cikkelybe „navto” formátummal létrehozott hiperhivatkozással lehet
ugrani. Példa:
<a href="navto://hirek">Lásd: Hírek</a>

Az oldalszámnak a dokumentumnév utáni megadásával az InDesign-cikkely adott oldalára is lehet navigálni. A dokumentum első oldala 0, a
második oldala 1, és így tovább. Példa:
<a href="navto://kerekpar#3">Ugrás a kerékpáros cikk 4. oldalára</a>

HTML-cikkelyből egy másik HTML-cikkelybe a mappanév megadásával, „navto” formátummal lehet ugrani.
Példa:
<a href="navto://hirek">Lásd: Hírek</a>

Tartalomra ugró hivatkozások létrehozása egyéni ikonok számára
Létrehozhat könyvtárba, szakaszok listájához vagy az utolsó nézethez ugró gombokat (Vissza gomb). Használja a következő goto:// formátumok
bármelyikét a gombok műveletéhez:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Ezek a goto:// formátumok nem támogatottak a normál, AIR-alapú Android megjelenítőben. Jelenleg csak a „library” és a „lastview” formátum
támogatott a normál Android megjelenítőben.

Ha Enterprise szintű DPS-fiókkal rendelkezik, a goto formátum használatával a cikkelyekből egyéni ikonokhoz társított HTML-tartalomra mutató
hivatkozásokat is létrehozhat. Megadhat például egyéni ikonokat a DPS App Builder alkalmazásban a „Store” (Áruház), „Help” (Súgó) és „Terms”
(Feltételek) számára. Ezek a gombok a megjelenítő könyvtárában láthatók. Az alábbi formátumban megadva hozhat létre olyan gombot a
cikkelyben, amellyel megnyithatók ezen egyéni gombokhoz rendelt HTML-tartalmak:

goto://ApplicationViewState/[címke]

A goto://ApplicationViewState/Store gombművelettel például megnyitja a Store gombhoz rendelt HTML-tartalmat (ugyanúgy, mintha
megérintették volna a Store ikont a könyvtárban).

A DPS App Builder alkalmazásban hozhatja létre az egyéni ikonokat, és adhatja meg a címkéket. Lásd: Navigációs eszközsáv (csak Enterprise).

Forráshivatkozások a HTML Resources mappában
A megjelenítőalkalmazáson belüli böngészőben hiperhivatkozás vagy gomb segítségével jeleníthető meg helyi HTML- vagy PDF-fájl vagy
forráselem.

1. Helyezze el a helyi HTML-fájlt tartalmazó mappát a HTMLResources mappában.

A HTMLResources mappa mindenképpen legyen benne a fólióban. Lásd: A HTMLResources mappa importálása.

2. Hivatkozás készítése, hogy a HTML-fájl böngészőben legyen megtekinthető:

A hiperhivatkozás vagy gomb URL mezőjében adja meg az elérési utat http://, navto:// vagy bármely más
előtag nélkül. Példa:

HTMLResources/rajzfilmek/vonat1.html

A HTML-cikkelyből adja meg a helyet. Példa:

<a href=”../HTMLResources/rajzfilmek/vonat1”>Lásd a vonatos rajzfilm galériát</a>

A webtartalom rátétek két szinttel mélyebben ágyazódnak be, mint a HTML-cikkelyek. Példa:

<a href=”../../../HTMLResources/rajzfilmek/vonat1”>Lásd a vonatos rajzfilm galériát</a>

77

http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/create-custom-viewer-app-android.html#navigation_toolbar_enterprise_only
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources


Jegyzet:

Oldal tetejére

Jegyzet:

Oldal tetejére

A HTML-mappákban és fájlokban legjobb elkerülni a szóközök és speciális karakterek használatát. Ha mappa vagy fájl nevében
szóközt kell használni, akkor a szóköznek megfelelő HTML-kódot kell alkalmazni. A „Cartoon Files” nevű mappára például
„Cartoon%20Files” néven kell hivatkozni.

Hivatkozás külső alkalmazásokra és szolgáltatásokra
Készíthet olyan hivatkozást, amely e-mailt (mailto:), szöveges üzenetet (SMS) küld, vagy felhív egy számot (tel:) egy iPhone cikkelyből. Olyan
hivatkozás is létrehozható, amely a YouTube alkalmazást, illetve egy iTunes-dalt vagy -albumot nyit meg. Az iPad esetén használandó
formátumok további tudnivalói: Apple URL-referencia

További információhoz a bővített e-mail (mailto:) hivatkozásokról lásd James Lockman cikkét: DPS kiadványokból e-mail és e-mail melléklet
küldése.

Amikor a DPS App Builder segítségével egy alkalmazás készítésekor megad egy választható URL-rendszert, arra az alkalmazásra egy másik
alkalmazásból hivatkozhat, vagy miután megnézte egy weblapról a mobil Safariban. Lásd: Megjelenítő részletei panel.

Amikor létrehoz egy hivatkozást egy külső alkalmazáshoz vagy szolgáltatáshoz, jelölje ki a gombot, és válassza a Megnyitás az eszköz
böngészőjében lehetőséget a Rátétek panelen.

A hiperhivatkozások és diavetítések megjelenítésének beállítása a Viewer vezérlőjében
Amikor a felhasználó egy mobil eszközön nézi a fóliót, a fekvő és álló oldalakon az InDesign oldalak raszterezett képe jelenik meg. Az
oldalbélyegképek, amelyek a Böngészés gombra kattintáskor vagy a mobil eszköz alján lévő elhúzó használatakor megjelennek, szintén
raszterezett képek. Beállítható, hogyan jelenjenek meg ezeken a raszterképeken a hiperhivatkozások és diavetítések.

A hiperhivatkozások és diavetítések megjelenítésének megadásához létre kell hozni egy konfigurációs szövegfájlt, és el kell menteni azt az
InDesign alkalmazás mappájába. Ez a NativeOverlays.config nevű fájl lehetővé teszi az eredeti hiperhivatkozások és diavetítések be- és
kikapcsolását.

1. Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.

2. Írjon be egy vagy több sort az alábbiak közül.

(Az „Asset” a főoldalakra utal, a „Thumbnails” a böngészhető ikonképekre, míg a „Scrubbers” azokra a képekre, amelyek az elhúzó eszköz
mozgatásakor jelennek meg.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

A ResetHyperlinksToTopState (hiperhivatkozások alaphelyzetre állítása) azt jeleni, hogy az „Ugrás URL címre” műveletet végző gombok
[Kattintás] állapot helyett [Normál] állapotban jelennek meg.

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

A ResetSlideshowsToTopState (diavetítések alaphelyzetre állítása) visszaállítja a többállapotú objektumokat az InDesign-dokumentum
többállapotú objektumainak alapállapotára. A rátétek kikapcsolása esetén az alaphelyzetre állítás nem következik be.

Ha ResetHyperlinksToTopState és ResetSlideshowsToTopState nincs megadva, akkor az alapértelmezett viselkedés szerint a diavetítések
és hiperhivatkozások egyaránt alaphelyzetre állnak vissza.

Példa:

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

Ha mínusz jelet helyez a rátét típusa elé, akkor azt a rátétet a rendszer nem kapcsolja ki.

3. Mentse a fájlt NativeOverlays.config néven.
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Windows:

Mac OS

4. Az alábbi műveletekkel helyezhető át a NativeOverlays.config fájl az InDesign alkalmazás mappájába:

Helyezze a konfigurációs fájlt az InDesign.exe fájllal egy mappaszintre.

Jelölje ki az Adobe InDesign CS5 alkalmazás ikonját, kattintson rá jobb gombbal, és válassza a „Csomag tartalmának
megjelenítése” elemet. Helyezze át a konfigurációs fájlt a Tartalom > MacOS mappába.

Az Adobe ajánlja még
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Diavetítés rátétek

Megjegyzés:

Az Objektumállapotok panel használatával hozzon létre egy képsorozatot a diavetítés számára. Minden állapot vagy dia tartalmazhat több
objektumot is. Ha például minden képhez eltérő szövegkeretet kíván megjeleníteni, párosítsa a képet és a szövegkeretet egyazon állapotban.

A diavetítés állapotok bármilyen interaktív feltétet támogatnak, kivéve a diavetítést.

 
Diavetítés létrehozása az Objektumállapotok panellel

Áthidaló megoldás a gombok érzékelőterületének megadásához

A diavetítés képeit a rendszer a fólióban PNG formátumra konvertálja.

Jelenleg nem játszható le egy diavetítés teljes képernyőn HTML használata nélkül.

1. Az InDesign alkalmazásban az Objektumállapotok panellel (Ablak > Interaktív > Objektumállapotok) hozható létre diavetítés. (Részletek:
„Diavetítés készítése többállapotú objektumokkal” az InDesign súgóban.)

Többállapotú objektum létrehozásakor be kell illeszteni a képeket, cikkelybe kell rendezni, majd a cikkelyeket átalakítani több állapotú
objektummá.

2. Az Objektumállapotok panelen adjon meg objektumnevet.

Ha az álló és a fekvő helyzetű dokumentumban lévő többállapotú objektumok neve és egyedi állapotának neve egyaránt megegyezik, akkor
a diavetítés megőrzi folytonosságát az iPad elfordításakor. Emellett az értelemszerű nevek használatával leegyszerűsíthető az elemzési
jelentések értelmezése is.

A hibák elkerülése érdekében az objektumok és objektumállapotok neve ne tartalmazzon írásjeleket és különleges
karaktereket.

3. Létrehozhatók a többállapotú objektum állapotait váltó navigációs gombok.

Egy bizonyos diára az „Ugrás adott állapotra” művelettel lehet hivatkozni. Az „Ugrás a következő állapotra” és az „Ugrás az előző állapotra”

A DPS-cikkelyek nem támogatják a Gomb
elrejtése/megjelenítése műveletet. Hogyan
lehet akkor érzékeny területű gombokat
készíteni? Bob Bringhurst bemutat egy
kerülő megoldást.... Továbbiak

http://goo.gl/eMVjF

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

Ossza meg tudását
Adobe közösségi segítségnyújtás

80

http://help.adobe.com/hu_HU/indesign/cs/using/WS14840753-3931-4e67-AEE6-3F2C2016CB4C.html#WS67cb9e293e2f1f60-27b6480d1255231f6c3-8000
http://goo.gl/eMVjF
http://goo.gl/eMVjF
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


Automatikus lejátszás

Érintésre lejátszás/szünet

Késleltetés

Időköz

Ismétlésszám

Folyamatos ismétlés

Leállítás az utolsó képnél

Áttűnés

Átlapozásos képváltás

Leállítás az első/utolsó képnél

Lejátszás előtti elrejtés

Fordított lejátszás

Formátum exportálása PDF cikkelyekben

művelettel lehet a diákat váltani.

Az InDesign Mintagombok panelje tartalmazza a navigációs gombok könyvtárát. Ha ezeket a mintagombokat használja, törölje a meglévő
műveletüket, és helyettük használjon „Ugrás a következő állapotra” és „Ugrás az előző állapotra” műveletet.

4. Ha azt kívánja elérni, hogy a gombok máshogyan nézzenek ki megnyomáskor, akkor kattintson a [Kattintás] elemre a Megjelenés alatt, és
módosítsa a megjelenést.

„Ugrás adott állapotra” műveletet végző gomb esetén a [Kattintás] állapot csak akkor jelenik meg, ha az állapotot már megadta. A [Normál]
állapot gombjának például fekete lehet a kerete, míg a [Kattintás] állapot kerete lehet piros színű. A piros keret akkor jelenik meg, amikor a
felhasználó érinti az iPad gombját. (A [Kurzorráhúzás] állapotot a mobil eszközök nem támogatják.)

5. Ha módosítani kívánja a diavetítés beállításait, akkor jelölje ki a többállapotú objektumot, majd adja meg az alábbi beállításokat a Folio
Overlays panelen:

Bekapcsolt állapotában a diavetítés megkezdődik, amikor a felhasználó az oldalra lapoz.

Bekapcsolása esetén érintéssel lejátszható, illetve szüneteltethető egy automatikusan futó diavetítés. Dupla
érintésre a diavetítés alaphelyzetébe visszaáll.

Automatikus lejátszás beállítása esetén megadható, milyen késleltetéssel kezdődjön meg a diavetítés az oldal betöltődését
követően. Megadható egy 0 és 60 másodperc közötti érték.

„Automatikus lejátszás” vagy „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén az Időköz adja meg az egyes diák megjelenítési
időtartamát.

Akár „Automatikus lejátszás”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén megadható, hányszor ismétlődjön a
diavetítés. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre „Folyamatos ismétlés” beállítás esetén.

Akár „Automatikus lejátszás”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén bekapcsolható a „Folyamatos
ismétlés” beállítás, és a diavetítés folyamatosan ismétlődik mindaddig, amíg a felhasználó duplán meg nem érinti a diavetítést, vagy el nem
lapoz.

Akár „Automatikus lejátszás”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén bekapcsolható a „Leállítás az
utolsó képnél” beállítás, ha a diavetítést az első helyett az utolsó képnél kívánja leállítani.

Bekapcsolt állapotában ez a beállítás egy áttűnési hatást eredményez diaváltáskor. Értéke alapértelmezés szerint 0,5 másodperc.
Megadható egy érték 0,125 és 60 másodperc között. Ez a beállítás mind az automatikus lejátszású, mind a manuálisan lapozható
diavetítésre hatással van.

Bekapcsolt állapotában a felhasználó lapozó mozdulattal válthat diáról diára.

Ez a beállítás határozza meg, hogy a diavetítés megálljon vagy folytatódjon, amikor előre lejátszásnál
elérte az utolsó diát, illetőleg fordított lejátszásnál elérte az első diát. Ez a beállítás csak a lapozó mozdulat működésére van hatással.

Bekapcsolt állapotában a diavetítés nem jelenik meg, amíg a felhasználó meg nem érinti a megfelelő gombot.

Bekapcsolt állapotában a diavetítés fordított sorrendben történik.

Ha egy diavetítés PDF formátumú cikkelyben jelenik meg, akkor választani lehet a Bittérkép és
Vektor beállítás közül. A Vektor beállítás akkor különösen hasznos, ha egységes fóliót készítünk SD és HD felbontású iPad vagy iPhone
eszközre. A fólió HD iOS eszköz alatti betöltésekor a Vektor beállítás élesebben megjelenő szöveget eredményez, de eltart néhány
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pillanatig, míg betöltődik. A sok szöveges részt tartalmazó diavetítések esetén érdemes Vektor beállítást alkalmazni, míg a főként képeket
tartalmazó diavetítésben, valamint amikor az SD és HD iOS eszközökre külön-külön változatot készítünk, akkor a Raszter beállítás a jobb. A
raszteres diavetítések átméreteződnek 72 ppi felbontásúra.

Amikor egy többállapotú objektumot másik dokumentumba másolnak be, az objektum neve módosul. A „tengeri csiga” neve például „tengeri
csiga2” lesz. Az eszköz elfordításakor úgy marad meg a folytonosság, ha a fekvő és álló formátumú dokumentumokhoz tartozó objektumnevek
megegyeznek. Ne hagyjon szóközt az objektumnév végén. Emellett az egyes elrendezésekben a megfelelő állapotneveknek is meg kell
egyezniük.

Az Adobe ajánlja még
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Képsorozat rátétek

Első kép kezdeti megjelenítése

Automatikus lejátszás

Érintéssel indítható, ill. szüneteltethető a lejátszás

Késleltetés

Sebesség

Ismétlésszám

A Képsorozat rátét folyamatosan egymás után megjelenít egy képsorozatot. Alkalmazásával a mobil eszközön létrehozható 360°-os
objektumelforgatási hatás.

Ehhez a PNG vagy JPG képeket azonos alapnévvel és növekvő sorszámmal kell ellátni, például torony001.jpg, torony002.jpg, stb. A
képméretet állítsa pontosan a mobil eszköz felbontásának megfelelő értékre, például 500×400 képpont, 72 dpi.

Folyamatos 360 fokos forgatáshoz legalább 30 képet kell használni. Túl sok kép használata feleslegesen megnöveli a fájlméretet. A fájlméret
csökkenthető 50–80%-os tartományú JPEG tömörítést használó képek alkalmazásával. Csak átlátszóság használatakor alkalmazzon PNG
fájlt.

Ne használjon poszterképet (és ne jelenítse meg az első képet) áttetsző képsorozattal. Ha van átlátszó PNG kép a forrásanyagok között,
akkor a megadott poszterkép fog megjelenni végig a képsorozat megjelenítése alatt. Az egyik kerülő megoldás olyan kétállapotú MSO
létrehozása, amelyben a poszter egy gomb az első állapotban, amely hivatkozik a képsorozatot tartalmazó második állapotra.

 
Hozzon létre egy sor képet, amelyeket a képsorozatokhoz használni kíván.

Számos különféle módon hozhatók létre a 3D objektumok képei. Az egyik módszer szerint az Adobe Photoshop® Extended alkalmazásból kell
képsorozatot exportálni a 3D objektumból. Az Adobe Flash® Professional vagy az Adobe After Effects® használatával lehet egy animációból
vagy videóból képkockákat exportálni. Használható egy 3D alkalmazás is a térbeli modell képeinek előállításához.

1. Hozza létre a forrásanyagot a képsorozat objektuma számára, és helyezze el egy mappában.

2. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

A Téglalap vagy Téglalapkeret eszközzel rajzoljon egy helyőrző keretet.

Helyezzen el egy képet, amely a képsorozat poszterképe lesz. A torzulás elkerülése érdekében a képsorozat képeivel megegyező
méretű poszterképet használjon. (Ha van behelyezett poszterkép, akkor a megjelenítőn a képét duplán érintve eltűnik a képsorozat és
felváltja azt a poszterkép.)

3. Jelölje ki a helyőrző objektumot, nyissa meg a Folio Overlays panelt, majd válassza a Képsorozat elemet.

4. A Folio Overlays panelen kattintson a Képmappabetöltés ikonra, tallózza be a képeket tartalmazó mappát, majd kattintson a Megnyitás
gombra.

5. Szükség esetén méretezze át a keretet és tartalmát, hogy illeszkedjen az elrendezésbe.

6. Adja meg az alábbi beállításokat a Folio Overlays panelen:

Bekapcsolt állapotában az első képből készül a poszterkép. Törölje ennek az opciónak a kiválasztását, ha
a képsorozat áttetsző PNG fájlokból áll. Fordított lejátszás beállítása esetén a rendszer az utolsó képből készíti a poszterképet.

Ha ezt az opciót kiválasztja, a képsorozat lejátszása akkor indul, amikor a felhasználók olyan oldalra vagy állapotra
lapoznak, amelyen a sorozat megjelenik.

Bekapcsolása esetén érintéssel folytatható, illetve szüneteltethető a képsorlejátszás.
Dupla érintésre az objektum alaphelyzetébe visszaáll.

Automatikus lejátszás beállítása esetén megadható, milyen késleltetéssel kezdődjön meg a képsorlejátszás az oldal
betöltődését követően. Megadható egy 0 és 60 másodperc közötti érték.

Beállítható másodpercenkénti képkockaszám szerint az objektum lejátszási sebessége. A minimális érték 1 (egy képkocka
másodpercenként), és a maximum 30.

Akár „Automatikus lejátszás”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén megadható, hányszor ismétlődjön a
képsorlejátszás. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre „Folyamatos ismétlés” beállítás esetén.
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Folyamatos ismétlés

Leállítás az utolsó képnél

Átlapozásos képváltás

Leállítás az első/utolsó képnél

Fordított lejátszás

Akár „Lejátszás az oldal betöltődésekor”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén megadható „Folyamatos
ismétlés” beállítás a folyamatos képlejátszáshoz. A diavetítést duplán érintve vagy az oldalról ellapozva állítható meg a folyamat.

Akár „Automatikus lejátszás”, akár „Érintésre lejátszás/szünet” beállítás esetén bekapcsolható a „Leállítás az
utolsó képnél” beállítás, ha a képsorozatot az első helyett az utolsó képnél kívánja leállítani.

Bekapcsolt állapotában a felhasználó lapozó mozdulattal léphet előre és hátra a képsorozatban.

Ha az „Átlapozásos képváltás” nincs bekapcsolva, akkor a képsorlejátszás interaktivitásának biztosítására állítsa be vagy az „Automatikus
lejátszás” vagy az „Érintésre lejátszás/szünet” beállítást.

Ezzel a beállítással meghatározható, hogy az objektum megálljon vagy folytatódjon, amikor előre
lejátszásnál elérte az utolsó képet, illetőleg fordított lejátszásnál elérte az első képet. Ez a beállítás csak a lapozó mozdulat működésére van
hatással.

Bekapcsolt állapotában a képsorlejátszás fordított sorrendben történik.

Az Adobe ajánlja még
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Panoráma rátétek
A panoráma rátét olyan hatást kelt, mintha a képet középről széttekintve látnánk. Készíthető például olyan panorámakép, amelyen a felhasználó
azt látja, amit egy repülőgép pilótafülkéjében ülve lehetne látni. A kép 360 fokban elforgatható, és a felhasználó ránagyíthat az egyes részekre.

A panoráma elkészítéséhez elsősorban a megfelelő képekre van szükség. Panoráma hatás létrehozásához a Folio Overlays egy kocka hat belső
lapjának megfelelő hat képet igényel. Ha a kiindulási kép egy teljes panorámakép, akkor azt hat kockaoldallappá kell alakítani.

A PTgui (http://www.ptgui.com) egy hasznos eszköz panorámaképek létrehozásához. A WRwave webhely (http://www.vrwave.com) hasznos
információkat tartalmaz panorámafényképek készítéséhez.

 
Panoráma létrehozása 
A. Eredeti panorámakép B. Panorámakép egy kocka hat belső lapjára alakítva C. Panoráma az iPad képernyőjén. 

Ha a kiindulási kép egy horizontális körkép, akkor Photoshop vagy képernyőrögzítő alkalmazás segítségével hozható létre a hat szükséges kép.

 
Egy teljes panorámakép külön képekre bontását az alábbi módon lehet elvégezni.

Panoráma-eszközkészletek létrehozása

Bob Bringhurst megmutatja, hogyan hozható
létre a panoráma átlapolásához szükséges
kocka hat képe.... Tovább

Szerző:Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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Első kép használata poszterképként

Kezdeti nagyítás

Függőleges/vízszintes

Látómező

Függőleges pásztázási korlát

Vízszintes pásztázási korlát

Jegyzet:

Panorámavideó

1. Hozza létre a forrásanyagot a panoráma számára, és helyezze el egy mappában.

A legjobb eredmény 72 dpi felbontású JPEG képekkel érhető el. Nagyobb felbontás esetén a ránagyítás képe élesebb, de ehhez nagyobb
fájlméret is szükséges.

2. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

A Téglalap vagy Téglalapkeret eszközzel rajzoljon egy helyőrző keretet.

Helyezzen el egy képet, amely a panoráma poszterképe lesz.

3. Jelölje ki a helyőrző objektumot, nyissa meg a Folio Overlays panelt, majd válassza a Panoráma elemet.

4. A Folio Overlays panelen kattintson a Forrásmappa ikonra, tallózzon a hat képet tartalmazó mappába, majd kattintson a Megnyitás gombra.

5. Szükség esetén méretezze át a keretet és tartalmát, hogy illeszkedjen az elrendezésbe.

6. Adja meg az alábbi beállításokat a Folio Overlays panelen:

Bekapcsolt állapotában az első panorámaképből készül a poszterkép. Ezt akkor állítsa be, ha nem
készített külön poszterképet.

Adja meg a kép kezdeti megjelenítésekor alkalmazandó nagyítási értéket. Használjon egy olyan értéket, amely a
megjelenítési beállítás Min/Max mezője közé esik. Ezek értéke alapértelmezésben 30 és 80.

Értékek megadásával határozza meg, hogy a panoráma melyik területe jelenjen meg kezdéskor. A függőleges
tengely számára adjon meg egy -90 (balra elforgatva) és 90 (jobbra elforgatva) között értéket. A vízszintes tengely számára adjon meg egy -
180 (balra teljesen elforgatva) és 180 (jobbra teljesen elforgatva) közötti értéket.

Ha nem akarja, hogy a felhasználó egy bizonyos értéknél jobban ránagyíthasson, adjon meg min. és max. értékeket.

Ha csak kétharmadnyi felfelé pásztázást kíván megengedni, akkor adjon meg -60 értékű függőleges
pásztázási korlátot. Ha csak kétharmadnyi lefelé pásztázást kíván megengedni, akkor adjon meg 60 értéket. Egy kis érték, pl. 1
megadásával megakadályozható a függőleges pásztázás.

Ha csak kétharmadnyi jobbra és balra pásztázást kíván megengedni, akkor adjon meg -120 (bal) és 120
(jobb) vízszintes pásztázási korlátot.

A különféle panorámabeállítások eredménye megtekinthető, ha a beállítást követően megjeleníti az előnézetet.

Az Adobe ajánlja még

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...
Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

A Lynda.com videójában James Fritz
elmagyarázza, hogyan készíthető és
tekinthető meg a panoráma.... Tovább

http://goo.gl/ed5W0

Szerző: James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Hang rátétek

URL vagy fájl

Hangvezérlő fájlok

Az InDesign alatt elhelyezett, támogatott formátumú hangfájlok lejátszása érintésre megkezdődik a DPS megjelenítőben. A hangoknak egy
eszközön DPS megjelenítőben történő lejátszásához MP3 fájlokat használjon. Csak webes megjelenítő beállítású fóliók esetén az AAC/MP4-
kódolású hangfájlok is támogatottak.

Beállíthatja a hangfájl lejátszását a felhasználóknak a nézetterület megérintésével, illetve a hangműveletek különálló gombjainak használatával. A
lejátszófelület utánozható egy egyszerű hatással, amely egy „lejátszás”, illetve egy „szünet” gomb képét jeleníti meg. Ennél fejlettebb hatás is
elérhető, amely megjeleníti a lejátszási folyamat állapotát is.

Megadhat egy URL-címet hangfájlok folyamatos átvitelű lejátszásához egy http webhelyről. 

Gyakorlati tanácsok hangfájlokhoz
Beállíthatja a lejátszandó hangfájlt, lehetővé téve a felhasználóknak a nézetterület megérintését, illetve a hangműveletek különálló
gombjainak használatát. A Lejátszás, a Szünet és a Leállítás funkció használható. A Folytatás és az Összes leállítása nem támogatott.
Megadhat egy URL-címet, ha a hangfájlt csak egy http webhelyről szeretné lejátszani folyamatos átvitellel. 
A hangklipek lejátszása megszakad, amikor a felhasználó egy másik cikkelyre lép, de tovább folytatódik, ha csak a cikkely egy másik oldalára
ugrik. Lapozáskor a hangklip (vagy videoklip) megállításához automatikusan elindíthat egy üres médiafájlt. A részleteket lásd Johannes
Henseler cikkében: Videó megállítása a cikkely következő oldalának megjelenítésekor.

Hang rátétek létrehozása

1. Válassza a Fájl > Beillesztés menüelemet, majd illessze be az MP3 hangfájlt az adott dokumentumba.

2. Jelölje ki a beillesztett objektumot, nyissa meg a Média panelt (Ablak > Interaktív > Média), és állítson be poszterképet, ha szeretne ilyet.

Poszterképet egyszerűen úgy is létrehozhat, ha egy nem interaktív objektumot (például egy átlátszó lejátszás gombot) helyez a hang
objektumra.

3. Jelölje ki a hangobjektumot, és adja meg valamely alábbi beállítást a Folio Overlays panelen.

 

Adjon meg egy URL-címet egy hangklip folyamatos átvitelű lejátszásához, vagy kattintson egy mappára, és adja meg a
hangfájlt, ha még nem helyezte el a Fájl > Beillesztés segítségével. Ha megad URL-címet folyamatos átvitelhez, akkor a rátét összes
beállítását használhatja, beleértve az Automatikus lejátszás és a Vezérlőfájlok lehetőségeket.

A folyamatos átvitelű lejátszás csak http URL-címeket támogat, https-t nem.  

Ha hangfájlt és folyamatos átvitelű URL-címet is megad, akkor az elsőként végrehajtott művelet lesz érvényes. Ha például először megadja
az URL-címet és utána helyezi el a hangfájlt, akkor a rátét az URL-címet használja, nem a beágyazott hangot.

Kattintson a mappa ikonra, és adja meg a hangfájlok lejátszás és szünet gombját tartalmazó mappát.

Ha hanglejátszás közben „lejátszás” és „szünet” gombokat tartalmazó lejátszófelületet kíván megjeleníteni, hozza létre a megfelelő PNG
fájlokat egy mappában. Ezen képek fájlnevének _play (lejátszás) vagy _pause (szünet) végződést kell tartalmaznia. Megadható egy-egy
_play és _pause gomb, vagy létrehozható több _play és _pause gomb, amelyekkel a lejátszási folyamatjelző működése biztosítható.
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Első kép kezdeti megjelenítése (csak InDesign CS5.5 vagy újabb)

Automatikus lejátszás

Lejátszás a háttérben a teljes fólión keresztül

Vezérlő megjelenítése érintésre (csak iOS alatt)

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

Ebben a példában a lejátszás középső helyzetében megjelenik az AudioAsset003_play.png fájlnevű gombkép. Érintésekor „szünet”
következik a lejátszásban, és az AudioAsset003_pause gombkép jelenik meg.

Bekapcsolásakor a hangkeret az első _play.png fájlt jeleníti meg a
hangvezérlő eszközök megadott mappájából, és a keret megfelelően átméreteződik.

Az InDesign CS5 alkalmazásban adja meg a poszterképet, majd kézzel méretezze át a keretet és a poszterképet.

Ennek a beállításnak a bekapcsolása esetén a hangfájl lejátszása megkezdődik, amint a mobil eszköz betölti az
oldalt. Megadható az is, hány másodperc legyen a késleltetés. Az automatikus lejátszást az Android megjelenítők nem támogatják.

Ezzel a beállítással a megjelenítő a háttérben végig játssza az adott hangfájlt, míg az
olvasó a cikkelyek között mozog. Az olvasó a felső navigációs sáv hangikonjának megérintésével szüneteltetheti és újraindíthatja a
hangklipet. Ez a lehetőség csak iPad vagy iPhone eszközökön érhető el.

Bekapcsolása esetén a szövegközi videó lejátszás közbeni érintésekor megjelenik a
vezérlősáv a szünet és lejátszás gombokkal. Kikapcsolása esetén a videó lejátszása érintésre szünetel, illetve újraindul.

Az Adobe ajánlja még
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Webtartalom rátétek

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Automatikus lejátszás

Áttetsző háttér

Felhasználói beavatkozás engedélyezése

Tartalom igazítása átméretezéssel

Jogosultsági információkhoz való hozzáférés engedélyezése

Webtartalmi rátét alkalmazásával egy adott területen weblapot lehet megjeleníteni. A felhasználó weblaptartalmat jeleníthet meg az adott területen
anélkül, hogy külön böngészőalkalmazást kellene futtatnia. Megadható internetes URL-cím vagy helyi HTML-fájl. Vegye figyelembe az alábbi
problémákat:

Ha helyi HTML-fájlt ad meg, akkor a HTML-fájl és a hozzá tartozó fájlok és mappák mindenképpen egyazon mappában helyezkedjenek el. A
cikkely tartalmának elkészítésekor az összes fájl ugyanabból a mappából, ahol a .html fájl van feltöltésre kerül, így korlátozza, hogy a HTML
mappa csak a szükséges eszközöket tartalmazza Például, ha a .html fájlt a Dokumentumok mappához adja, a Dokumentumok mappa
összes fájlja és almappája feltöltésre kerül.
Az automatikusan mobil URL címre átirányító webhelyek esetén a mobil URL címet adja meg (pl. http://mobile.twitter.com/), és ne az eredeti
URL címet (pl. http://twitter.com).
Amennyiben egy HTML-animációt ad meg egy Webtartalom rátéthez, állítsa a rátétet automatikus lejátszásra minimális késleltetéssel
(például 0,125 másodperc), hogy biztosan jól történjen az animáció lejátszása. A késleltetés beállítása megakadályozza a rátét automatikus
lejátszását, amikor az oldal előzetesen betöltődik a memóriába.
Az InDesign CS6 vagy későbbi verziókban használhatja a HTML beszúrása parancsot egy YouTube klip beágyazott kódjának beszúrásához.
A legjobb megjelenítéshez szerkessze a YouTube beágyazó kódot, hogy az „src=https://www.youtube.com” szöveget tartalmazza az
„src=//www.youtube.com” helyett. Állítsa automatikus lejátszásúra a rátétet, és vegyen fel egy poszterképet a rátét elé.  

Webtartalom rátét készítése:

1. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

A Téglalap vagy Téglalapkeret eszközzel rajzoljon egy keretet, amelyben a webtartalom megjelenhet.

Helyezzen el egy képet, amely a webtartalom poszterképe lesz.

2. Jelölje ki a keretet, és válassza a Folio Overlays panelen a Webtartalom beállítást.

3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

Az URL megadásához írja be vagy másolja be az URL címet a Forrás mezőbe. A teljes URL címet adja meg a „http://” előtaggal együtt.

Helyi HTML-fájlok használata esetén kattintson a mappa ikonra, és adja meg a HTML-fájlok helyét. A HTML-fájlnak (pl. index.html)
abban a mappában kell elhelyezkednie, amelyben a HTML-fájlban használt összes kép és parancsfájl is található.

4. A következő beállításokat adhatja meg:

Bekapcsolása esetén a weblap betöltése megkezdődik, amint az oldalt a mobil eszköz betöltötte. Megadható az is,
hány másodperc legyen a késleltetés. Ha a tervezett HTML egy lejátszható animáció, minimális késleltetést adjon meg.

Bekapcsolása esetén megőrződik a weblap átlátszó háttere. A felhasználók az átlátszóságon át láthatják a DPS tartalmat a
háttérben. Kikapcsolása esetén a rendszer a webtartalmi hátterét alkalmazza.

Bekapcsolása esetén a felhasználó kezelheti a weblapot. Érintheti például az oldal
hiperhivatkozásait, amelyek másik weblapokra irányítják át.

Bekapcsolása esetén a weblap mérete igazodni fog a rátétfájlban megadott mérethez. Kikapcsolása
esetén a weblap olyan méretben jelenik meg, amilyen méretben az eszköz böngészője jelenítené meg, és a HTML-oldal esetleg levágódik.

Készíthet egy webtartalom rátétet, amely hivatkozik a Reading API olyan
funkcióira, mint a Camera API, a Geolocation API, a digitális kártyák és a naptárak. A részleteket lásd: HTML és JavaScript használata a
DPS kibővítéséhez.

A rátét e beállításának kiválasztást követően bővítse egyéni JavaScript API felülettel a HTML-kódot.

Ilyen feltételes HTML-tartalmak webtartalmi rátét helyett HTML-cikkelyek számára is készíthetők. Jelölje be a „Jogosultsági információkhoz
való hozzáférés engedélyezése” lehetőséget a HTML-cikkelynél a Folio Producer Editor programban.

Az Adobe ajánlja még
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Pásztázás és nagyítás rátétek

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.
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Egy nagy kép kis területen jeleníthető meg, és a felhasználó pásztázhat benne, valamint ránagyíthat az adott területen belül.

1. JPEG vagy PNG kép elhelyezése

2. A Kijelölés eszköz kijelölő mutatójának elhúzásával kivágható a keret a kép átméretezése nélkül. A keretet a megjelenítési terület méretéhez
állítsa be. Helyezze el úgy a képet a keretben, hogy a kezdeti megjelenítendő terület látszódjék.

A tárolókeret mindenképpen kisebb legyen a képnél. Ha a keret és a kép szélességi vagy magassági mérete megegyező, akkor az
objektumot a rendszer görgethető tartalomként kezeli.

Ha poszterképet kíván hozzáadni a pásztázható és nagyítható rátéthez, akkor hozzon létre egy, a pásztázóterülettel megegyező méretű
keretet, majd helyezze azt a pásztázható és nagyítható rátét fölé. Amikor a felhasználó a poszterképet érinti, a képpásztázás bekapcsol,
és a poszterkép eltűnik. Amikor a felhasználó duplán érinti a pásztázható képet, akkor ismét a poszterkép jelenik meg ott.

3. A kezdeti nézet nagyítási értékének beállítására a Közvetlen kijelölés eszközzel kell a képet (nem a keretet) kijelölni, majd átméretezni a
képet.

A képméret 100%-ra, és annál kisebb értékre állítható be. A maximális méret a 100%.

4. Jelölje ki a képkeretet, majd nyissa meg a Folio Overlays panelt. Kattintson a Pásztázás és nagyítás lapra, majd állítsa Be állapotra.

A cikkely teljes oldalának kétujjas nagyíthatósága PDF képformátumú cikkely létrehozásával érhető el. Lásd: Kétujjas nagyítás bekapcsolása
cikkelyek esetén.

Pásztázási és nagyítási segédlet

Ne feledkezzen el a következőkről:

A nézeti terület jelenleg csak téglalap alakú lehet.

A legjobb eredmény JPEG képek használatával érhető el.

Ha olyan pásztázás és nagyítás rátétet készít, mely 2000x2000 pixelnél nagyobb 72 ppi felbontásban, tesztelje le alaposan mobil
eszközökön. A nagy képek megnövelik a fájlméretet, és memóriaproblémákat idézhetnek elő a mobil eszközökön.

Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a képméret pontosan megfelel-e a kívánt rendeltetésnek. Ha például egy 1024×1024 méretű képet
kíván egy 200×200 képpontos megjelenítési területen pásztázni, akkor 1024×1024 méretű, 72 ppi felbontású képet készítsen. Viszont
1024×768 méretű forrásdokumentum 2048×1536 méretű fólió alatti használatakor a 72 ppi felbontású kép különféle iPad típusok alatt eltérő
kezdeti nézetet eredményezhet. Ennek elkerülésére elhelyezhető a kép nagy felbontású verziója a HD almappában. Lásd: Többváltozatú
PDF cikkelyek létrehozása iOS készülékekhez.

A „Pásztázás és nagyítás” funkció nem működik átlátszóságot tartalmazó képek esetén. Egy pásztázható képet tartalmazó oldal betöltésekor
a poszterkép jelenik meg, és a tényleges rátét nem látható addig, míg a felhasználó meg nem érinti az objektumot. Amikor a felhasználó
duplán érinti a rátétet, akkor az eltűnik, és a poszterképe jelenik meg. Ha a pásztázható kép átlátszóságot tartalmaz, akkor a poszterkép
átlátszik és dupla képnek tűnik. Az egyik kerülő megoldás olyan kétállapotú MSO létrehozása, amelyben a poszter egy gomb az első
állapotban, amely hivatkozik a pásztázási/nagyítási képet tartalmazó második állapotra.

Az Adobe ajánlja még
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Görgethető keretű rátétek

Jegyzet:

Görgetésirány

Görgetésjelzők

A tartalom kezdő pozíciója

Formátum exportálása PDF cikkelyekben

Jegyzet:

Létrehozhatók olyan görgethető keretek, amelyekben a felhasználó görgetéssel hozhatja a képbe a tartalom többi részét. Készíthető például egy
olyan receptoldal, ahol a hozzávalók listája és maga a recept is szerepel. Ilyenkor lapozás helyett a felhasználó lapozó mozdulattal görgetheti a
tartalmat, hogy megjelenítse a további hozzávalókat vagy a recept többi részét.

Az alapértelmezett kezdeti nézetben a görgethető tartalom bal felső sarka a tárolókeret bal felső sarkába esik. A kezdeti nézet azonban
módosítható úgy, hogy a tartalomkeret helyén alapuljon.

Az összes interaktív rátétet hozzáadhatja a görgethető keretekhez (lásd: Interaktív rátétek beágyazása). A korábbi módszerrel, vagyis a rétegek
használatával már nem hozható létre görgethető keret.

1. Függőlegesen görgethető keret előállításához készítsen egy tartalomkeretet és egy tárolókeretet.

A tartalomkeret lehet szövegkeret, kép vagy objektumcsoport.

A tartalomkeret diavetítésen kívül bármilyen interaktív objektumot tartalmazhat. Az interaktív objektumot a szövegkerethez rögzített
objektumként lehet hozzáadni, vagy csoportosíthatók az interaktív objektumok más objektumokkal.

2. Mozgassa a tartalomkeretet a kívánt kezdő megjelenítési pozícióba a tárolókereten belül.

Az alapértelmezett beállítások használata esetén a tartalomkeret helyzete a tárolókeret bal felső sarkához illeszkedik. A tartalomkeret
dokumentumon belüli helyzetének módosításával viszont meghatározható a kezdeti megjelenés.

3. Jelölje ki a tartalomkeretet, majd válassza a Szerkesztés > Kivágás menüelemet.

A szabálytalan működés elkerülésére ügyeljen, hogy a tartalom az elrendezés oldalterületén legyen, ne a vágólapon.

4. Jelölje ki a tárolókeretet, majd válassza a Szerkesztés > Beillesztés alakzatba menüelemet.

Amikor beilleszti a tartalomkeretet a tárolókeretbe, az összes MSO állapotművelettel rendelkező gomb elveszíti műveletét. Jelölje
ki a gombot, és vegye fel újra a műveletet. (A rejtett gombok kijelölésekor különösen hasznosak az eszköztár kijelölőgombjai. A másik
lehetőséget a Rétegek panel kínálja a beágyazott objektumok kijelölésére.)

5. Maradjon a tárolókeret kijelölve, és így válassza ki a Folio Overlays panel „Csak pásztázás” beállítását. Kattintson a Görgethető keret lapra,
majd adja meg ezeket a beállításokat.

„Automatikus felismerés” beállításban a rendszer a tároló- és a tartalomkeret magassága és szélessége alapján határozza
meg a görgetésirányt. Ha a keretek magassága megegyezik, de szélessége eltérő, akkor a tartalom csak vízszintesen lesz görgethető. A
Vízszintes, illetve a Függőleges beállítással biztosítható, hogy a tartalom – bár a tárolókeret keskenyebb és rövidebb is a tartalomkeretnél –
csak egy irányban legyen görgethető. A Vízszintes és a Függőleges beállítás egyidejű kiválasztása az „Automatikus felismerés” beállítással
megegyező eredményt ad.

Elrejtés beállításban megakadályozható a görgetősávok görgetéskori megjelenése.

„Bal felső” beállításban a tartalomkeret kezdeti megjelenítési pozíciója a tárolókeret bal felső sarkához
igazítható. „Dokumentumi pozíció használata” beállításban a rendszer a tartalomkeret helyzetét használja kezdő megjelenítéskor.

Ha egy görgethető keret PDF formátumú cikkelyben jelenik meg, akkor választani lehet a
Bittérkép és Vektor beállítás közül. A Vektor beállítás akkor különösen hasznos, ha egységes fóliót készítünk SD és HD felbontású iPad
vagy iPhone eszközre. A fólió HD iOS eszköz alatti betöltésekor a Vektor beállítás élesebben megjelenő szöveget eredményez, de eltart
néhány pillanatig, míg betöltődik. A sok szöveges részt tartalmazó görgethető keretek esetén érdemes Vektor beállítást alkalmazni, míg a
főként képeket tartalmazó görgethető keretben, valamint amikor az SD és HD iOS eszközökre külön-külön változatot készítünk, akkor a
Raszter beállítás a jobb. Raszter választásakor a görgethető keret tartalmát legfeljebb 72 ppi-ig lehet átméretezni.

Tekintse meg az ingyenes DPS Tips alkalmazást, amelyben példák találhatók görgethető keretekre, például beágyazott görgethető
keretekre és kihúzható lapokra.

Speciális görgethető keretek

Megtekinthető, hogyan hozott létre
Johannes áttűnési hatást görgethető
keretekkel.... Tovább

http://goo.gl/qbWE4

Szerző:Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...
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Görgethető tartalmakat bemutató videó

Görgethető, kihúzható lapok létrehozása

Gördülő diavetítések létrehozása

Az Adobe ajánlja még
Az interaktív rátétek áttekintése

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Colin videója bemutatja, milyen egyszerű az
új tartalomgörgetési eljárás, és hogy a
görgethető tartalom már hiperhivatkozásokat
és gombokat is tartalmazhat.... Tovább

http://goo.gl/A7WsB

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Colin videójában bemutatja, hogyan
hozhatók létre kihúzható lapok, illetve
csúszótálcák görgethető kerettel.... Tovább

http://goo.gl/3Oywd

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Terry bemutatja, hogyan hozható létre
képeket, képfeliratokat és akár mozgóképet
tartalmazó görgethető diavetítés.... Tovább

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

Szerző: Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Diavetítés

Görgethető keretek

Interaktív rátéteket ágyazhat be görgethető keretekbe vagy diavetítésekbe (többállapotú objektumok). Többállapotú objektumot azonban nem
ágyazhat be görgethető keretekbe vagy másik diavetítésbe.

A rátéteket számos különféle módon felveheti a diavetítési állapotba. Kijelölheti az állapotot, és a Beillesztés alakzatba műveletet
választhatja. A rátétet a többállapotú objektumhoz igazíthatja: ehhez jelölje ki mindkettőt, majd válassza az objektum beillesztését a kijelölt
állapotba, vagy hozzon létre új állapotot. A rátétet csoportosíthatja is más objektumokkal, ezt a csoportot további objektumokhoz igazíthatja, majd
létrehozhatja a többállapotú objektumot.

Hozza létre az interaktív rátétet, például képsorozatot vagy gombot. A rátétet csoportosíthatja a tartalomkeret más
objektumaival, vagy a rátétet beillesztheti a szövegbe rögzített objektum létrehozásához. Ezután illessze be a tartalomkeretet a tárolókeretbe, majd
a Folio Overlays panelen válassza a Csak pásztázás beállítást.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

Görgethető keretbe felvehet olyan gombokat, amelyek állapotokat váltanak a diavetítésben. Amikor beilleszti a gombot a tartalomkeretbe, az
állapot alapú gomb művelete el lesz távolítva. Jelölje ki újra a gombot, majd hozza létre ismét a műveletet. Ha a gomb rejtett, az objektum
kijelöléséhez használja a vezérlősáv Tartalom kijelölése és Következő kijelölése ikonját.

Ahhoz, hogy egy többállapotú objektum interaktív diavetítéssé váljon, egy műveletnek egy vagy több állapot változását kell elindítania.
Ellenkező esetben csak az aktuális állapot fog megjelenni a megjelenítőalkalmazásban. Az MSO diavetítéssé alakításához a Folio Overlays
panelen kijelölhet egy beállítást, például Automatikus lejátszást. Vagy létrehozhat egy gombot egy MSO állapotművelettel. Adott állapoton
belüli gomb azonban nem teszi interaktívvá az MSO objektumot. Ha kizárólag gombokat kíván használni az MSO objektumon belül a diák
váltásához, hozzon létre egy láthatatlan „makett” gombot az MSO objektumon kívül, annak interaktívvá tételéhez.

Érzékelőfelületes hatás létrehozásához egyesítsen egy gombot egy olyan két állapotot tartalmazó többállapotú objektummal, amelyben az
egyik állapot üres. Például egy gomb érintése képsorozati vagy webtartalmi rátétet indíthat el.

További, beágyazott rátétekkel kapcsolatos példákért, beleértve a diavetítéseken belüli diavetítések beágyazását, lásd: „Speciális rátétek” c.
rész a DPS Tips.

Az Adobe ajánlja még
Rátétek készítésének legjobb módszerei
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Videó rátétek
Az InDesign alatt elhelyezett, támogatott formátumú videofájlok lejátszása érintésre megkezdődik a megjelenítőben. A videofájlokhoz használjon az
Apple iTunes alkalmazással kompatibilis, például MP4 fájlt h.264 kódolással. Az Android eszközök alatti optimális kompatibilitás érdekében videó
készítésénél az alapprofilt (Baseline) kell használni. A .mov fájlok helyett, amelyeket a webes megjelenítő nem támogat, .mp4 fájlokat kell
használni. Ha a videó lejátszása nem jó a megjelenítőben, kódolja újra a videót .mp4 h.264 formátumban az Adobe Media Encoder vagy más
eszköz használatával, mint a Handbrake.

Gyakorlati tanácsok videofájlokhoz
iOS megjelenítőkben a videót beágyazott vagy teljes képernyős módban játszhatja le. Android megjelenítőkben a videót csak teljes
képernyős módban játszhatja le.
Beállíthatja a videofájl lejátszását a felhasználóknak a nézetterület megérintésével, illetve a videoműveletek különálló gombjainak
használatával. A Lejátszás, a Szünet és a Leállítás funkció használható. A Folytatás és az Összes leállítása nem támogatott.
Beágyazott videók esetén legjobb a videót a megfelelő méretben elkészíteni, például 400 x 300 képpontosra. Érdemes a teljes képernyős
filmeket 1024 képpont szélességűre állítani. Bár a HD iPad maximális videomérete 1920×1080, az ilyen nagy videók megnövelik a fólió
méretét. A fájlméret és a minőség közötti legjobb egyensúly eléréséhez egyes kiadók 10–12 MB/perc méretet javasolnak. A videók
méretének csökkentéséhez egyes kiadók az Adobe Media Encoder vagy például a más gyártó készítette HandBrake segítségét veszik
igénybe. A részleteket lásd Keith Gilbert cikkében: Videók tömörítése a DPS-ben történő használathoz.
Megadhat egy URL-címet, ha a videofájlt csak egy http webhelyről szeretné lejátszani folyamatos átvitellel. Ha https webhelyről (például
YouTube vagy Vimeo) szeretne lejátszani folyamatos átvitellel, akkor készítsen webtartalom rátétet. Az InDesign CS6 vagy későbbi
verziókban használhatja a HTML beszúrása parancsot egy YouTube klip beágyazott kódjának beszúrásához. Ellenőrizze, hogy a beágyazott
kód tartalmazza a „http://” előtagot, mint például: src="http://www.youtube.com/..." Érdemes a rátétet automatikus lejátszásúra állítani, és
felvenni egy poszterképet a rátét tetejére. Példákat és útmutatókat az ingyenes DPS Tips alkalmazás Advanced Overlays (Speciális rátétek)
kiadványában talál.
A videoklipek lejátszása megszakad, amikor a felhasználó egy másik cikkelyre lép, de tovább folytatódik, ha csak a cikkely egy másik
oldalára ugrik. Lapozáskor a videó megállításához automatikusan elindíthat egy üres videót. A részleteket lásd Johannes Henseler cikkében:
Videó megállítása a cikkely következő oldalának megjelenítésekor.
Hozzáadhat videót (lehet folyamatos videó is) a HTML-cikkelyekhez. Lásd: HTML cikkelyek importálása.

Videó rátétek létrehozása

1. Válassza a Fájl > Beillesztés menüelemet, majd illessze be a videofájlt az adott dokumentumba.

2. Jelölje ki a beillesztett objektumot, nyissa meg a Média panelt (Ablak > Interaktív > Média), és állítson be poszterképet.

Videofájlnál megadható egy képfájl, illetve a videofájl egy képkockája is. A legjobb, ha olyan képet ad meg, amely jelzi, hogy az objektum
interaktív. Poszterképet egyszerűen úgy is létrehozhat, ha egy nem interaktív objektumot (például egy átlátszó lejátszás gombot) helyez a
videó objektumra.

3. Jelölje ki a videó objektumot, és adja meg valamely alábbi beállítást a Folio Overlays panelen.
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URL vagy fájl

Automatikus lejátszás

Teljes képernyős lejátszás (csak iOS esetén)

Vezérlő megjelenítése érintésre (csak iOS alatt)

Szüneteltetés tiltása (csak iOS alatt)

Utolsó képkockánál leáll (csak iOS alatt)

 

Adjon meg egy URL-címet egy videoklip folyamatos átvitelű lejátszásához, vagy kattintson egy mappára, és adja meg a
videofájlt, ha még nem helyezte el a Fájl > Beillesztés segítségével. Ha megad URL-címet folyamatos átvitelhez, akkor a rátét összes
beállítását használhatja, beleértve az Automatikus lejátszás és a Teljes képernyő lehetőségeket.

A folyamatos átvitelű lejátszás csak a http protokollt támogatja, a https-t nem.   Nem támogatott a YouTube vagy Vimeo típusú
szolgáltatások használata. Használjon inkább webtartalom rátétet, lásd a fenti „Gyakorlati tanácsok” részt.

Ha videofájlt és folyamatos átvitelű URL-címet is megad, akkor az elsőként végrehajtott művelet lesz érvényes. Ha például először megadja
az URL-címet és utána helyezi el a videofájlt, akkor a rátét az URL-címet használja, nem a beágyazott filmet. (Ezt a működésmódot
kihasználhatja, amikor poszterképet vesz fel a folyamatos átvitelű videóhoz.)

Ennek a beállításnak a bekapcsolása esetén a videofájl lejátszása megkezdődik, amint a mobil eszköz betölti az
oldalt. Megadható az is, hány másodperc legyen a késleltetés. Az automatikus lejátszást az Android megjelenítők nem támogatják.

Bekapcsolása esetén a videót a rendszer teljes képernyőn játssza le. Kikapcsolása esetén
a videót a rendszer a határolókeretén belül játssza le. Vegye figyelembe, hogy az Android eszközök minden videót teljes képernyőn
játszanak le.

Bekapcsolása esetén a szövegközi videó lejátszás közbeni érintésekor megjelenik a
vezérlősáv a szünet és lejátszás gombokkal. Kikapcsolása esetén a videó lejátszása érintésre szünetel, illetve újraindul.

Ilyen beállítás mellett az olvasó nem tudja érintéssel megállítani a videót. Erre a beállításra csak
akkor van mód, ha az Automatikus lejátszás ki van jelölve, de a Teljes képernyős lejátszás nincs kiválasztva.

Bekapcsolása esetén a szövegközi videó lejátszásának végeztével a rendszer a videó utolsó
képkockáját tartja megjelenítve. Ez csak akkor kapcsolható be, ha a Teljes képernyős lejátszás nincs kiválasztva.

Az Adobe ajánlja még
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Fóliók és cikkelyek
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Fóliók létrehozása

Oldal tetejére

Folio Builder panel áttekintése
Bejelentkezés a Folio Builder panelbe
Fólió létrehozása
Fólió tulajdonságainak módosítása
Kapcsolat nélküli fóliók létrehozása
Fóliók megosztása
Fóliók másolása
Fólió törlése

A fóliók egy vagy több digitális kiadványszerkesztési cikkelyből állnak. Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő és az egyéni többfóliós
megjelenítők alatt a fóliók példány formájában jelennek meg. Egyéni egykiadásos megjelenítő esetén a fólió tartalmazza a megjelenítőalkalmazás
tartalmát.

A Folio Builder panel áttekintése

A Folio Builder panel segítségével létrehozhatók a fóliók és hozzáadhatók a cikkelyek. A panel az Ablak > Folio Builder (InDesign CS6), illetve az
Ablak > Bővítmények > Folio Builder (InDesign CS5 vagy CS5.5) menüelemmel nyitható meg. A Folio Builder panel megjeleníti azokat a fóliókat,
amelyekhez ön hozzáféréssel rendelkezik. A Folio Builder panel három nézetet tartalmaz: fólió nézetet, cikkely nézetet és elrendezés nézetet. Az
alábbi műveletek egyikével navigálhat:

Egy fólió cikkelyeinek megjelenítéséhez kattintson duplán a fólióra, vagy kattintson a fóliótól jobbra megjelenő nyílra.

Egy cikkely elrendezésének megjelenítéséhez kattintson duplán a cikkelyre, vagy kattintson a cikkelytől jobbra megjelenő nyílra.

A panel bal felső sarkában megjelenő nyíl ikonra kattintva egy szinttel feljebb lehet lépni.

 
Folio Builder panel 
A) Fólió nézet B) Cikkelyek nézet C) Elrendezés nézet 

Megjelenített fóliók szűrése

A fóliómegjelenítés meghatározására kiválasztható Összes, Összes helyi, A felhőben (a helyi fóliók elrejtéséhez), Privát (a megosztott fóliók
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

elrejtéséhez), illetve a Megosztott beállítás a Fólió nézet legördülő menüből.

Fóliók sorba rendezése

A Fólió nézet Rendezés legördülő menüjéből az egyik beállítás kiválasztásával megadható a Folio Builder panelben megjelenő fóliók rendezési
sorrendje. A „Fordított felsorolás” kiválasztásával a kijelölt fóliók rendezési sorrendje megfordítható.

Bejelentkezés a Folio Builder panelre

A Folio Builder panelbe való bejelentkezés opcionális. A panelbe bejelentkezett felhasználó képes fóliókat feltölteni az acrobat.com oldalra. Ezután
a fóliók letölthetők az adott mobil eszköz Adobe Content Viewer alkalmazásába, és a fóliók megoszthatók más felhasználókkal. Ha a panelba a
felhasználó nem jelentkezik be, helyi fóliókat akkor is létrehozhat, megjelenítheti azokat előnézetben, és készíthet Single Edition alkalmazást. A
Folio Builder panelre való bejelentkezéshez használjon egy érvényesített Adobe azonosítót.

1. Az adott számítógépnek feltétlenül csatakoznia kell az internetre.

2. A Folio Builder panelen kattintson a Bejelentkezés gombra, és jelentkezzen be egy érvényesített Adobe azonosítóval.

3. Amennyiben nincs érvényesített Adobe azonosítója, tegye a következők valamelyikét:

Ha Enterprise vagy Professional előfizetése van DPS-re, használja az Account Administration eszközt alkalmazási szereppel Adobe
azonosító készítéséhez. A Folio Builder panelre való bejelentkezéshez használjon egy jóváhagyott Adobe azonosítót. Lásd: Account
Administration eszköz.

Az Adobe azonosító visszaigazolásához és a DPS alatti munkavégzéshez keresse fel a https://digitalpublishing.acrobat.com/ oldalt, és ott
kattintson a Create Account (Fiók létrehozása) hivatkozásra. Iratkozzon fel egy fiókra érvényes e-mail cím használatával. Az Adobe
küldeni fog egy ellenőrző e-mail üzenetet. Nyissa meg azt, és igazolja vissza. Ezután jelentkezzen be a kapott Adobe azonosítóval a
Folio Builder panelre. Lásd: Adobe azonosítók használata digitális kiadáshoz.

Fólió létrehozása

A fólió nem más, mint cikkelyek gyűjteménye. Az InDesign CS5 vagy újabb verzióval bárki létrehozhat fóliókat.

Bejelentkezéskor és fólió létrehozásakor létrejön egy munkaterület az acrobat.com webkiszolgálón. A fólióhoz hozzáadott minden cikkely tartalmát
erre a munkaterületre tölti fel a rendszer.

1. A Folio Builder panel az Ablak > Bővítmények > Folio Builder (InDesign CS5 vagy CS5.5), illetve az Ablak > Folio Builder (InDesign CS6)
menüelemmel nyitható meg.

2. Ha nincs bejelentkezve, kattintson a Bejelentkezés elemre, és jelentkezzen be egy érvényesített Adobe azonosítóval.

Ha nem jelentkezik be a Folio Builder panelre, kapcsolat nélküli fóliót hozhat létre. Később, a bejelentkezés után feltöltheti a kapcsolat
nélküli fóliót.

3. Az Új elemre kattintva hozható létre új fólió.

Fólió a Fájl > Új > Fólió menüelemmel is létrehozható InDesign CS6 alatt.

4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK elemre.
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Fóliónév

Megjelenítő verziószáma

Céleszköz

Tájolás

Alapértelmezett formátum

Alapértelmezett JPEG-minőség

Borító előnézete

Kapcsolat nélküli fólió készítése

 
Új fólió készítése.

Adjon meg egy fóliónevet. A fóliónév nem ugyanaz, mint a megjelenítőalkalmazás által kijelzett Közzétételi név. A fóliónév csak
belső használatra szolgál, ezért egyszerű nevet használjon, kerülve a kiterjesztett karaktereket. A fóliónév legfeljebb 60 karakterből állhat.

A megjelenítő verziószámának meghatározása. Ez a beállítás különösen hasznos, ha az Adobe Content Viewer
megjelenítő legújabb verziója jóváhagyásra vár, vagy amikor korábbi, még nem frissített megjelenítőalkalmazás számára készít fóliókat.
Miután elkészít egy fóliót, szerkesztheti a fólió tulajdonságait, megnövelve a verziószámot, de nem választhat korábbi verziót. Helyette
készítsen egy új fóliót. Nem lehet v20 verziónál korábbit megadni.

Válasszon egy céleszközt, vagy adjon meg egy egyéni céleszközfelbontást, például 2048×1536 értéket HD iPad számára.

A céleszközre vonatkozó fólióméret megadásakor figyelembe kell venni, hogy az illető eszköz megjelenít-e navigációs sávot. Egyes Android
eszközön például egy 48 vagy 75 képpontos navigációs sáv jelenik meg, amelynek következtében a megjelenítő átméretezi az 1280×800
képpontos fóliókat. Kettős tájolású fóliók esetén inkább hozzon létre kisebb fólióméretet (például 1205×725). Lásd: Dokumentum elkészítése
többféle eszközre.

Meg kell adni, hogy a fólió csak álló, csak fekvő vagy kettős tájolású-e. A fólió előnézetéhez vagy közzétételéhez az összes
cikkelynek a fólió tájolásához kell illeszkednie. Ha például egy kéttájolású fólióban egy csak álló elrendezésű cikkely szerepel, akkor a fólió
nem tölthető le az Adobe Content Viewer könyvtárban.

Adja meg a fólióra érvényes alapértelmezést. Az egyes cikkelyeknek lehet eltérő beállítású cikkelyformátumuk.

Az Automatikus beállítás mellett az InDesign fogja eldönteni, hogy az oldalakat JPEG vagy PNG formátumban exportálja-e. PDF választása
esetén lehetővé válik a kétujjas nagyító és kicsinyítő gesztus, a vektorgrafika megőrizhető és csökken a fájlméret is. Az alapértelmezett
formátum meghatározása különösen fontos több cikkely importálásakor. A cikkelyek a többcikkelyes importálásnál az alapértelmezett
képformátumot használják. Lásd: A JPG, PNG és PDF képformátum közötti különbség

Ha Automatikus vagy JPEG van beállítva alapértelmezett képformátumnak, akkor meg kell adni a JPEG-
minőséget. A jobb minőség nagyobb fájlmérettel jár.

A megjelenítőalkalmazáshoz hozzáadott minden fóliót egy előnézet képvisel a megjelenítő könyvtárában. Adja meg az álló
és fekvő borítóképeket. A borítóképeket 72 dpi értékű JPG vagy PNG fájlként kell létrehozni a megcélzott eszközzel megegyező
felbontásban, pl. 1024×768.

Akkor válassza ezt a beállítást, ha kiszolgálóra ezúttal nem kívánja feltölteni a fólió tartalmát. Később a
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Oldal tetejére

Közzétételi név

Megjegyzés:

Megjelenítő verziószáma

Megjegyzés:

Jobb oldali gerinc

panel menüjén az Upload To Folio Producer (Feltöltés a Folio Producer számára) választásával feltöltheti a fólió tartalmát.

A Folio Builder hibakeresési tudnivalói: A Folio Builder hibakeresése és Sikertelen cikkelyfeltöltések hibakeresése Folio Builder panelben

Fólió tulajdonságainak módosítása

A fólió létrehozását követően a Fólió tulajdonságai párbeszédpanelen adható meg a közzétételi név, módosítható a megjelenítőverzió, és
választható ki az előnézeti borítókép. Néhány fóliótulajdonság, mint a tájolás, képformátum és a fólióméret nem szerkeszthető a
Fóliótulajdonságok párbeszédpanelen. Amennyiben szükséges, készítsen egy új fóliót a megfelelő beállításokkal.

Ha készen áll a fólió közzétételére, adja meg a fólió közzétételi tulajdonságait a Folio Producer Organizer rendezőben.

1. A Folio Builder panelen válassza ki a szerkeszteni kívánt fóliót.

2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Fólió tulajdonságai elemét.

 
Fólió tulajdonságainak szerkesztése

3. Adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

A megadott közzétételi név fog megjelenni a megjelenítő-könyvtárban. Ha mindegyik fólióhoz ugyanazt a Kiadási név
értéket használja, ami az alkalmazásban jelenik meg – és, ha ugyanazt az értéket használja, ami a „Cím (Könyvtárnézet)” értéknél van
meghatározva a DPS App Builder alkalmazásban – a Kiadási név el lesz hagyva a könyvtárból szándékosan.

A közzétételi név legfeljebb 60 karakterből állhat.

A hibák elkerülése érdekében ajánlatos csak betűket és számjegyeket használni a közzétételi névben. Ne használjon speciális
karaktereket, például aposztróf (‘) jelet, mert ez váratlan, például „[svr.InvalidParameter]” hibát eredményezhet.

Ha a fólióhoz másik megjelenítőverziót akar megadni, válassza ki a megfelelő verziót. Megadhat újabb verziót,
de régebbit nem. Korábbi verzióhoz csak új fólió készítésével tervezhet.

A fólió megjelenítőverziójának frissítése nem frissíti automatikusan a fólió cikkelyeit. Ha azt szeretné, hogy kihasználják a magasabb
megjelenítőverziókban működő új funkciókat, frissítse a cikkelyeket is.

Ha olyan fóliót szerkeszt, amelyik v20 előtti verzióval készült, győződjön meg arról, hogy meghatározta a megjelenítő
verzióját.

Ilyen beállítás mellett a cikkelyek nem balról jobbra, hanem jobbról balra lapozhatóan jelennek meg a
megjelenítőalkalmazásban. Ez a beállítás különösen az ázsiai nyelvek esetén kap szerepet.
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Borító előnézete

Fóliónév

Közzétételi név

Fóliószám

Közzétételi dátum

Termékazonosító

Közzétett

A megjelenítőalkalmazáshoz hozzáadott minden fóliót egy előnézet képvisel a megjelenítő könyvtárában. Adja meg az álló
és fekvő borítóképeket. A borítóképeket 72 dpi értékű JPG vagy PNG fájlként kell létrehozni a megcélzott eszközzel megegyező
felbontásban, pl. 1024×768.

4. A fólió további közzététel tulajdonságainak módosításához válassza a Folio Builder panelmenü Folio Producer elemét, majd adja meg a
beállításokat a Folio Producer Organizer rendezőben. Lásd: A Folio Producer Organizer (Rendező) panelje

A fóliónév megjelenik a Folio Producerben és a Folio Builder panelen, de nem jelenik meg a megjelenítőalkalmazásban. Ha
különféle eszközökre eltérő változatokat készít, akkor mindig gondoskodjon róla, hogy az összes fóliónév egyforma legyen a változatoknál.

A közzétételi név a megjelenítő könyvtárában és navigációs sorában jelenik meg. Ha az alkalmazásban az összes fólió
ugyanazt a kiadványnevet használja. a kiadványnév szándékosan nem fog megjelenni a könyvtárban

A közzétételi név legfeljebb 60 karakterből állhat.

A fóliószám tartalmazhat számot és leírást is, pl. „2013. május”. A fóliószám legfeljebb 60 karakterből állhat.

 
A megjelenítőben látható a közzétételi név és a fóliószám.

A Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás határozza meg a fóliók sorrendjét a könyvtárban. A legújabb fóliók
jelennek meg felül. A Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás különösen fontos az olyan előfizetéses megjelenítőalkalmazások esetén,
ahol a vásárlók egy adott időszak alatt jogosultak a fóliókra, és ezt a Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás szabja meg. A legjobb,
ha a kiadási dátumot saját kezűleg állítja be.

A termékazonosítót a rendszer a fólió közzétételekor adja meg. Ez a mező közvetlenül nem szerkeszthető. A
termékazonosító különösen a kereskedelmi fóliók esetén kap szerepet. Ez az azonosító kapcsolja össze a fóliót az alkalmazáson belüli
vásárlás termékazonosítójával az App Store beszerzőhelyen. A termékazonosító legfeljebb 60 karakterből állhat.

A fólió közzététele után a „közzétett” oszlopban egy pipa jelenik meg.
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Zárolva

Borító előnézete

Leírás

Könyvtárszűrő

Jobb oldali gerinc

Borító dátuma

Oldal tetejére

Ilyen beállítás mellett másoknak nem lesz lehetősége a cikkely új verziójának feltöltésére, sem a cikkely metaadatainak
módosítására. A fólióhoz hozzáféréssel rendelkezők Folio Builder paneljén egy zárolási ikon jelenik meg a cikkely mellett.

Megadható a megjelenítő könyvtárában megjelenítendő PNG vagy JPG képfájl.

A Leírás a megjelenítő könyvtárában és navigációs sorában jelenik meg.

Adja meg alkalmazásában a szűrő nevét minden fólióhoz. A könyvtárszűrő legfeljebb 60 karakterből állhat. Lásd:
Könyvtárszűrők létrehozása.

Ilyen beállítás mellett a Fólióadatok a cikkelyeket nem balról jobbra, hanem jobbról balra lapozhatóan jeleníti meg a
megjelenítőalkalmazásban. Ez a beállítás különösen az ázsiai nyelvek esetén kap szerepet.

A Borító dátuma egy kiegészítő metaadat-ellenőrzési lehetőség, ami bizonyos Enterprise kiadóknak több ellenőrzési
lehetőséget ad a közvetlen címzés felett.

Kapcsolat nélküli fóliók létrehozása

A kapcsolat nélküli vagy helyi fólió nincs feltöltve az acrobat.com internetes szolgáltatásba. Kapcsolat nélküli fólió létrehozása különösen akkor
hasznos, ha nem kapcsolódik az internetre, vagy ha az acrobat.com szolgáltatás ideiglenesen nem működik.

Feltöltött fóliót nem alakíthat át kapcsolat nélküli fólióra.

 
Ikon jelzi, hogy a fólió kapcsolat nélküli.

1. Kapcsolat nélküli fólió létrehozásához hajtsa végre a megfelelő műveletet:

Amikor nincs bejelentkezve, kattintson a Folio Builder panel Új fólió létrehozása elemére.

Kattintson a Folio Builder panel Új fólió létrehozása elemére, majd válassza az Offline fólió létrehozása elemet.

2. Cikkelyek felvétele, és a fólió szerkesztése.

A kapcsolat nélküli fóliókat megtekintheti az asztalon vagy az Előnézet az eszközön használatával. Lásd: Fóliók és cikkelyek előnézete.
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Fóliók megosztásának visszavonása

Olyan fólió törlése, amelyet megosztottak önnel

Oldal tetejére

A kapcsolat nélküli fólió az előzetes megtekintéskor vagy a feltöltéskor automatikusan frissül az InDesign forrásdokumentumok változásainak
megfelelően. Nincs szükség a kapcsolat nélküli fólió kézi frissítésére.

3. A fólió feltöltéséhez jelentkezzen be a Folio Builder panelre, jelölje ki a fóliót, és a panel menüjén válassza a Feltöltés a Folio Producer
számára elemet.

Kapcsolat nélküli fóliót csak akkor tölthet fel, ha elérhetők a forrásfájlok.

Miután a fóliót feltöltötte, nem tud helyi fóliót készíteni.

Fóliók megosztása

Ha arra van szükség, hogy az ön által készített fóliót más személyek felülvizsgálhassák, illetve nekik hozzáféréssel kell rendelkezniük, akkor meg
kell osztania a fóliót. Ha például ön egy kiadó számára hirdetést készít, akkor velük megoszthatja az adott hirdetést tartalmazó fóliót. Ha ön a
kiadó, akkor pedig megoszthatja a fóliót különféle kiadványszerkesztőkkel, hogy azok cikkelyeket tölthessenek fel.

Mindannyiszor, amikor frissít egy cikkelyt a megosztott fólióban, az átvevők figyelmeztetést kapnak amikor megnyitják a könyvtárat az Adobe
Content Viewer megjelenítőben. hogy egy frissítés érhető el. Ha nem akarja, hogy az átvevők lássák a frissítéseket, szüntesse meg a fólió
megosztását.

1. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen.

2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Megosztás parancsát.

3. A Megosztás párbeszédpanelben adja meg azon személyek e-mail címet, akikkel meg kívánja osztani a fóliót. Vesszővel vagy pontos
vesszővel választhatók el ez e-mail címek. A következő mezőre a Tab billentyű megnyomásával lehet ugrani.

4. Írjon be egy tárgysort és egy üzenetet, majd kattintson a Megosztás elemre.

Amikor a címzettek a mobil eszközön megnyitják az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőt, a megosztott fóliók letölthetők.

Amikor a címzettek megnyitják a fóliót a Folio Builder panelben, ott egy megosztást jelző ikon  fog megjelenni a fólió neve mellett. A címzettek
megnyithatják a fóliót, és cikkelyeket adhatnak hozzá. A meglévő cikkelyeket viszont ők nem szerkeszthetik.

A másokkal korábban megosztott fólió megosztásának visszavonásához jelölje ki a fóliót a Folio Builder
panelen, és válassza a panelmenü Megosztás visszavonása elemét. Jelölje ki azokat a címzetteket, akikkel már nem kívánja megosztani a fóliót,
majd kattintson az OK gombra. A megosztás visszavonása után nem lehet letölteni a fóliót, és eltűnik a Folio Builder megosztási címzettek
paneljéről is, de a különféle mobil eszközökre már letöltött fóliók nem törlődnek. A megosztott fólió törlésekor is megszűnik annak letölthetősége.

Ha valaki megosztott önnel egy fóliót, de ön meg kívánja szüntetni a hozzáférését ehhez a
fólióhoz, akkor jelölje ki a fóliót a Folio Builder panelben, majd kattintson a szemétkosár ikonra. Megosztott fólió törlésekor az önre vonatkozó
adatok törlődnek a fólió tulajdonosánál felsorolt megosztási címzettek adatai közül.

Fóliók másolása

Másolhat egy fóliót a fiókjából vagy másolhat egyet, amit egy másik fiókból osztottak meg önnel. Egy már közzétett vagy még közzé nem tett fóliót
másolva egy új fólió készül a Folio Producer szerveren (acrobat.com), nem a Distribution Service szolgáltatáson. Ezután a másolt fólió
szerkeszthető és közzétehető. Ha a fólió egy másik számítógépről meg lett osztva önnel, összegyűjtheti a forrásfájlokat és újracsatolhatja a
cikkelyeket, hogy a fóliótartalmat szerkeszthesse. A zárolt fóliók nem másolhatók.

1. A Folio Producer Organizer (Rendező) paneljében jelölje ki a fóliót, majd kattintson a Másolás elemre.
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2. Adja meg a másolt fólió nevét, és kattintson a Másolás parancsra.

Fólió törlése

Fólió törlésekor eltávolítja azt a kiszolgáló munkaterületéről, és ezzel eltávolítja az adott fólió minden cikkelyét is, viszont a forrásdokumentumot
nem. Ha a terjesztési szolgáltatásban közzétett egy fóliót, annak törlése előtt a Folio Producer Organizer paneljével előbb vissza kell vonni a
közlését. Kerülje a kereskedelmi fóliók közlésének visszavonását és törlését.

1. Ha a fólió közzé van téve, a fólió terjesztési szolgáltatásból való eltávolításához használja a Folio Producer Organizer paneljén a Közzététel
visszavonása gombot.

2. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen, majd kattintson a Szemetes gombra.

Azok a fóliók, amelyeket törlésük előtt letöltöttek egy megjelenítőalkalmazásba, eltávolításukig a megjelenítő könyvtárában maradnak.
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Cikkelyek és elrendezések létrehozása

Oldal tetejére

Cikkelynév

Cikkelyformátum

JPEG minősége

Folyamatos görgetés

Cikkely létrehozása megnyitott dokumentumból
Elrendezés hozzáadása egy cikkelyhez
InDesign cikkelyek importálása

A fóliók cikkelyekből állnak. InDesign és HTML formátumú fájlokból készíthető cikkely. Két módszerrel adhat cikkelyeket egy fólióhoz: a Cikkely
hozzáadása gombbal megnyitott InDesign-dokumentum alapján hozható létre cikkely, illetve importálhat cikkelyeket egy mappából is.

Cikkely létrehozása megnyitott dokumentumból
A cikkelyek egy vagy két elrendezést tartalmazhatnak a mobil eszköz álló és fekvő tájolásához. A közzétett fóliónak viszont konzekvensnek kell
maradnia. Egy közzétett fólió minden cikkelyének csak állónak, csak fekvőnek, vagy kettős tájolásúnak kell lennie.

 
Cikkelyek nézet

1. Nyissa meg a digitális kiadvány céljára készített InDesign-dokumentumot. Lásd: Digitális kiadványok tervezése.

A dokumentum mérete két esetben térhet el a fólió méretétől.

A fólió és a dokumentum oldalméretének méretaránya azonosak. Hozzáadhatók például 1024×768 méretű dokumentumok egy
2048×1536 mérető fólióhoz, mert az oldalarány mindkét esetben 4:3.

A dokumentum folyamatos görgetéshez lett tervezve. Például, ha egy 1024×2000 méretű, egyoldalas dokumentumot hoz létre, akkor
hozzáadáskor a cikkelyt folyamatos görgetésűre kell beállítani.

2. A Folio Builder panelen hozza létre vagy nyissa meg azt a fóliót, amelyben a cikkelynek majd szerepelnie kell.

3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében kattintson a Hozzáadás elemre.

4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Adja meg a cikkely nevét. A cikkelynév nem látható a megjelenítőben. A cikkelynevet a rendszer a cikkelyek közötti csatolások
alkalmával használja, hogy a hivatkozásban pl. „Várostérkép” lehessen a „varosterkep_h.indd” fájlnév helyett. A cikkelynév legfeljebb 60
karakterből állhat.

Adja meg a képformátum beállítását a cikkelyhez. Például a PDF formátumot választhatja a kétujjas nagyítás
engedélyezéséhez. Lásd: A JPG, PNG és PDF képformátum közötti különbség

Ha Automatikus vagy JPG van beállítva képformátumnak, akkor meg kell adni a JPEG-minőséget. A jobb minőség
nagyobb fájlmérettel jár.

A folyamatos görgetést nemcsak a cikkely, de a hozzáadott elrendezés számára is meg kell adni. Csak álló
elrendezés kettős tájolású fólióhoz adásakor például akkor válassza a „Mindkét irány” beállítást, ha mindkét elrendezés folyamatos
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Jegyzet:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

görgetésű A Csak vízszintes vagy Csak függőleges beállítást egytájolású cikkely esetén kell beállítani, vagy ha csak az egyik elrendezés
folyamatos görgetésű.

InDesign CS6 alatt Folyamatos görgetés beállítása mellett megadhatók alternatív elrendezések. Ha egy folyamatos görgetésű
dokumentumban csak egy elrendezés található, akkor azt kell kiválasztani a megfelelő elrendezéshez, illetve a Nincs beállítást választani a
másik elrendezéshez.

Elrendezés hozzáadása egy cikkelyhez
Az InDesign CS6 és InDesign CC dokumentumok többféle elrendezést tartalmazhatnak. Cikkely hozzáadásakor megadható vízszintes és
függőleges elrendezés is. InDesign CS5 vagy CS5.5 használata esetén, illetve InDesign CS6 vagy CC alatt létrehozott egyetlen elrendezés esetén
hozzáadható egy másik dokumentumból származó elrendezés. Ha a fólióban a cikkely kettős tájolással jelenik meg, akkor a cikkelynek szüksége
van egy második elrendezésre is.

1. Nyissa meg a meglévő elrendezéstől eltérő tájolású elrendezést tartalmazó InDesign dokumentumot.

2. A Folio Builder panelben kattintson duplán arra a cikkelyre, amelyhez a második elrendezést kívánja hozzárendelni.

3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében kattintson az Elrendezés hozzáadása elemre. Több elrendezést tartalmazó dokumentum esetén
meg kell adni a kívánt elrendezést.

InDesign cikkelyek importálása
Ha a megfelelő struktúrát és fájlelnevezési szabályokat betartotta, akkor importálhat egy önálló cikkelyt vagy egy cikkelysorozatot. Jelenleg a több
elrendezést tartalmazó InDesign CS6 és CC dokumentumok nem importálhatók cikkelyként. Használja inkább a Cikkely hozzáadása lehetőséget.

Cikkelyek importálásakor a cikkelyek oldalarányainak meg kell egyezniük a fólió oldalarányaival, kivéve Folyamatos görgetésű beállítás esetén.

1. Hozzon létre egy vagy több, InDesign-dokumentumot tartalmazó mappát. Lásd: Az importált cikkelyek mappákba rendezése.

2. A Folio Builder panelen nyissa meg azt a fóliót, amelyben a cikkelynek vagy cikkelyeknek majd szerepelni kell.

3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

 
Cikkely importálása párbeszédpanel

4. Tegye a következők egyikét:

Válassza az „Egyetlen cikkely importálása” elemet, kattintson a Hely mappa ikonra, majd adjon meg egy cikkelymappát.

Válassza a „Több cikkely importálása” elemet, kattintson a Hely mappa ikonra, majd adja meg a cikkelymappákat tartalmazó
fóliómappát.

5. Válassza ki a Folyamatos görgetés beállítást a cikkelyhez. A cikkelynek kettős tájolású fólióba importálásakor, ha csak a vízszintes
elrendezésnek kell folyamatos görgetésűnek lennie, akkor a Vízszintes tájolást kell választani.

6. Adja meg a képformátum beállításait, majd kattintson az OK elemre.

Ha egy cikkely mappájában, az InDesign-dokumentummal egy mappaszinten PNG képek találhatók, akkor a rendszer ezeket a képeket használja
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tartalomjegyzék-ikonként. Egy sidecar.xml fájt tartalmazó mappájú többcikkelyes fólió importálásakor, ez a fájl határozza meg a cikkelyek
sorrendjét és tölti fel adatokkal a cikkelytulajdonságokat. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához.

Ha a cikkelyek importálása nem tökéletes, lásd: Sikertelen cikkelyfeltöltések hibaelhárítása a Folio Builder panelen.

Kapcsolódó cikkek
Cikkelyek kezelése
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Cikkelyek kezelése

Oldal tetejére

Cikkely tulajdonságainak módosítása
Cikkely szerkesztése és frissítése
Cikkely másolása másik fólióba
Cikkely átnevezése
Cikkely törlése
Cikkelysorrend módosítása
Cikkelyek újbóli csatolása forrásfájlokhoz

A cikkelyek frissítésére, másolására és átnevezésére a Folio Builder panelmenüje használható.

 
A Folio Builder panelmenüje

Cikkely tulajdonságainak módosítása
A megadott cikkelytulajdonságok alapján fogja a megjelenítőalkalmazás a cikkelyt megjeleníteni. A cikkelytulajdonságok a Folio Builder panel
Cikkely tulajdonságai opciójával és a Folio Producer Editor szerkesztőben is módosíthatók. Használhatja a sidecar.xml fájlt is egy cikkely
metaadatainak egy fólió minden cikkelyére alkalmazásához, amikor importálja a cikkelyeket vagy később.

 
Cikkely tulajdonságai 
A. Leírás B. Alcím C. Cím D. Szerzősor 
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Cím

Szerzősor

Alcím

Leírás

Hirdetés

Ne lássa a tartalomjegyzék

Folyamatos görgetés

Csak vízszintes átlapozás

Tartalomjegyzék előnézete

1. Jelöljön ki egy cikkelyt a Folio Builder panelben.

2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Cikkely tulajdonságai elemét.

3. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Adja meg a cikkelynek a megjelenítőalkalmazásban kijelzendő nevét. A cím és a Folio Builder panelben megjelenített cikkelynév két
különböző dolog. A cikkelyek közötti hivatkozások létrehozásakor a cikkelynevet kell megadni. A cím a tartalomjegyzékben és a fólió
navigációs nézetében jelenik meg. A cím legfeljebb 60 karakterből állhat.

Adja meg a szerző nevét. A szerzősor legfeljebb 40 karakterből állhat.

Ez adhatja meg a magazinon belüli rovatcímet, pl. „Szerkesztőségi cikk”, „Tesztek” vagy „Vélemények”. Az alcím a
tartalomjegyzékben és a fólió navigációs nézetében jelenik meg. Az alcím legfeljebb 35 karakterből állhat.

Adja meg a cikkely leírását. A leírás a fólió böngésző módú megjelenítésekor látható. A leírás a tartalomjegyzékben és a fólió
navigációs nézetében jelenik meg. A leírás legfeljebb 120 karakterből állhat.

Ezzel a beállítással jelölhető a cikkely hirdetésként elemzési jelentéskészítés céljára.

Ilyen beállítás mellett a cikkely nem jelenik meg a megjelenítő navigációs sávja alatti Tartalomjegyzék gomb
megérintésekor.

A Folyamatos görgetés oszlopban megadható, hogy az egyes cikkelyek folyamatosan legyenek görgethetők, vagy a
görgetés egész oldalanként váltson. A folyamatos görgetés csak függőleges irányban, felfelé és lefelé lapozáskor működik. A dokumentum
nem tartalmazhat több oldalt. Folyamatos görgetés egyaránt alkalmazható csak fekvő, csak álló és mindkét tájolást tartalmazó
elrendezéseknél. Lásd: Cikkelyek folyamatos görgetése.

Ha a cikkelyhez „Csak vízszintes átlapozás” van beállítva, akkor a felhasználók majd balra és jobbra lapozással
tudják a cikkelyt görgetni, nem felfelé és lefelé. Ennek a beállításnak korábban „összeolvasztás” volt a neve. Lásd: Cikkelyek vízszintes
átlapozása.

Amikor a felhasználó a megjelenítőalkalmazás navigációs sávjának Tartalomjegyzék gombját megérinti, akkor
egy 70×70 képpontos tartalomjegyzék-ikon jelenik majd meg az egyes cikkelyek mellett. Az alapértelmezett tartalomjegyzék-ikont a rendszer
automatikusan a cikkely első oldalának felhasználásával hozza létre. Ha ettől eltérő ikont kíván alkalmazni, akkor kattintson a mappa
ikonjára, majd válasszon egy PNG fájlt. Használjon 70x70 képpontméretű PNG fájlokat. Ha 70x70 méretnél nagyobb képeket akar
használni, adja őket a cikkelyek mappájához és importálja őket.
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Sorrend

Zárolva

Letöltési prioritás

Címkék

Cikkhozzáférés

 
A megjelenítőalkalmazás tartalomjegyzékei

4. A cikkelynek a Cikkely tulajdonságai párbeszédpanelen nem található tulajdonságai a Folio Producer Editor szerkesztőben módosíthatók. A
panelmenü Folio Producer elemének kiválasztásával nyissa meg a Folio Producer Organizer rendezőt. Jelölje ki a fóliót, majd kattintson a
Megnyitás elemre. Jelölje ki a cikkelyt, majd módosítsa az alábbi tulajdonságait. Lásd: Folio Producer Editor.

A cikkelysorrend módosításához adjon meg számokat.

A frissítés megakadályozására a cikkelyek zárolhatók.

Ha az ügyfelek egyéni megjelenítőt töltenek le, akkor megjeleníthetik a fájlt már letöltődés közben is. Ha változatlanul
hagyjuk a letöltési prioritást, akkor a cikkelyek az elsőtől kezdődően sorban töltődnek le az utolsóig.

A címkék a megjelenítő Böngésző módjában jelennek meg. A címkék legfeljebb 75 karakterből állhatnak.

Ez az opció határozza meg, hogy a cikk elérhető-e a webes megjelenítőben, amikor a cikkely meg van osztva, és ha a
Cikkely előnézetének engedélyezése engedélyezve van. Ha a fólió megjelenítőverziója v26 vagy későbbi és a fólió cikkelyei frissítve lettek a
Folio Builder panelen, választhatja az Ingyenes, Megszámolt vagy Védett jelölést. Ha a fólió megjelenítője v25 vagy későbbi, választhatja a
Megszámolt vagy Védett lehetőséget.

Védettként jelölt cikkelynél nem érhető el a webes megjelenítőben vagy egy kereskedelmi fólióban történő megtekintés cikkely
előnézetének engedélyezésével.
Amikor egy cikkely Megszámoltként van megjelölve, a cikkely a szerverre feltöltődik, hogy a webes megjelenítőben megtekinthető
legyen. A felhasználók megnézhetik a megszámolt cikkelyeket a webes megjelenítőben vagy egy kereskedelmi fólióban cikkelyelőnézet
engedélyezésével, kivéve, ha elérik a kiadó által meghatározott fizetőfal küszöbértékét.
Amikor egy cikkely Ingyenes jelölésű (csak v26 és későbbi), a cikkely elérhető webes megjelenítőben előnézetre és egy kereskedelmi
fólióban cikkelyelőnézet engedélyezésével. Az ingyenes cikkelyek előnézete nem számít bele a fizetőfal küszöbértékébe.
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Bővebb információért lásd: Közösségi megosztás használata és Módszerek ingyenes tartalom kínálására.

Készíthet egy HTML-cikkelyt, amely hivatkozza a Reading API-t. Ez a
beállítás elérhető még a Webes tartalom rátétekhez. Bővebb információért lásd: HTML és JavaScript használata a DPS kibővítéséhez.

Ha feloszt egy fóliót olyan szakaszokra, mint Sport, Üzlet és Stílus, határozzon meg szakaszneveket a fólió minden cikkelyéhez. A
szakasz legfeljebb 60 karakterből állhat. Lásd: Szakaszok létrehozása.

Cikkely szerkesztése és frissítése
Cikkely vagy cikkelyelrendezés létrehozásakor az InDesign dokumentum tartalmát a rendszer feltölti a kiszolgáló munkaterületére. Ha egy
cikkelyhez tartozó dokumentumot szerkeszt és ment, akkor a változtatásokat a cikkely frissítéséig a rendszer csak helyileg menti. Több cikkely is
kijelölhető és frissíthető.

1. Ha szerkeszteni kíván egy dokumentumot, akkor kattintson duplán a kívánt elrendezésre a Folio Builder panelen, majd végezze el a
változtatásokat. A dokumentumot bármilyen módon megnyithatja.

Egy cikkelydokumentum szerkesztéséhez nem kell bejelentkezni vagy csatlakozni.

2. A dokumentum szerkesztését és mentését követően jelentkezzen be a Folio Builder panelbe, és ott jelölje ki a szerkesztett dokumentumot
tartalmazó cikkelyt.

Ha több cikkelynek szerkesztette a forrásfájljait, a Shift vagy Ctrl/Command billentyűk lenyomásával több frissítendő cikkelyt is kiválaszthat.

3. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Frissítés parancsát.

Cikkely frissítésekor a rendszer mindkét elrendezést frissíti. Ha azt szeretné, hogy a frissített cikkely elérhető legyen egy közzétett
megjelenítőalkalmazásban, használja a Folio Producer Organizer programot a fólió frissítésére.

Egyazon forrásdokumentum több fólióbeli használatakor nem szabad elfelejteni, hogy az összes fólióban frissíteni kell a cikkelyt.

Cikkely másolása másik fólióba
Ha egy dokumentum alapján egyszer már létrehozott egy cikkelyt, akkor nem kell újabb cikkelyt létrehoznia belőle ahhoz, hogy egy másik fólióban
is szerepeltesse. Ilyenkor csak át kell másolni a cikkelyt az egyik fólióból a másikba.

1. A Folio Builder panelen nyissa meg azt a fóliót, amelyben a cikkely található, majd jelölje ki benne a cikkelyt.

2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének „Másolás ide” parancsát.

3. A „Másolás ide” párbeszédpanelen válassza ki a célfóliót, majd kattintson az OK gombra.

A Folio Producer cikkelyek fóliók közötti átmásolására is használható. Használhatja a Folio Producer Organizer Másolás parancsát a teljes fólió
másolásához.

Cikkely átnevezése
Cikkely átnevezésekor fennáll a veszélye, hogy az átnevezett cikkelyre mutató hivatkozások megszakadnak.

1. Jelöljön ki egy cikkelyt a Folio Builder panelben.

2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Átnevezés parancsát, és adjon meg egy, az eredetitől eltérő nevet.

Cikkely törlése
Törléskor a cikkelyt a rendszer eltávolítja a fólióból és a kiszolgáló munkaterületéről is. Az InDesign-forrásdokumentumokat azonban a rendszer
nem törli.

1. Jelöljön ki egy cikkelyt a Folio Builder panelben.

2. Kattintson a Szemetes gombra, majd a Törlés elemre.

Cikkelysorrend módosítása
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A cikkelyek sorrendje a Folio Builder panelben áthúzással módosítható, illetve használható a Folio Producer Editor a cikkelyek sorrendjének
módosítására. Lásd: Folio Producer Editor.

A cikkelysorrend módosítása és a metaadat-frissítés sidecar.xml fájllal is elvégezhető. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek
importálásához.

Cikkelyek újbóli csatolása forrásfájlokhoz
Ha a cikkelyhez tartozó forrásdokumentumokat új mappába vagy másik számítógépre helyezi át, a Folio Builder panelen újból csatlakoztathatja a
forrásfájlokat a cikkelyelrendezésekhez.

1. Ha a fájlokat másik számítógépre helyezi át, ügyeljen a megszakadt hivatkozások helyreállítására. Emellett biztosítsa, hogy az interaktív
rátétek a megfelelő fájlra vagy mappára mutassanak.

Ha a rátét nem a megfelelő helyre mutat, a cikkely létrehozásakor érvénytelen elemhelyet jelző hibaüzenet jelenik meg.

2. A Folio Builder panelen válassza a panelmenü Újracsatolás elemét.

3. Adja meg az egyik vagy mindkét elrendezéshez újból csatolni kívánt fájlok helyét.
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Tippek a DPS-tartalmak előzetes megtekintéséhez
Tartalom előnézete a Desktop Viewer megjelenítőalkalmazásban
Fólió előnézete iPad vagy iPhone eszközön
Navigáció a megjelenítőalkalmazással
Fóliók eltávolítása a megjelenítőből
Tartalom előnézete az Android Viewer megjelenítőben
Az Előnézet az eszközön használata
Előzetes megjelenítés az Adobe Content Viewer bétaverziójával Windows 8.1 alatt

A fóliók előnézetére az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőben van lehetőség. Az Adobe Content Viewer („Desktop Viewer” néven)
rendelkezésre áll asztali alkalmazásként, valamint mobil eszközön futó alkalmazásként. A Desktop Viewer telepítése automatikus, amikor a DPS
Desktop Tools alkalmazást frissíti az InDesign CS6/CC programhoz vagy amikor telepíti a Folio Producer eszközöket az InDesign CS5/CS5.5
programokhoz. A megjelenítő mobil eszközökhöz elérhető letöltésre az iPad App Store, Google Play és Amazon Appstore beszerzőhelyeken. A
beszerzőhelyen a Content Viewer nevet kell keresni.

Tippek a DPS-tartalmak előzetes megtekintéséhez
Desktop Viewer vagy eszközmegjelenítő? A Desktop Viewer megjelenítőalkalmazást használja a tartalom gyors előzetes
megjelenítéséhez. A jobb előzetes megjelenítéshez használja a céleszköz Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőjét. Az Adobe Content
Viewer elérhető az iTunes App Store kínálatában iPads és iPhones eszközökre, valamint a Google Play, az Amazon Appstore és a Windows
Áruház (csak 8.1) letöltőközpontokban. Android esetén két verzió érhető el: egy a tartalom teszteléséhez az új natív Android megjelenítőben,
valamint egy a normál Android megjelenítőhöz.
Megfelelő a fólió? Amint a fólió vagy cikkely elkészült, megjeleníthető annak előnézete a Desktop Viewer alkalmazásban vagy az adott
mobil eszköz megjelenítőalkalmazásában. Fólió előnézetéhez a fóliót megfelelően kell elkészíteni. Ha például az adott fólió vegyesen
tartalmaz csak fekvő cikkelyeket és kettős tájolású cikkelyeket, akkor a fólió előnézete nem jeleníthető meg. Amikor a Desktop Viewer
alkalmazást egy nem megfelelően elkészített fólió megtekintéséhez használják, egy hibaüzenet figyelmeztet a problémára.
Feltöltés és letöltés vagy pedig előnézet az eszközön? A tartalmakat kétféle módon tekintheti meg az Adobe Content Viewer
tartalommegjelenítőjében az eszközön. Az első módszer a fólió feltöltése a Folio Producer webhelyére, majd bejelentkezés ugyanazzal az
Adobe azonosítóval a Adobe Content Viewer megjelenítőbe, és a fólió letöltése. A másik módszer az iPad csatlakoztatása egy
számítógéphez, és az Előnézet az eszközön funkció használata (csak Mac OS esetén).
Az elrendezés, a cikkely vagy a fólió előzetes megtekintése? Az InDesign többféle módszert kínál a tartalmak előzetes megtekintéséhez,
amelyek különféle eredményt adnak. Ha az előzetes megtekintéshez az Overlays panel vagy a Fájl > Fólió előnézete parancsot használja,
akkor csak az elrendezés előnézetét tekinti meg, nem a cikkelyét. Ha az előzetes megtekintéshez a Folio Builder panelt használja, akkor a
cikkely vagy a fólió előnézetét tekinti meg, attól függően, hogy mit jelölt ki. A folyamatos görgetéses és a PDF képformátumú cikkelyek a
Folio Builder panelt és nem a másik módszert használják az előnézet megjelenítéséhez.

Tartalom előnézete a Desktop Viewer megjelenítőalkalmazásban
Az Adobe Content Viewer for the Desktop alkalmazás (más néven Desktop Viewer) egy olyan AIR-alkalmazás, amellyel a fóliók, cikkelyek vagy
elrendezések előzetesen megtekinthetők asztali számítógépen.

A Desktop Viewer nem támogatja a DPS összes funkcióját. Gyors előzetes megjelenítésre használja. A tartalmak előzetes megjelenítésekor a
legjobb eredmények érdekében az Adobe Content Viewer alkalmazást használja az eszközén.

1. Az InDesign Folio Builder paneljében jelölje ki az előnézetben megjeleníteni kívánt fóliót vagy cikkelyt.

Fólió kijelölésekor az abban lévő összes cikkely is rendelkezésre áll az előzetes megtekintéshez. Cikkely kijelölésekor csak az adott cikkely
tekinthető meg.

2. Kattintson a panel alján az Előnézet gombra. Válasszon egy lehetőséget a Nézet menüből a tartalom elforgatására vagy átméretezésére. A
nagyítás növelésének vagy csökkentésének szimulálására a + és - billentyűk szolgálnak.

Dokumentum előzetes megtekintéséhez használható a Fájl > Fólió előnézete parancs, illetve a Folio Overlays panel Előnézet gombja is. Nem
szükséges ezt megelőzően cikkelyt létrehozni. Ez a módszer akkor különösen hasznos, ha az adott számítógép nem csatlakozik az
internethez. Azonban csak egyetlen elrendezés tekinthető meg előzetesen PNG-képformátumban. Cikkelyek és fóliók előzetes megtekintéséhez
a Folio Builder panelt használja.
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Fólió előnézete iPad vagy iPhone eszközön
Az iPad/iPhone alatti Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő egy általános megjelenítőverzió, amelynek használatával tesztelhető az
iPad/iPhone számára készített digitális tartalom. A megjelenítőt a Folio Producer eszközök minden frissítésekor frissítik. Az Adobe Content Viewer
nem támogatja az iOS 5-t futtató eszközöket, beleértve az iPad 1 típusokat.

Új eszközkészlet kibocsátásakor viszont a legújabb megjelenítőverzióban készített fóliók mindaddig nem feltétlenül fognak helyesen
működni, amíg az Apple jóvá nem hagyja az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő új verzióját. Amikor a felhasználó megkísérli a fólió
megnyitását, akkor a „Frissítse alkalmazását” üzenet jelenik meg. Professional vagy Enterprise fiók esetén az előfizető létrehozhatja az Adobe
Content Viewer egyéni verzióját. Lásd: Egyéni Adobe Content Viewer alkalmazás létrehozása iPad készülékhez. Mindaddig a megjelenítő korábbi
támogatott verziójával készítse el a fóliót.

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő könyvtára két helyen ellenőrzi, hogy vannak-e fóliók: a Folio Producer kiszolgálón és a terjesztési
szolgáltatásban. A Folio Producer (mely az acrobat.com oldalon fut) a Folio Builder panelen látható összes fóliót tartalmazza. A terjesztési
szolgáltatás tartalmazza az összes közzétett fóliót. A Folio Producer kiszolgálóról letöltött fóliók bélyegképén villámikonos kék csík látható. A
dugasz ikonos kék csík Előnézet az eszközön utasítással betöltött fóliót jelez. A kereskedelmiként közzétett fóliók nem jelennek meg az Adobe
Content Viewer tartalommegjelenítőben.

 
A Folio Producer kiszolgálón tárolt fólióknál villámikonos kék csík látható.

1. Töltse le vagy frissítse az eszközön az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőt az App Store beszerzőhelyről.

2. Indítsa el az Adobe Viewer megjelenítőalkalmazást az iPad alatt, majd jelentkezzen be azzal az Adobe azonosítóval, amellyel a Folio Builder
panelbe szokott bejelentkezni.

Ekkor letölthetőkké és előnézhetővé válnak azok a fóliók, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik.

Ha a fólió nem jelenik meg a megjelenítő mappájában, ellenőrizze, hogy a fólió nem tartalmaz olyan cikkelyt, ami nem egyezik a
fólió tájolásával, például egy csak fekvő cikkely egy kettős tájolású fólióban.

Navigáció a megjelenítőalkalmazással
Az alábbi navigációs eljárások az általános Adobe Content Viewer és az egyéni Viewer alkalmazás esetén egyaránt működnek.

A mobil eszköz elforgatásával jeleníthető meg a kettős tájolású fóliók fekvő és álló verziója.

Felfelé és lefelé irányuló lapozással olvasható végig egy cikkely. Jobbra és balra lapozással lehet másik cikkelyre váltani (vagy az
összeolvasztott cikkely másik oldalára lapozni).

Az interaktív területek megérinthetők vagy pöccinthetők.

A nem interaktív elemek érintésekor navigációs sávok jelennek meg. Többkiadásos alkalmazásoknál a Könyvtár gomb megérintésével lehet
a könyvtárra ugrani. A Vissza gomb érintésével lehet visszatérni az előző nézethez. A Tartalomjegyzék ikont érintve megjeleníthető a
tartalomjegyzék. Tallózó módban az elhúzóval lehet tallózni a bélyegképek között.
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A navigációs sávon megjelenő címet érintve lehet visszatérni az első cikkelyhez. A címet duplán érintve lehet váltani a cím és a cím plusz
verzió megjelenítés között. A cím háromszoros érintésével visszaállítható a példány úgy, hogy minden cikkely az első oldalával kezdődően
jelenik meg, nem a legutóbb megtekintett oldalától.

 
Adobe Content Viewer alkalmazás iPad készülékhez 
A. Könyvtár gomb B. Vissza gomb C. Tartalomjegyzék gomb D. Elhúzó 

Fóliók eltávolítása a megjelenítőből
Ha szeretné törölni valamelyik fóliót a megjelenítőből, érintse meg a fogaskerék ikont a könyvtár jobb felső sarkában, válassza a Kiadások
eltávolítása az iPad eszközről lehetőséget, majd jelölje ki és törölje a fóliókat. (A v25 verzió előtti alkalmazásokban érintse meg az Archiválás
gombot.) Ha a fólió még elérhető a szerveren, akkor továbbra is letölthető a megjelenítőben. Ha a fólió többé már nem érhető el a szerveren,
eltűnik a mappából.

Az iPhone könyvtárából egy fólió úgy törölhető, hogy a felhasználó a fólió nevén keresztül jobbról balra átlapozó gesztust végez. Átlapozáskor a
Nézet gomb átvált Eltávolítás gombra.

Tartalom előnézete az Android Viewer megjelenítőben
Az Adobe Content Viewer esetén két verzió érhető el: egy a natív Android megjelenítőkhöz és egy a normál Android megjelenítőkhöz.

Az Adobe Content Viewer for Android segítségével Android 4.0.3 vagy újabb rendszert futtató telefonok és táblaszámítógépek számára
tesztelheti digitális tartalmait. Ez a verzió az új natív Android megjelenítőhöz készült tartalom tesztelésére szolgál.
Az Adobe Content Viewer for Android (normál) segítségével Android 2.2 vagy újabb rendszert futtató táblaszámítógépek számára tesztelheti
digitális tartalmait. 

1. Töltse le az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőt az Android Market vagy az Amazon Appstore beszerzőhelyről.

2. Indítsa el az Adobe Viewer megjelenítőalkalmazást az Android eszköz alatt, majd jelentkezzen be azzal az Adobe azonosítóval, amellyel a
Folio Builder panelbe szokott bejelentkezni.

Ekkor letölthetőkké és előnézhetővé válnak azok a fóliók, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik.

Az Előnézet az eszközön használata
A fóliók kiszolgálóról való letöltése helyett használhatja az Előnézet az eszközön funkciót, amellyel a fólió a számítógépről közvetlenül egy adott
mobil eszközre másolható.

Egy Mac OS operációs rendszerű számítógéppel a tartalmat közvetlenül előzetesen megjelenítheti egy iPad vagy iPhone eszközön. Egy Windows
vagy Mac OS operációs rendszerű számítógéppel a tartalmat közvetlenül előzetesen megjelenítheti az Androidos eszközökön. Az Előnézet az
eszközön funkció nem támogatott Amazon táblaszámítógépeken.
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Előnézet az eszközön iPad/iPhone esetén (csak Mac OS operációs rendszeren)

1. Csatlakoztassa az iPad/iPhone eszközt a számítógéphez.

2. Az iPad/iPhone eszközön indítsa el a DPS App Builder használatával létrehozott Adobe Content Viewer egyéni verzióját.

Nincs szükség bejelentkezésre.

3. Fólió előnézetéhez az InDesign Folio Builder panelében válassza ki azt a fóliót, amelyik előnézetére kíváncsi, majd a panel alján található
Előnézet menü Előnézet [eszköznév] eszközön parancsát.

Az előnézett fóliót a rendszer a számítógépről az eszközre másolja. A fólió megmarad az eszközön akkor is, ha bontja a kapcsolatot. A fóliót
archiváláskor a rendszer eltávolítja a könyvtárból.

4. Csak a jelenlegi elrendezés előnézetéhez nyissa meg a Folio Overlays panelt, és válassza a panel alján található Előnézet menü Előnézet
[eszköznév] eszközön parancsát.

Az előnézett elrendezés megmarad az eszközön, amikor a csatlakozást megszünteti. Amikor visszatér a mappához, az előnézett elrendezés
eltávolításra kerül

A Folio Overlays panel Előnézet az eszközön parancsa csak a jelenlegi elrendezés oldalait jeleníti meg PNG formátumban. Az InDesign
CS6/CC alternatív elrendezései nem szerepelnek az előnézeten.

Előnézet az eszközön Androidos táblaszámítógép esetén
Jelenleg az Előnézet az eszközön csak az Adobe Content Viewer for Android normál verziójában támogatott, a natív verzióban nem.

1. Az alábbiak szerint győződhet meg a kívánt Android eszköz és a számítógép közötti megfelelő kommunikációról.

Kapcsolja be az USB Debugging (USB hibakeresés) beállítást. Az USB Debugging (USB hibakeresés) opció elérhetőségi helye Android
eszközönként változó. Egyes eszközök esetén a Settings > Applications > Development (Beállítások > Alkalmazások > Fejlesztés)
menüpont alatt található.
(Windows esetén) Telepítse az Android eszköz és a számítógép közötti kommunikációhoz szükséges eszközillesztőket. A Flash Builder
súgója hasznos tudnivalókkal szolgál: Hibakeresés a Google Android mobil eszköz alkalmazásaiban és USB eszközillesztők telepítése
Android eszközök számára (Windows).

2. Csatlakoztassa a számítógéphez a kívánt Android eszközt.

3. Indítsa el az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőt az eszközön.

4. Az InDesign Folio Builder paneljén jelölje ki az előnézetben megjeleníteni kívánt cikkelyt vagy fóliót, majd a panel alján található Előnézet
menüből válassza ki az eszköz nevét. Használhatja az Előnézet parancsot a Folio Overlays panelen is, ha csak az elrendezést kívánja
megtekinteni raszteres formátumban.

Tekintse meg Colin Fleming videóját: Előnézet Androidos eszközön

.

Előzetes megjelenítés az Adobe Content Viewer bétaverziójával Windows 8.1 alatt
Az Adobe Content Viewer alkalmazás egy verziója már elérhető a Windows Áruházban. A Windows Áruházban keressen rá az „Adobe Content
Viewer” kifejezésre. Ez az alkalmazás csak a Windows 8.1-t futtató eszközökön érhető el.

Jelenleg az Adobe Content Viewer csak korlátozott számú funkciót tartalmaz. A hiperhivatkozások, a diavetítések, a gördíthető keretek és a videók
támogatottak. A Webtartalom rátétek csak részben támogatottak. A képsorozatok, a pásztázás és nagyítás, a hang és a panoráma még nem
támogatott. A DPS más funkciói, mint például a közösségi megosztás, a szakaszok és a vásárlás az alkalmazásból még nem támogatott. Lásd:
DPS-alkalmazások létrehozása a Windows Áruházhoz.

Az Adobe ajánlja még
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Fólióváltozatok létrehozása

Jegyzet:

Az azonos tartalmú, de különféle méretekre előkészített fólióverziókat változatoknak nevezzük. Ha több fólióváltozatot hoz létre, a megtekintő csak
az eszköz méretéhez legközelebb eső változatot teszi elérhetővé.

A változatok használata különösen három okból lehet hasznos:

Olyan iPhone tartalom létrehozása, amely nem alsó és felső fekete sávokkal kiegészítve jelenik meg. Például létrehozhat egy 480x320
változatot, amely az iPhone 3/4 eszközökön működik, valamint egy 1136x640 változatot, amely kitölti az iPhone 5 és újabb eszközök teljes
kijelzőjét.
Csak webes megjelenítő beállítású változat készítése. Lásd: A webes megjelenítő testreszabása.
Olyan fóliók létrehozása Android-eszközökre, amelyekhez kevesebb átméretezés vagy fekete sávokkal való kiegészítés szükséges, illetve
amelyek különböző eszközméreteket is megcéloznak.

A változatok csak többfóliós alkalmazásokhoz érhetők el. Ha egyfóliós alkalmazást készít, a fólióváltozatok nem támogatottak. Ehelyett lásd:
Többváltozatú cikkelyek készítése.

Azonos Fóliónév használata a többes fóliókhoz összekapcsolja és egy változatcsoportba rendezi azokat. Amíg a Fóliónév értékeknek a különböző
változatoknál azonosnak kell lenniük, a Méret értékeknek különbözőknek (kivéve a csak webes megjelenítő változat). Ezenkívül ha a fólióváltozat
kereskedelmi alkalmazáshoz tartozik, azt tanácsoljuk, hogy ugyanazt a termékazonosítót használja az összes változathoz (de eltérő
termékazonosítókat használjon a különböző változatkészletek esetén). Az előfizetéses alkalmazás alatti változatok közzétételi dátumainak meg kell
egyezniük; a dátumot a naptár widgetből kell kiválasztani.

Amikor fólióváltozatot készít előfizetéses megtekintésre, válasszon azonos kiadási dátumot minden változathoz a naptár
kisalkalmazásból.

 
Több azonos nevű, de eltérő méretbeállítású fólióváltozat készítése

Amikor a Viewer megjelenítő kapcsolatba lép a Terjesztési szolgáltatással, akkor csak a mobil eszköz képernyőjéhez legjobban illeszkedő
változatot ajánlja fel.

iPad eszközökre 1024×768 méretű fólió létrehozása ajánlott PDF-képformátumú cikkelyekkel. Másik lehetőség a változatok készítése. Ha egy fólió
2048×1536 és 1024×768 képpontos változatban egyaránt fel van töltve, akkor a HD iPad a 2048×1536 méretű, míg az SD modellek a kisebb
felbontású változatot töltik le. Az iPad eszközök megjelenítői csak 4:3 oldalarányú fóliókat töltenek le. Az iPhone megjelenítők csak 3:2
méretarányú fóliókat töltenek le (illetve 16:9 méretarányúakat 1136x640 felbontású változatok esetén). Az iPad és az iPhone eszközt egyaránt
támogató megjelenítőalkalmazás létrehozásakor a legjobb eredményt több különböző változat elkészítésével lehet elérni. Lásd: DPS-tartalom
létrehozása különböző iPad típusokhoz és Tartalom létrehozása iPhone készülékhez.

Android megjelenítők esetén lásd: Változatok létrehozása a natív Android megjelenítőkhöz.
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Jegyzet: A legjobb, ha a különféle fólióváltozatok azonos metaadatokat (fóliónév, közzétételi név, fóliószám és közzétételi dátum) tartalmaznak.
Az egyes változatok közzétételekor azonos termékazonosítót kell használni. Ha engedélyezi a Közösségi megosztást, akkor ellenőrizze, hogy
azonos Cikkelynév értéket használ.
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Jegyzet:

A szakaszok lehetőséggel (csak iPad) a felhasználók a fólió egyéni szakaszait tölthetik le, melyeket előre meghatározott. Például feloszthatja a
fóliót Hírek, Sport, Üzlet, Stílus és Pénzvilág szakaszokra, a felhasználóknak lehetőségük lesz csak bizonyos cikkeket letölteni, vagy egyszerre az
összeset.

DPS szakaszok

Szakaszok hozzárendelése

Szakaszinformációk meghatározása minden egyes cikkhez a Folio Producer Editor programban. Használja ugyanazt a szakasznevet legalább két
cikkhez. A legjobb eredmény érdekében készítsen egy v24 vagy későbbi verziójú fóliót, és használja a Folio Builder panelt a fólió cikkeinek
frissítésekor a szekció borítóképének generálásához. Használjon v24 vagy későbbi verziójú megjelenítőt a szakaszok megtekintéséhez.

Meghatározhat a cikkekhez szakaszokat a <section> címke segítségével is a sidecar.xml fájlban. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar)
létrehozása cikkelyek importálásához.

Hogyan működnek a szakaszok

Amikor szakaszinformációkat ad meg egy fólióban lévő cikkelyekhez, Megjelenítés gomb jelenik meg az iPad megjelenítő könyvtárában Letöltés
vagy Vásárlás gomb helyett. A Megjelenítés gomb megérintése esetén megjelennek az adott cikkelyben elérhető szakaszok. Minden szakasz első
cikkének első oldala a szakasz borítóképeként használatos. Amikor egy felhasználó megérinti a szakasz borítóképét, az összes cikk letöltődik vagy
megjelenik az adott szakaszban.

Minden cikk, amelyikhez nincs szakaszinformáció meghatározva minden szakasszal letöltésre kerül. Például, ha nem határoz meg
szakaszinformációt a borítócikkhez és a tartalomjegyzék cikkhez, azok a cikkek a felhasználó által letöltött első szakasszal kerülnek letöltésre.

Szakasszal rendelkező fólióban, a Tartalomjegyzék gombot megérintve csak a szakaszcímek jelennek meg jelenleg és nem a cikkek. Egy
szakaszcímet megérintve a Tartalomjegyzékben az első cikkre ugrik abban a szakaszban.

Az eredeti cikksorrend a fóliókban megőrződik a szakaszokkal. A legjobb eredmény érdekében, csoportosítsa a cikkeket ugyanabba a szakaszba
egymás mellé a fólión belül

Miután a felhasználó letölt egy szakaszt, ez teljes fólióletöltésnek számít. Ebben a fólióban a szakaszok további letöltései nem
számítódnak be a letöltések számába.

Szakaszok tesztelése

A Szakaszok lehetőség teszteléséhez készítsen egy fejlesztői alkalmazást iPad-hez. A szakaszokat nem teljesen implementálták az Adobe
Content Viewer alkalmazásban.

Bob Bringhurst képernyőfelvételekkel és
remek ötletekkel illusztrálja a Szakaszok
funkció használatát.... Tovább

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Ha a Folio Producer Organizer alatt minden fólióhoz szűrőnevet határoz meg, a szűrőbeállítások egy lehulló menüben jelennek meg a megjelenítő-
könyvtárban.

Példaként, ha ugyanahhoz a fólióhoz különböző nyelveknél külön kiadást készít, a felhasználójának lehetősége lesz a fóliót csak egy nyelven
megtekinteni, míg a többi nyelv számára rejtett marad. Meghatározhat olyan szűrőt is, ami csak adott időszak fólióit jeleníti meg, pl. „2011 anyagai”
és „2012 anyagai”.

Csak egy szűrőszintet készíthet. Felhasználói egy lehulló listából több lehetőség közül választhatnak. Például a felhasználók megjeleníthetik a
Francia és Magyar fóliókat és elrejthetik az Angol és spanyol fóliókat.

A szűrők csak iPad eszközön támogatottak.

 
Ebben az alkalmazásban csak az Alap és az Info fóliók jelennek meg.

1. Fóliók készítése a v22 vagy későbbi megjelenítőverzióval.

2. A Folio Producer Organizer alatt válassza ki a fóliót és határozzon meg egy szűrőnevet a Könyvtárszűrő szövegdobozában.

Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a szűrőnevet használja a fóliókhoz, ami a meghatározott kategóriához tartozik Például, ha „Magyar” és
„magyar” szűrőket adott meg különböző fóliókhoz, ezek más lehetőségként fognak megjelenni a könyvtárban.

3. DPS App Builder használatával létre kell hozni egy megjelenítőt. Tesztelje a szűrőt a könyvtárban, hogy működéséről meggyőződjön.
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Megosztás

Másolás ide

A Folio Builder panellel létrehozott, illetve a fólióba importált minden cikkely meg fog jelenni a fólióban. Emellett két másik eljárással is
hozzáadhatók cikkelyek a fóliókhoz.

Jelölje ki a kívánt fóliót a Folio Builder panelen, majd válassza a panelmenü Megosztás elemét. Azok közül, akikkel a fóliót
megosztotta, bárki hozzáadhat cikkelyeket a fólióhoz. Ezután a Másolás ide ponttal másolhatja a cikkelyeket a megosztott fólióból másik fólióba,
még eltérő fiók használata esetén is. Lásd: Fóliók megosztása.

Jelölje ki a kívánt cikkelyt a Folio Builder panelen, majd válassza a panelmenü „Másolás ide” elemét. Ezután a cikkely átmásolható
egy másik fólióba. A rendszer minden metaadatot átvisz. Ezután az átmásolt cikkely esetén ugyanúgy szerkesztheti és frissítheti a forrásfájlokat,
ahogy azt egy Ön által készített cikk esetén tenné. A Folio Producer szerkesztőjével is elvégezhető a cikkelyek átmásolása. Lásd: Cikkely
másolása másik fólióba.
Ha egy fóliót egyik fiókból egy másikba át kell vinnie, használja a Folio Producer Másolás parancsát. Nézze meg a „Fóliók másolása” részt a
Fóliók készítése témakörben.

Az Adobe ajánlja még
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Változatok létrehozása a natív Android megjelenítőkhöz

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Ha a DPS App Builderrel hoz létre natív Android alkalmazást, akkor megadhatja, hogy mely fólióváltozatok jelenjenek meg Android-táblagépeken
és mely fólióváltozatok Android-telefonokon.

Változatok létrehozása a natív Android megjelenítőkhöz
Érdemes egy kis változatot létrehozni Android-telefonokra és egy nagy változatot Android-táblagépekre. Például ha az iOS alkalmazással azonos
méreteket szeretne használni, akkor létrehozhat egy 480x320 méretű telefonos változatot, és egy 1024x768 méretű táblagépes változatot. Ha az
Android eszközök képoldalarányához jobban illeszkedő formátumot szeretne, akkor 800x480 és 1280x800 méretű változatokat hozhat létre.

További fólióváltozatokat is létrehozhat, hogy csökkentse a megjelenítő átméretezési mennyiségét, amikor az megjeleníti a fóliót az eszközön.
Például létrehozhat 1280x800, 1920x1200 és 2560x1600 méretű fólióváltozatokat. Ezután kijelölheti az összes változatot a táblagépeken történő
megjelenítéshez a webalapú DPS App Builderben. A megjelenítő azt a változatot fogja választani, amely a leginkább megközelíti a táblagép
méreteit.

A változatcsoport létrehozásakor minden fólióváltozatra azonos fóliónevet, közzétételi dátumot és termékazonosítót használjon. A részleteket lásd:
Fólióváltozatok készítése.

Az alkalmazás beállítása speciális változatokra
A webalapú DPS App Builderben az alkalmazásfiókhoz használt Adobe azonosító dönti el, hogy mely fólióméretek közül választhat.

Ha be van jelölve a „Configure Advanced Rendition Support” (Speciális változatok támogatásának beállítása) lehetőség a DPS App Builderben:

Csak az Ön által kiválasztott fólióméretek lesznek elérhetők az adott eszköztípuson. Például ha létrehoz egy 480x320 és egy 1024x768
méretű fóliót, és csak a 480x320 méretet választja ki az okostelefonok számára, akkor a 480x320 méretű fóliók jelennek meg Android-
telefonokon, az 1024x768 méretű fóliók nem.
Ha több fólióméretet is megad egy eszköztípushoz és beállítja a változatokat, akkor a megjelenítő azt a változatot fogja választani, amelyik a
leginkább megközelíti az eszköz méreteit.
Ha egy eszköztípushoz nem választ egyetlen fóliót sem, akkor az alkalmazáskönyvtár üres lesz. Ajánlott legalább egy fólióméretet választani
minden egyes eszköztípusnál. Ha nem kívánja támogatni a telefonokat, akkor például érdemes közzétennie egy speciális változatot, amely
tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az alkalmazás nem érhető el ezen az eszköztípuson.

A speciális változatok engedélyezéséhez tegye a következőket:

1. A funkció használatához a webalapú DPS App Builderben jelölje be a „Configure Advanced Rendition Support” (Speciális változatok
támogatásának beállítása) lehetőséget.

 

2. A „Tablet renditions” (Táblagépes változatok) alatt adjon meg az alkalmazásfiókban elérhetők közül egy vagy több fólióméretet a
táblagépeken való megjelenítésre.

3. A „Smartphone renditions” (Okostelefonos változatok) alatt adjon meg az alkalmazásfiókban elérhetők közül egy vagy több fólióméretet a

124

http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html


  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

telefonokon való megjelenítésre.

Ha az alkalmazás létrehozása és közzététele után ad hozzá más méretű fóliót, akkor azok használatához szerkeszteni kell az alkalmazást, fel kell
vennie az új fólióméretet, és újra közé kell tennie az alkalmazást.

Bővebben lásd: Natív DPS-alkalmazások létrehozása Androidra.

125

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html


Fólió kiadása

126
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A Digital Publishing Suite Dashboard tartalmazza a Professional és Enterprise előfizetők számára a fólió közzétételéhez és az egyéni
megjelenítőalkalmazások megépítéséhez szükséges eszközöket. A Folio Producer eszközkészlettel végezhetők el a fólió utolsó simításai és a
közzététele. A DPS App Builder alkalmazással készíthető egyéni megjelenítőalkalmazás az Apple App Store, a Google Play, illetve az Amazon
Appstore számára.

Fóliók közzétételéhez és egyéni megjelenítőalkalmazások létrehozásához Professional vagy Enterprise előfizetésre van szükség. A nem DPS-
előfizetők használhatják Creative Cloud-tagságukat és Single Edition-licencüket is egykiadásos megjelenítők közzétételére.

Kapcsolódó cikkek

Ha ezt szeretné: Az útmutatást itt találja:

Fiókazonosító beállítása kiadáshoz (csak előfizetés) Az Account Administration eszköz

A megjelenítőalkalmazások típusainak ismertetése Egyéni megjelenítőalkalmazások típusai

Fóliók rendezése, szerkesztése és közzététele A Folio Producer Organizer (Rendező) panelje

A cikkelyek rendezése és a metaadatok szerkesztése A Folio Producer Editor (Szerkesztő) panelje

Single Edition megjelenítőalkalmazás létrehozása A Single Edition áttekintése

Egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozása beszerzőhelyre
feltöltéshez

A DPS App Builder

127

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html#types_of_custom_viewer_apps
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/folio-producer-organizer.html#folio_producer_organizer
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/folio-producer-editor.html#folio_producer_editor
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/single-edition-overview.html#single_edition_overview
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/dps-app-builder.html#dps_app_builder


A különböző típusú DPS alkalmazások értelmezése

Oldal tetejére

Egyéni megjelenítőalkalmazások típusai
Alkalmazás forgalmazásának típusai
A feljogosításról és a teljesítésről

A Folio Producer eszközök telepítése után bárki létrehozhat fóliót, és megoszthatja másokkal. Egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozásához és az
olyan áruházakban történő közzétételéhez, mint az Apple App Store, a Google Play vagy a Windows Áruház, a Digital Publishing Suite egy
Professional vagy Enterprise-szintű előfizetése szükséges. Egy beépített Single Edition-alkalmazás létrehozásához (csak iPad esetén) Creative
Cloud-tagság vagy Single Edition-licenc szükséges.

Előfizetés a Digital Publishing Suite szolgáltatásra: www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/

Egyéni megjelenítőalkalmazások típusai
Az Adobe Content Viewer megjelenítővel a fóliók előnézhetők és megoszthatók másokkal. Ha az adott fóliót egy beszerzőhelyen elérhetővé
kívánja tenni, akkor a DPS App Builder alkalmazással létre kell hoznia egy egyéni megjelenítőalkalmazást.

Egyfóliós megjelenítőalkalmazás

Egyfóliós megjelenítőalkalmazás esetén a megjelenítő eleve tartalmazza a fóliót is. Az olvasó számára nem jelenik meg könyvtár.

Single Edition licenc használatával egyfóliós alkalmazás készítéséhez ki kell választani a fóliót a Folio Builder panelen, és a panelmenüből ki kell
választani az Alkalmazás létrehozása elemet. Ezután fel kell építeni az alkalmazást, majd feltölteni az Apple Store beszerzőhelyre. Professional és
Enterprise előfizetés használatával egyfóliós alkalmazás készítéséhez exportáljon egy .zip fájlt a Folio Producer Organizer segítségével és adja
meg, hogy a .zip fájl a DPS App Builder alkalmazást használja.

Megjegyzés, hogy egy egyfóliós alkalmazás nem támogatja a könyvjelzőket vagy közösségi megosztást. Az egyfóliós alkalmazás nem jelenik meg
a Newsstand pultján. Jelenleg egyfóliós megjelenítőalkalmazás iPad eszközökre készíthető, de iPhone, Android vagy Windows eszközökre nem.

 
Az egyfóliós megjelenítőnek nincs könyvtára

Többfóliós megjelenítőalkalmazások

Többfóliós megjelenítőalkalmazások esetén a felhasználó a DPS App Builder alkalmazással létrehozza a megjelenítőt, amely voltaképpen egy héj.
A beküldött megjelenítőalkalmazásban nincs tartalom. A Folio Producer Organizer használatával közzéteheti a fóliókat az Adobe terjesztési
szolgáltatásban. Az ügyfelek a megjelenítőalkalmazás könyvtárából tölthetik le azokat a fóliókat, amelyre jogosultak.

Minden létrehozott többfóliós megjelenítőalkalmazáshoz újabb Adobe azonosítót használjon. Lásd: Adobe azonosítók használata digitális
kiadáshoz.
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A többfóliós megjelenítő könyvtára segítségével az ügyfelek a fóliókat letölthetik, megjeleníthetik és megvásárolhatják.

Két különféle típusú fólió hozható létre a többfóliós megjelenítőalkalmazásokhoz: ingyenes és kereskedelmi. A közzétett Ingyenes és Nyilvános
beállítású fóliók mind automatikusan Letöltés gombbal együtt jelennek meg az egyéni megjelenítő könyvtárában.

A közzétett Kereskedelmi és Nyilvános beállítású fóliókhoz társítani kell egy alkalmazáson belüli vásárlást az iTunes Connect vagy a Google Play
szolgáltatás számlázási rendszerén keresztül. Ugyanazt a Termékazonosítót kell használni a fólió közzétételekor, mint az alkalmazáson belüli
vásárlás paramétereinek megadásakor. A kereskedelmi fóliók az ügyfél megjelenítőjében Vásárlás gombbal együtt jelennek meg. Amikor az ügyfél
a Vásárlás gombot érinti meg, akkor megvásárolhatja a fóliót.

Többfóliós előfizethető megjelenítőalkalmazás

Az előfizethető megjelenítőalkalmazásokban található egy Bejelentkezés gomb, és egy olyan könyvtáropció, amellyel az ügyfelek kiválaszthatják a
kívánt előfizetési típust. Lehet például 3 hónapos, 6 hónapos és 1 éves opció. A bejelentkezést követően a megjelenítő ellenőrzi a beszerzőhelyen,
hogy az ügyfél mely fóliók letöltésére jogosult.

Olyan előfizetés hozható létre, amely az Apple App Store áruházzal működik. Ezenkívül Enterprise ügyfélként konfigurálhat egyéni jogosultsági
kiszolgálót, majd az ügyfélre bízhatja, hogy válasszon a beszerzőhelyen keresztüli és a saját szolgáltatáson keresztüli előfizetés között.

 
Az előfizethető megjelenítőalkalmazás könyvtára

Enterprise aláírású megjelenítőalkalmazás

Enterprise előfizetők létrehozhatnak csak zárt körű terjesztésre szánt iPad alkalmazásokat. Az Enterprise aláírású iPad eszközre készült
megjelenítőalkalmazások terjesztéséről a cégen belül gondoskodnak, így nem kell az Apple Store beszerzőhelyet használni. Lásd: Enterprise
aláírású iPad megjelenítőalkalmazás létrehozása.
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Nyilvános alkalmazásáruházon át

Nyilvános alkalmazásáruházon át korlátozott terjesztéssel (csak Enterprise)

Saját kiszolgálón keresztül (csak Enterprise)

Oldal tetejére

Alkalmazás forgalmazásának típusai
Használja a következő módszereket a DPS-tartalom elosztásához.

Hozzon létre egy alkalmazást, és tegye közzé az Apple App Store, a Google Play vagy a Windows Áruház
rendszerében.

Előfizetéses alkalmazás készítése és feltöltése az Apple, a
Google vagy a Windows áruházába. Egyéni jogosultságkiszolgáló használata annak meghatározására, hogy a felhasználók bejelentkezési fiókjuk
alapján mely fóliókat tölthetik le és jeleníthetik meg. Lásd: Korlátozott terjesztés a Digital Publishing Suite alatt

Belső alkalmazás készítése és működtetése egy tűzfal mögött. Lásd: Enterprise aláírású iPad
megjelenítőalkalmazás létrehozása.

A feljogosításról és a teljesítésről
A feljogosítás a tétel letöltésére jogosító engedély. A teljesítés az a folyamat, amellyel a feljogosításnak megfelelő tartalmat a felhasználó az
ügyfelek letöltéséhez elérhetővé teszi. A beszerzőhely (például Apple App Store vagy Google Play Store) az a hely, ahonnan a
megjelenítőalkalmazások letölthetők. A beszerzőhelyre szánt egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozására a DPS App Builder szolgál. A
terjesztési szolgáltatás az a hely, ahonnan a fóliókat lehet letölteni. A Folio Producer szolgáltatással tehetők közzé a fóliók a terjesztési
szolgáltatásban.

Az egyfóliós alkalmazások teljes egészében az App Store áruházból kerülnek letöltésre. Amikor az ügyfelek egy többfóliós alkalmazást töltenek le,
és megnyitják a könyvtárat, akkor a megjelenítő az Adobe Distribution Service szolgáltatásban keresi meg a letölthető fóliókat.
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DPS Dashboard
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Professional

Enterprise

Admin szerepkör

Alkalmazás szerepkör

DPS App Builder szerepkörei

Aki rendelkezik érvényes Adobe azonosítóval, az bejelentkezhet a Digital Publishing Suite Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) alá, és
szerkeszthet fóliókat. A bejelentkezéshez használt Adobe azonosító határozza meg, milyen szolgáltatások állnak majd rendelkezésre.

 
A DPS Dashboard eltérő beállításokkal és szolgáltatásokkal jelenik meg, attól függően, hogy milyen típusú fiókkal jelentkezik be.

A Digital Publishing Suite előfizetési típusai

A Digital Publishing Suite szolgáltatásnak két típusa van: Enterprise és Professional

A Professional fiókkal rendelkező felhasználók igénybe vehetik a szerkesztőeszközöket és a kezelőpult eszközeit és szolgáltatásait
korlátlan számú egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozásához.

Az Enterprise fiókkal rendelkező felhasználók hozzáférhetnek a Professional fiókhoz tartozó valamennyi eszközhöz és szolgáltatáshoz,
emellett személyre szabhatják a megjelenítő felhasználói felületét, létrehozhatnak egyéni feljogosító kiszolgálókat, belső vállalati alkalmazásokat
stb.

A Single Edition beállítással létrehozhat egy egypéldányos megjelenítőalkalmazást, amelyet elküldhet az Apple App Store beszerzőhelyre. Single
Edition változathoz az Irányítópult használata nem szükséges az alkalmazások kiadásához.

Digital Publishing Suite szerepkörei

Ha előfizet a Digital Publishing Suite csomagra, az Adobe munkatársa beállít egy mester fiókot. Az Account Administration eszközzel
szerepköröket rendelhet a különböző Adobe azonosítókhoz.

Az Admin fiók használatos a fióktípusok megadására.

Az Alkalmazás szerepkör egy adott többfóliós egyéni megjelenítőhöz köti a közzétett fóliókat. Ha például egy terjesztő
készít egy magazint a szabadtéri sportról, akkor minden megjelenítőalkalmazás számára létre kell hozni egy-egy Adobe azonosítót: pl.
bicikli@terjeszto.com és hegymaszas@terjeszto.com.
Az Alkalmazás szerepkörök létrehozásakor kerülni kell személynevek használatát (pl. kovacsbela@terjeszto.com), hacsak olyan meglévő egyéni
megjelenítővel nem rendelkezik, amely az illető személynek az Adobe azonosítójához kötődik.

A DPS App Builder Adobe azonosítóval jelentkezzen be a DPS App Builder alkalmazásba, majd hozzon létre
egyéni megjelenítőalkalmazást.

Az Adobe ajánlja még
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A Kezelőpulton a Folio Producer hivatkozásra kattintva (https://digitalpublishing.acrobat.com) megjelenik a Folio Producer. A Folio Producer
felületen rendezhetők és szerkeszthetők a fóliók. Ha előfizetéses fiókkal jelentkezik be, akkor közzé is tehet fóliókat. A Folio Producer tartalmaz
egy Organizer (Rendező) panelt, amelyen a rendelkezésre álló fóliók jelennek meg, és egy Editor (Szerkesztő) panelt, amelyen az egyes fóliók
cikkelyei jelennek meg.

 
A rendelkezésre álló fóliók a Rendező panelen jelennek meg

A Folio Producer Organizer közvetlen megnyitásához válassza a Folio Builder panel menü Folio Producer elemét.

Az Adobe ajánlja még
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Fóliók kiadása a Distribution Service szolgáltatásba

Most vagy Ütemezett

Privát vagy Nyilvános

Ingyenes vagy Kereskedelmi

Közzétett fóliók frissítése
Fóliók eltávolítása a kiszolgálóról

A létrehozott fóliók és cikkelyek feltöltéskor az acrobat.com erőforrásán alapuló Folio Producer kiszolgálóra kerülnek, az Adobe Distribution Service
szolgáltatásban (ez utóbbit nevezik „teljesítő kiszolgálónak” is) még nem jelennek meg. A Distribution Service tárolja az ügyfelek által letölthető
valamennyi fóliót.

Ha kereskedelmi vagy nyilvános fóliókat kíván közzétenni, akkor Professional vagy Enterprise DPS-fiókkal kell bejelentkeznie a DPS Dashboard
kezelőpultra. Privát fóliót azonban bárki közzétehet, hogy javítsa a letöltési teljesítményt az Adobe Content Viewer programban egy eszközön.

 
Tartalom közzététele a Distribution Service szolgáltatásban

1. Jelentkezzen be itt: Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

2. A Kezelőpulton kattintson a Folio Producer hivatkozására. A Folio Producer Organizer (Rendező) paneljében jelölje ki a fóliót, majd
kattintson a Közzététel elemre.

3. Állítsa be a fólió állapotát.

Ha a Most lehetőséget választja, a rendszer a Közzététel elem választásakor közzéteszi a fóliót. Az állapotnak
válassza a Privát lehetőséget. A fólió megjelenésekor az állapot átvált privátról nyilvánosra. Ütemezheti a fóliók közzétételét, de a
frissítésüket nem.

Ha az Ütemezett lehetőséget választja, a fólió közzététele a megadott időpontban történik (az aktuális időponthoz képest legalább 30
perccel, de legkésőbb 7 nappal később). A dátum és az időpont Greenwich-i középidőben (GMT) értendő, így figyeljen oda a saját
időzónájához képesti eltérésre.

A megadott időpontban csak az ütemezett fólió közzététele történik, a rendszer nem küld leküldéses értesítést.

Ha egy fólió Nyilvánosra van állítva, akkor az ügyfelek letölthetik, amint a fólió a beszerzőhelyen rendelkezésre áll.
DPS Professional vagy Enterprise fiók szükséges a fólió Nyilvános közzétételéhez. A Privát beállítású fólió nem áll rendelkezésre a
felhasználóknak egyéni megjelenítőalkalmazásban való letöltésre. Csak az Adobe Content Viewer alatt áll rendelkezésre.

Ha a fólió állapota Kereskedelmi, akkor az ügyfelek csak azután tölthetik le, hogy fizettek alkalmazáson
belüli vásárlás vagy előfizetés útján. Kereskedelmi fólióknál hajtsa végre az alkalmazáson belüli vásárlás műveletsorát az Apple fejlesztői
webhelyén vagy az alkalmazáson belüli számlázás műveletsorát a Google Play developer webhelyen a kereskedelmi fólió letöltési árának
megállapításához.

A kereskedelmiként közzétett fóliók nem jelennek meg az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőben. A kereskedelmi fóliók előzetes
megtekintéséhez a létrehozott egyéni fejlesztői alkalmazás szolgál.
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Jegyzet:

Jegyzet:

Oldal tetejére

Oldal tetejére

A kereskedelmi fóliók esetén nem szabad az állapotnak Free (Ingyenes) beállítást megadni, és ezt később átállítani Retail
(Kereskedelmi) beállításra. Ilyen esetben ugyanis a fólió esetleg nem áll majd rendelkezésre az egyéni megjelenítőalkalmazásban. Például a
Nyilvános és a Kereskedelmi fóliók közzététele visszavonható, majd a fóliók ismét közzétehetők.

4. Adja meg a Termékazonosítót.

A legjobb, ha a com.kiadó.kiadvány.példány formátumot használja (például com.adobepress.inspire.july2013) a termékazonosító
megadásakor. A legjobb eredmény érdekében ne használjon nagybetűket a termékazonosítóban. A nagybetűk problémát okozhatnak az
Amazon alkalmazáson belüli vásárláskor.

Kereskedelmi tartalom esetén fontos, hogy ugyanazt a termékazonosítót írja a fólióközzétételi párbeszédpanelbe, mint amelyet a vásárlás
beállításakor létrehozott az alkalmazáshoz.

Az adott alkalmazás minden külön fóliója esetén eltérő termékazonosítót kell használni. Egy fólió különféle változatainak
létrehozásakor viszont megegyező termékazonosítót kell használni a csoporton belül.

5. Kattintson a Közzététel elemre.

A rendszer nem végzi el a fólió közzétételét, ha az egymással összeegyeztethetetlen tájolású vagy oldalarányú cikkelyeket tartalmaz. Ha a
fólió közzététele megtörtént, akkor a Közzététel gomb Frissítés gombbá változik, és az Eltávolítás gomb aktiválódik.

Fólió közzétételekor vagy frissítésekor a feladatot a rendszer elküldi a várakozási sorra, így lehetővé válik a további munka az Organizer alatt, és a
további fóliók közzététele vagy frissítése. A várakozási sor állapota a Nézet > Közzétételi kérések menüelemmel jeleníthető meg. Ha a feladat nem
sikeresen fejeződik be, próbálja újra. Esetleg a Közzététel visszavonása, majd újra a Közzététel elemet kell használnia. Tekintse meg A DPS
állapota oldalt a közzétételt esetleg érintő kiszolgálói működésszünetekkel kapcsolatos információkért.

A nem védett cikkelyeket a rendszer feltölti egy webes kiszolgálóra, amely az asztali megjelenítést lehetővé teszi.

Ha az egyéni megjelenítőben engedélyezve van az értesítési szolgáltatás, ennek indításához kattintson az Értesítés gombra. Lásd: Leküldéses
értesítések.

Közzétett fóliók frissítése
A fólió közzététele után használja a Folio Producer Organizer Frissítés gombját a közzétett fólió frissítéséhez. Amikor az Adobe Content Viewer
tartalommegjelenítő alkalmazás egy letöltött fólió frissítését észleli, akkor felajánlja az olvasónak a frissített fólió letöltését. A közzétételi névnek, a
fóliószámnak, a termékazonosítónak és a méretnek feltétlenül változatlanul kell maradnia. Ha ezek közül bármelyiket módosítani kell, akkor vissza
kell vonni a közzétételt, majd ismét közzé kell tenni a fóliót, nem pedig frissíteni kell.

1. Módosítsa szükség szerint a fóliót és a cikkelyeket.

Egy cikkely forrásdokumentumainak szerkesztése esetén a Folio Builder panel Frissítés parancsát kell használni.

2. Navigáljon a Folio Producer Organizer (Rendező) paneljéhez.

3. Ügyeljen arra, hogy a fólió közzétételi neve és fóliószáma a meglévő fólióban beállított értékekkel megegyezzen.

Ha ezek közül valamelyik beállítás eltér, akkor az új fóliót a rendszer eltérő példányként kezeli.

4. Jelölje ki a fóliót, és válassza a Frissítés elemet.

5. Adja meg a kívánt állapotbeállításokat és a termékazonosítót.

Ne módosítsa a termékazonosítót. Ha a termékazonosító lecserélése válik szükségessé, akkor a Közzététel visszavonása műveletet kell
elvégezni, majd a fóliót ismét közzé kell tenni.

Ha az adott fólió kereskedelmi verzió, akkor a megadott termékazonosító feltétlenül egyezzen meg az iPad alkalmazáson belüli, illetve az
Android vagy Amazon alkalmazásokban használt hasonló folyamatok által használttal. Eltérő termékazonosító megadása esetén a fólió nem
fog megjelenni az adott egyéni megjelenítőalkalmazásban.

Ha a Tartalom frissítése beállítás be van jelölve, a fólió tartalma és metaadatai frissülnek. Ha ez a beállítás nincs bejelölve, a Frissítés
gombra kattintáskor csak az állapot változik. A legjobb eredmény érdekében a Tartalom frissítése beállítás maradjon bejelölve.

Fóliók eltávolítása a kiszolgálóról
A Folio Producer Organizer tartalmazza a Közzététel visszavonása és a Törlés parancsot is.

A Közzététel visszavonása parancs eltávolítja a közzétett fóliót a terjesztési szolgáltatásból. Ha többfóliós megjelenítőalkalmazással
rendelkezik a beszerzőhelyen, az eltávolított fólió többé nem lesz elérhető a letöltéshez.

A Törlés parancs törli a fóliót és annak tartalmát. A törölt fólió nem jelenik meg a Folio Producer Organizer és a Folio Builder panelen.

Az eltávolított vagy a törölt fólió nem törlődik egyik olyan eszközről sem, amelyre le lett töltve. Az Archívum gomb megérintése eltávolítja a törölt
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fóliót a megjelenítő könyvtárából.

Az Adobe ajánlja még
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A Folio Producer Editor (Szerkesztő)

Oldal tetejére

Módosítsa a sorrendet

A cikkelyek előnézetére a Bélyegkép nézet szolgál
Cikkely beállításainak szerkesztése

A Folio Producer Szerkesztőjével módosíthatók azok a cikkelybeállítások, amelyek nem mind hozzáférhetők a Folio Builder panelről. A Szerkesztő
két nézetet biztosít: a Bélyegkép nézetet, ahol a cikkelyek előnézetei jelennek meg, és a tulajdonságok módosíthatók, valamint a Lista nézetet,
ahol a sorba rendezés, a zárolás, és az egyéb beállítások módosítása végezhető el.

 
A fólióban hozzáférhető cikkelyek 
A. Kijelölt cikkely B. Lista nézet és Bélyegkép nézet C. Vízszintes vagy függőleges elrendezés megjelenítése 

Lista nézetben lehetőség van a cikkelysorrend, a letöltési prioritások és egyéb beállítások manuális módosítására.

 
Fóliócikkelyek megjelenítése Lista nézetben

A cikkelyek előnézetére a Bélyegkép nézet szolgál
A HTML-cikkelyek és az InDesign-cikkelyek, amelyek JPEG vagy PNG képformátumot használnak, bélyegképeket jelenítenek meg a Folio
Producer Editor alatt. A PDF formátumot használó cikkelyek esetén azonban nem jelenik meg bélyegkép.

1. Jelentkezzen be itt: Adobe Digital Publishing Suite kezelőpult, majd kattintson a Folio Producer hivatkozásra.

2. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt fóliót, majd kattintson a Megnyitás elemre.

3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

A cikkelyek sorrendje áthúzással módosítható.
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Cikkely tulajdonságainak szerkesztése

Vízszintes és függőleges elrendezés megjelenítése

Cikkely hozzáadása

A HTMLResources.zip fájl importálása

Cikkely átnevezése

Oldal tetejére

A Cikkely tulajdonságai beállítás módosításai megjelennek a Folio Builder panelen is. Lásd:
Cikkely tulajdonságainak módosítása.

A Vízszintes vagy a Függőleges gombokra kattintva módosítható az elrendezés. A
Bélyegképméret csúszka elhúzásával méretezhető át a cikkely bélyegképe.

Kattintson a Hozzáadás elemre, majd válassza ki, hogy a fólió melyik cikkelyéből kíván másolni. A cikkely másik
fólióba is bemásolható, ha a „Másolás ide” elemet választja a felbukkanó menüből.

A lehetőségre kattintva importálható a HTMLResources.zip fájl. Lásd: A HTMLResources
importálása.

A cikkely felbukkanó menüjéből válassza az Átnevezés elemet, majd nevezze át a cikkelyt. A cikkely átnevezése a
Cikkelynevet változtatja meg, nem a megjelenítő által kijelzett Cikkelycímet. Egy cikkely átnevezése megszakíthatja a cikkelyek közötti
„navto” hivatkozásokat.

Cikkely beállításainak szerkesztése

1. Jelölje ki és nyissa meg a fóliót a Folio Producer Editor programban.

2. Akár bélyegkép, akár lista nézetben módosítsa a cikkely kívánt beállításait. Lásd: Cikkely tulajdonságainak módosítása.

138

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/hu_HU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_hu
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


HTMLResources importálása

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Jegyzet:

Ha InDesign-dokumentum helyett HTML fájlból készül a cikkely, akkor a képek, parancsfájlok és CSS fájlok megosztására beállítható a
forrásmappa. A forrásmappát úgy kell elnevezni, hogy „HTMLResources.zip”. Egy fólióba csak egy HTMLResources mappa importálható. A
HTMLResources.zip fájl nem megtekinthető cikkely. Ez egy fájl a megosztott erőforrásokhoz vagy a tartalom megjelenítéséhez, mint képek vagy
PDF fájlok egy alkalmazáson belüli böngészőben. A HTML cikkelyek létrehozásával kapcsolatban lásd: HTML cikkelyek importálása.

A ZIP fájl létrehozásakor a HTMLResources mappa tartalmát kell kijelölni, nem magát a mappát.

Ha egy HTML-cikkelyen többen is dolgoznak, akkor gondoskodni kell arról, hogy a HTMLResources forrásmappa mindenkinél a legfrissebb
állapotot tükrözze, hogy mindenki a helyes tartalmat lássa.

1. Nyissa meg a HTML forrásanyagokat tartalmazó mappát, jelölje ki annak tartalmát, majd tömörítse azokat egy ZIP fájlba.

2. Jelentkezzen be itt: Adobe Digital Publishing Suite Dashboard. Kattintson a Folio Producer programra.

3. Jelöljön ki egy fóliót, majd válassza a Megnyitás elemet.

4. Kattintson a HTML Resources mappa importálása gombra a Folio Producer Editor alkalmazásban .

5. A Tallózás elemre kattintva válassza ki a HTMLResources.zip fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Ha szerkeszteni kell a HTMLResources.zip fájlt, akkor végezze el a kívánt módosításokat, hozzon létre egy új ZIP fájlt, majd azt importálja ismét.

Lehetőség van a HTMLResources.zip fájl importálására is úgy, hogy Folio Builder panelmenüből kiválasztja a HTML-forrás importálása elemet.

Az Adobe ajánlja még
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A fólióadatok megadására és módosítására a Rendező panel szolgál. Az itt található beállítások egy része a rendszeren belüli követést szolgálja.
A fólió közzétételéhez szükséges beállításokat csillag (*) jelöli.

1. Jelentkezzen be az Adobe Digital Publishing Suite Dashboard kezelőpultra megfelelő Adobe azonosítóval.

2. A Kezelőpulton kattintson a Folio Producer hivatkozására.

Az InDesign Folio Builder panelmenüjében is választhatja a Folio Producer elemet.

3. Módosítsa a fólió beállításait. Lásd: Fóliótulajdonságok módosítása.
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A Professional és Enterprise ügyfelek exportálhatják a fóliót ZIP fájlként, amely aztán megadható a DPS App Builder alatt. A fóliót exportálása előtt
közzé kell tenni.

Ha Creative Cloud előfizetés vagy Single Edition licenc használatával hoz létre egyfóliós alkalmazást, ne használja az Exportálás módszert.
Ehelyett válassza ki a fóliót a Folio Builder panelen, majd az Alkalmazás létrehozása pontot a panel menüjéből. Ennek részleteivel kapcsolatban
tekintse meg a Single Edition részletes kiadási útmutatóját, amely a DPS App Builder Súgó menüjéből érhető el.

1. Jelentkezzen be egy előfizetéses fiókkal itt: Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

2. A Kezelőpulton kattintson a Folio Producer hivatkozására. A Folio Producer Organizer alatt közzé kell tenni a fóliót. Lásd: Fóliók közzététele
a Terjesztési szolgáltatásban.

3. A Folio Producer Organizer paneljében jelölje ki a közzétett fóliót, majd kattintson az Export (Exportálás) elemre.

4. Adja meg a ZIP nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

Ezt a .zip fájlt akkor adja meg, ha a DPS App Builder alkalmazással hoz létre egyfóliós megjelenítőalkalmazást. Lásd: Egyéni
megjelenítőalkalmazás létrehozása iPad és iPhone készülékhez.
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HTML és JavaScript API-k használata a DPS kibővítéséhez
A DPS számos módszert kínál a HTML és a JavaScript API-k használatára a felhasználói élmény kibővítéséhez. Ha HTML-tartalmat készít egyéni
könyvtár, egyéni áruház vagy jogosultsági szalagcím számára, akkor hivatkozhat a Library and Store API-re.

Amikor HTML-tartalmat készít a fóliókban, például HTML-cikkelyt vagy webtartalom rátétet, akkor hivatkozhat a Reading API-re. A Reading API
tartalmazza a Library and Store API egyes funkcióit, valamint API-ket a földrajzi helyek, a fényképezőgépek, a naptár és az eszközfelismerés
kezeléséhez.

A DPS App Builder eszközben megadott bármely HTML-tartalom hivatkozhat a Library and Store API-re. A fóliókban a HTML-cikkelyek és a
webtartalom rátétek hivatkozhatnak a Reading API-re.

A következő funkciók kínálnak hozzáférést a JavaScript API-khez.

Egyéni könyvtár
A megjelenítőkönyvtár natív megvalósításait saját igényei szerint helyettesítheti HTML-, JavaScript- és CSS-eszközökkel. Az API-k elérésével
megkettőzheti az alapértelmezett könyvtárban található e-kereskedelmi funkciókat, és saját projektjéhez alakíthatja azokat. Az egyéni könyvtárak
és áruházak létrehozásáról bővebb információért lásd: Egyéni áruházi felületek és könyvtárak.

 

 Library and Store API Reading API

Egyéni könyvtár *  

Egyéni áruház *  

Egyéni tárolóhelyek (webnézetek) *  

Jogosultsági szalagcím *  

Üdvözlőképernyő *  

Információs képernyő * *

Webtartalom rátét  *

HTML-cikkely  *
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Az egyéni könyvtárak elérhetik a Library and Store API-ket.

Egyéni tárolóhelyek
Az egyéni tárolóhelyek (vagy „egyéni navigációs ikonok”) az alsó navigációs sávban jelennek meg. Amikor ezekre az egyéni tárolóhelyekre
koppint, azok megjelenítenek egy webnézetet, mint például egy egyéni áruházat vagy egy GYIK-oldalt. A webnézet HTML-kódja hivatkozhat a
Library and Store API-re.

 
A navigációs ikonok bármelyikére történő koppintás megjelenít egy webnézetet. Minden webnézet HTML-tartalma hivatkozhat a Library and Store
API-kre.

Jogosultsági szalagcím
Ha alkalmazása közvetlen jogosultságokat kezel, akkor létrehozhat egy HTML-szalagcímet a könyvtárnézet tetején, ahogy a fenti képeken láthatja.
A szalagcím segítségével a nyomtatott anyagok előfizetői azonnal elérhetik a tartalmakat, továbbá megjeleníthet előfizetési ajánlatokat és
hirdetéseket is. A jogosultsági szalagcím teljes mértékben elérheti a Library and Store API-t. Bővebb információkért lásd: Közvetlen jogosultság
használata a DPS-ben.

Üdvözlőképernyő
Az üdvözlő képernyő egy átlátszó webnézet, amely HTML-tartalmat jelenít meg az indító képernyő és a Könyvtár/Áruház között. A HTML-tartalom
akkor jelenik meg, amikor a felhasználó telepítés vagy frissítés után először indítja el az alkalmazást. Az üdvözlő képernyő teljes mértékben
elérheti a Library and Store API-t. Lásd: Az üdvözlő képernyő megismerése a DPS Developer Center fejlesztői központban.

 
Minta üdvözlő képernyők, amelyek információkat gyűjtenek a Library and Store API-kből.

Információs képernyő
A v30-as kiadással mindenhol megjelenítheti az információs képernyőt, ahol az ügyfelek tartalmat jelenítenek meg alkalmazásában. Például
bátoríthatja olvasóit fiók létrehozására, a kapcsolódó alkalmazás letöltésére, a súgótartalom megjelenítésére vagy egyéb testreszabott ajánlatok
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megtekintésére egy átlátszó webnézettel. Az információs képernyő teljes mértékben elérheti a JavaScript API-ket, akár a Library and Store API-t,
akár a Reading API-t, attól függően, hogy hol jelenik meg éppen az információs képernyő.

Az információs képernyőt elindíthatja alkalmazásszinten (mint például egy egyéni könyvtár vagy jogosultsági szalagcím), illetve fóliószinten (HTML-
cikkely vagy webtartalom rátét). Az információs képernyőn használt HTML-fájlok az alkalmazáson kívül helyezkednek el egy kiszolgálón, azaz a
tárolásuk nem az alkalmazáson belül történik. Az információs képernyő megjelenítéséhez a felhasználóknak internetkapcsolatra van szüksége.

Bővebb információért lásd: Új API-k és funkciók a v30-as kiadásban.

HTML-cikkelyek és webtartalom rátétek
A JS API-knek a fólióban és nem a könyvtárban történő eléréséhez létrehozhat HTML-cikkelyt vagy webtartalom rátétet. Létrehozhat digitális
kártyákat eltérő tartalmak megjelenítéséhez attól függően, hogy az olvasó hogyan jutott a kiadványhoz, vagy kihasználhatja a Camera API, a
Geolocation API és a többféle ügyfélmarketinges API-k funkcióit.

 
A HTML-kód ebben a webtartalom rátétben a Reading API hívásával határozza meg, hogy az olvasó hogyan jutott hozzá ehhez a cikkelyhez, és
ennek megfelelően jelenít meg tartalmakat.
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Korai eszközökkel készített fóliók frissítése

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Ha többfóliós megjelenítő részére a fóliók készítéséhez a Content Bundler tartalomkötegelőt használta, a fólió nem jelenik meg a Folio Builder
vagy Folio Producer panelén. A közzétett fóliók továbbra is elérhetőek maradnak a felhasználók részére letöltés és megtekintés céljából.
Folytathatja a szerkesztést és a Content Bundler segítségével frissítheti a fóliókat ameddig elérhető.

Miután a Folio Builder panel használatához frissítette a munkafolyamatát, készíthet fóliókat, melyek elérhetők lesznek a meglévőkkel együtt.
Győződjön meg arról, hogy ugyanazt az Adobe-azonosítót használja, amit a Content Bundler esetén. Frissítse és küldje el újra saját
megjelenítőjét, így az meg tudja majd jeleníteni az újabb eszközökkel készített fóliókat.

Ekkor, ha a Content Bundler segítségével közzétett meglévő fóliót akar szerkeszteni, folytassa a Content Bundler használatát.
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Egyéni megjelenítőalkalmazások ellenőrző listája

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Egyfóliós megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (csak iPad)
Többfóliós megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (iPad és iPhone)
Előfizetéses megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (iPad és iPhone)
Többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Windows Áruház)
Natív többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Android)
Normál többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Android)

A szükséges összes fájl és adat megléte esetén az egyéni megjelenítőalkalmazást nagyon egyszerű létrehozni a DPS App Builder alatt. A
megfelelő ellenőrző lista alkalmazásával az összes szükséges fájl megléte biztosítható.

Egyfóliós megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (csak iPad)
Az iPad alatti egyfóliós megjelenítőalkalmazások létrehozásához az alábbi fájlokra és adatokra van szükség.

Az Apple App Store beszerzőhelyen egyéni megjelenítő közzétételéhez szükséges tanúsítványok és képek létrehozásáról a „Step-by-Step
Publishing Guide” című dokumentumban olvashat, amely az Adobe Digital Publishing Suite Dashboard webhelyről vagy a DPS App Builder
alkalmazásból tölthető le.

Általános

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító

Creative Cloud-tagsági fiók vagy Single Edition sorozatszám (csak Single Edition esetén)

Az elkészített alkalmazás biztonságáért felelős fájlok

Terjesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Terjesztői mobilrendelkezési fájl

Fejlesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Fejlesztői mobilrendelkezési fájl

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek

SD alkalmazásikonok: 29×29, 50×50, 72×72, 76×76 és 512×512 képpontos PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített sarkokat
nem kell elkészíteni.

HD alkalmazásikonok: 58×58, 100×100, 144×144, 152×152 és 1024×1024 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást és a
lekerekített sarkokat nem kell elkészíteni.

SD betöltő képernyők: 1024×768 és 768×1024 képpont méretű képek PNG formátumban.

Többfóliós megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (iPad és iPhone)
Az iPad alatti többfóliós megjelenítőalkalmazások létrehozásához az alábbi fájlokra és adatokra van szükség.

Fóliók

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító

Legalább egy, az alkalmazás Adobe azonosítóját használó, ingyenes, „nyilvános” beállítással közzétett fólió

Alkalmazáson belüli vásárlás az összes közzétett kereskedelmi fólióhoz. Az alkalmazáson belüli vásárlás létrehozásakor és a fólió
közzétételekor egyazon Product ID termékazonosítót kell használni.

Az elkészített alkalmazás biztonságáért felelős fájlok

Terjesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Terjesztői mobilrendelkezési fájl

Fejlesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Fejlesztői mobilrendelkezési fájl
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Oldal tetejére

Gyártói (push P12) tanúsítvány és jelszó (opcionális)

Fejlesztői (push P12) tanúsítvány és jelszó (opcionális)

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek

SD iPad alkalmazásikonok: 29×29, 50×50, 72×72, 76×76 és 512×512 képpontos PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített
sarkokat nem kell elkészíteni.
SD iPhone alkalmazásikonok: 29×29, és 57×57 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített sarkokat nem
kell elkészíteni.
HD iPad alkalmazásikonok: 58×58, 100×100, 144×144, 152×152 és 1024×1024 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást
és a lekerekített sarkokat nem kell elkészíteni.
HD iPhone alkalmazásikonok: 58×58, 114×114 és 120×120 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített
sarkokat nem kell elkészíteni.
SD betöltő képernyők iPad részére: 1024×768 és 768×1024 képpont méretű képek PNG formátumban.
HD betöltő képernyők iPad részére: 2048×1536 és 1536×2048 képpont méretű képek PNG formátumban. Használjon 8 bites PNG
formátumot a fájlméret csökkentésére.
Betöltő képernyők iPhone részére: 320×480, 640×960 és 640×1136 képpontos képek PNG formátumban.

Előfizetéses megjelenítőalkalmazás ellenőrző listája (iPad és iPhone)
Az iPad alatti többfóliós előfizetéses megjelenítőalkalmazások létrehozásához bizonyos fájlokra és adatokra van szükség.

Ha egyéni jogosultságú megjelenítőt készít, vagy egyéni tárolót, könyvtárat akar készíteni, a további követelményekhez nézze meg a megfelelő
cikket: DPS Developer Center.

Fóliók

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító

Legalább egy, nyilvános beállítással közzétett ingyenes fólió

Alkalmazáson belüli vásárlás az összes közzétett kereskedelmi fólióhoz. Az alkalmazáson belüli vásárlás létrehozásakor és a fólió
közzétételekor egyazon Product ID termékazonosítót kell használni.

Alkalmazáson belüli vásárlás az összes előfizetési időszakhoz. Ha egy ingyenes előfizetéses alkalmazást készít, készíteni kell egy belső
vásárlást az ingyenes előfizetéshez.

Az alkalmazás Adobe azonosítójához társított megosztott titok (lásd: Account Administration eszköz)

Az elkészített alkalmazás biztonságáért felelős fájlok

Terjesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Terjesztői mobilrendelkezési fájl

Fejlesztői P12 tanúsítvány (és jelszó)

Fejlesztői mobilrendelkezési fájl

Gyártói (push P12) tanúsítvány és jelszó (Newsstand esetén kötelező)

Fejlesztői (push P12) tanúsítvány és jelszó (Newsstand esetén kötelező)

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek

SD iPad alkalmazásikonok: 29×29, 50×50, 72×72, 76×76 és 512×512 képpontos PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített
sarkokat nem kell elkészíteni.

SD iPhone alkalmazásikonok: 29×29, és 57×57 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített sarkokat nem
kell elkészíteni.

HD iPad alkalmazásikonok: 58×58, 100×100, 144×144, 152×152 és 1024×1024 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást
és a lekerekített sarkokat nem kell elkészíteni.

HD iPhone alkalmazásikonok: 58×58, 114×114 és 120×120 képpont méretű ikonok PNG formátumban. A fénylő hatást és a lekerekített
sarkokat nem kell elkészíteni.

SD betöltő képernyők: 1024×768 és 768×1024 képpont méretű képek PNG formátumban.

HD betöltő képernyők: 2048×1536 és 1536×2048 méretű képek PNG formátumban. Használjon 8 bites PNG formátumot a fájlméret
csökkentésére.
Betöltő képernyők iPhone részére: 320×480, 640×960 és 640×1136 képpontos képek PNG formátumban.
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

SD Newsstand-ikon: 96×128 képpontos, PNG formátumú ikon (Newsstand esetén kötelező)

HD Newsstand-ikon: 192×256 képpontos, PNG formátumú ikon (Newsstand esetén kötelező)

SD előfizetési címek: 964×184 és 708×250 képpont méretű képek PNG formátumban.

HD előfizetési címek: 1928×368 és 1416×500 képpont méretű képek PNG formátumban.

Egyéni navigációs ikonok (választható, csak Enterprise): 30x30 (SD) és 60x60 (HD) képpontú képek PNG formátumban, átlátszó háttérrel.
Az operációs rendszer a nem átlátszó képpontok színét egy rendszerszínnel helyettesíti.

Többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Windows Áruház)
A Windows Áruház számára készült többfóliós megjelenítőalkalmazások létrehozásához az alábbi fájlokra és adatokra van szükség. A fájlok
létrehozásával kapcsolatos információt lásd: Building DPS-alkalmazások létrehozása a Windows Áruházhoz.

Fóliók

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító
Alkalmazáson belüli számlázás az összes közzétett kereskedelmi fólióhoz. Az alkalmazáson belüli számlázás létrehozásakor és a fólió
közzétételekor egyazon Product ID termékazonosítót kell használni.
Az alkalmazás Adobe azonosítójához társított megosztott titok (lásd: Account Administration eszköz)

Alkalmazásának közzétételéhez szükséges adatok

Érvényes Microsoft fejlesztői fiók
Az adatvédelmi szabályzat weblapjának URL-címe

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek

Egy 310x310 képpontos PNG-kép, amely az alkalmazás kezdőképernyőjén, az áruházban és a keresési találatok között látható majd
Egy 310x150 képpontos PNG-kép, amely az alkalmazás kezdőképernyőjén látható majd
Egy 620x300 képpontos átlátszó PNG-kép, amely az alkalmazás nyitóképernyőjén látható majd

Natív többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Android)
A Google Play áruház számára készült többfóliós megjelenítőalkalmazások létrehozásához az alábbi fájlokra és adatokra van szükség. Az ilyen
fájlok létrehozásának tudnivalói: Android eszközök közzétételi folyamata.

Fóliók

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító
Alkalmazáson belüli számlázás az összes közzétett kereskedelmi fólióhoz. Az alkalmazáson belüli számlázás létrehozásakor és a fólió
közzétételekor egyazon Product ID termékazonosítót kell használni.
Az alkalmazás Adobe azonosítójához társított megosztott titok (lásd: Account Administration eszköz)

Az elkészített alkalmazás biztonságáért felelős fájlok

Érvényes .p12 tanúsítvány (és jelszó) vagy .keystore fájl (és jelszó/alias adatok)

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek

Bármilyen méretű alkalmazásikon PNG-formátumban (96x96 képpontra lesz skálázva)

Normál többfóliós megjelenítő ellenőrző listája (Android)
A Google Play áruház számára készült többfóliós megjelenítőalkalmazások létrehozásához az alábbi fájlokra és adatokra van szükség. Az ilyen
fájlok létrehozásának tudnivalói: Android eszközök közzétételi folyamata.

Fóliók

Az alkalmazáshoz használt Adobe azonosító

Alkalmazáson belüli számlázás az összes közzétett kereskedelmi fólióhoz. Az alkalmazáson belüli számlázás létrehozásakor és a fólió
közzétételekor egyazon Product ID termékazonosítót kell használni.

Az alkalmazás Adobe azonosítójához megosztott titok (lásd: Account Administration eszköz)

Az elkészített alkalmazás biztonságáért felelős fájlok

Érvényes P12 tanúsítvány (és jelszó)

Az elkészített alkalmazás márkamegjelenéséért felelős grafikai elemek
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  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazásikonok: 36×36, 48×48 és 72×72 képpont méretű ikonok PNG formátumban
Betöltőképernyők: 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048, vagy 2560x1600/1600x2560 képpontú képek 8 bites
PNG formátumban.
Egyéni navigációs ikonok (választható, csak Enterprise): 75x43, 98x52, vagy 214x114 képpontú képek PNG formátumban. Mindegyik ikonnál
külön képet kell készíteni a Fel, Le és Tiltva állapotokhoz.

Az Adobe ajánlja még
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A DPS App Builder áttekintése

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

A DPS App Builder (korábban: Viewer Builder) segítségével egyéni megjelenítőalkalmazás építhető, amelyet például az Apple Store vagy a
Google Play webhelyen tehet közzé. Az asztali DPS App Builder jelenleg csak Mac OS alatt érhető el. Az új webalapú DPS App Builder
szolgáltatás, amely jelenleg natív Android alkalmazások létrehozására képes, Windows és Mac OS alatt is működik. Valamikor a jövőben a
webalapú DPS App Builder más platformokat is támogat majd, és lecseréli az asztali verziót.

Az asztali DPS App Builder segítségével készíthetők egyfóliós, többfóliós és előfizethető megjelenítőalkalmazások. A Google Play, az Amazon
Appstore vagy a Windows Áruház számára nem hozható létre egyfóliós megjelenítőalkalmazás. Egyfóliós alkalmazások csak az iPad készülékekre
készíthetők.

Az asztali DPS App Builder legújabb verziójának letöltése: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac.

A DPS App Builder alkalmazást bemutató videó

Egyfóliós alkalmazás közzététele iPad készülékre

Többfóliós alkalmazás közzététele iPad készülékre

Az Adobe ajánlja még

Colin Fleming elmagyarázza, hogyan
készíthető egyéni megjelenítőalkalmazás a
DPS App Builder használatával.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Kiderül belőle, hogyan lehet az új DPS
Single Edition alkalmazással egypéldányos
alkalmazást közzétenni az iPad App Store
beszerzőhelyen.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Megtudható, hogyan lehet táblás eszközökre
szánt tartalmat beszerzőhelyen közzétenni
Professional vagy Enterprise előfizetés
esetén.... Tovább

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

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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DPS-alkalmazások készítése iPad és iPhone készülékre

Alkalmazás részletei panel
Feljogosítási adatok (csak Enterprise)
Előfizetési adatok
Ikonok és betöltőképek panel
Newsstand
Navigációs eszköztár (csak Enterprise)
Közösségi megosztás
Tanúsítványok
Verzió adatai
A megjelenítőalkalmazások letöltése és tesztelése
A megjelenítőalkalmazás elküldése és kezelése

A DPS App Builder segítségével egyéni megjelenítőalkalmazást hozhat létre iPad, vagy akár iPad és iPhone készülékre együtt. Ha érvényes
fájlokat és adatokat szolgáltatott, a DPS App Builder mind a fejlesztői, mind a terjesztői alkalmazást létrehozza. A fejlesztői alkalmazás tesztelésre
szolgál. Ha tökéletesen működik, akkor közzéteheti a terjesztői ZIP-fájlt az Apple Store webhelyen.

A megadott adatokat az Adobe kiszolgálója nem tárolja, pl. a tanúsítványt és a jelszót. Csak az alkalmazás fájljait tárolja az Adobe kiszolgálója.

Ha Professional vagy Enterprise DPS-fiókkal rendelkezik, akkor a kötelező tanúsítványok és képek létrehozásáról lásd: iOS kiadási útmutató
Professional és Enterprise verziókhoz.
Ha Creative Cloud vagy Single Edition felhasználó, lásd: Lépésről lépésre iPad kiadói útmutató Single Edition változathoz.

A DPS App Builder alkalmazással szembeni követelmények iOS eszközre szánt megjelenítőalkalmazás létrehozásakor

Rendszerkövetelmények:

Mac OS X 10.6 Snow Leopard vagy újabb az iOS megjelenítőalkalmazásokhoz (Mac OS X 10.7 vagy újabb javasolt az Application Loader
használatához)

Internetkapcsolat

DPS App Builder

Egy érvényes Adobe azonosító, ami az Account Administration eszköz használatával a DPS App Builder funkcióhoz lett rendelve
(Professional vagy Enterprise)

Egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozása

1. Szerezze be a szükséges fájlokat és adatokat. Lásd: Ellenőrző listák az egyéni megjelenítőalkalmazásokhoz.

2. Töltse le és telepítse a DPS App Builder programot.

A DPS App Builder itt áll rendelkezésre: Digital Publishing Suite Dashboard. InDesign CS6 vagy InDesign CC használata esetén a DPS
Desktop Tools eszközök frissítésekor a rendszer telepíti a DPS App Builder alkalmazást.

3. Indítsa el a DPS App Builder alkalmazást, és jelentkezzen be érvényes Adobe azonosítójával.

A DPS App Builder alkalmazásba való bejelentkezéshez használt Adobe azonosító eltérő lehet attól, amelyet a DPS App Details
(Alkalmazás részletei) panel Title ID (Címazonosító) eleménél használ.

Az Account Administration fiókfelügyeleti eszközzel Ön vagy a rendszergazda DPS App Builder-szerepet rendelhet egy Adobe azonosítóhoz.
Lásd: Account Administration eszköz.

4. Kattintson a New (Új) elemre, válassza ki az iOS lehetőséget, majd válassza az iPad, vagy pedig az iPad és az iPhone lehetőséget (nem
választhatja csak az iPhone-t). Kattintson a Next (Tovább) gombra.
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Jegyzet:

Oldal tetejére

Alkalmazásnév

Alkalmazásverzió

 

5. Adja meg a szükséges fájlokat és adatokat.

(Professional/Enterprise) Egyfóliós alkalmazás készítéséhez ki kell választani a fóliót a Folio Builder panelen, és a panelmenüből ki kell
választani az Alkalmazás létrehozása elemet. Ellenőrizze, hogy a fólió létrehozásához használt fiókban az Application és a DPS App Builder
szerepkör is szerepel.

Alkalmazás részletei panel
Az Alkalmazás részletei panelen megadható az adott megjelenítőalkalmazás neve és a fiókazonosító adatok.

 

Adja meg a megjelenítő nevét, amelynek meg kell jelennie az alkalmazás ikonja alatt az iPad eszközön. Általánosságban 13
vagy annál kevesebb karakterből álló nevet használjon a csonkított megjelenítés elkerülése érdekében.

Az alkalmazás nevét kipróbálhatja iPad alatt, ha megnyit egy weblapot az iPad Safari alkalmazásban, majd kiválasztja a „Hozzáadás a
kezdőképhez” menüelemet a Safari menüjéből, és beírja a Viewer kívánt nevét. Ha a név itt csonkítva jelenik meg, használjon rövidebb nevet.

Adja meg a legfrissebb megjelenítőt.
A DPS App Builder alatt szerepel az előző verzió is biztonsági tartalékként. A v28-as kiadásban esetleg létrehozhat v27 megjelenítőt is, amely
támogatja az iOS 5 és az iPad 1 felületeket is. A v28-as megjelenítő támogatja az iOS 7 szolgáltatásait, de az iOS 5-t nem.
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Alkalmazástípus

Többfóliós

Beépített egykiadásos alkalmazás

Többfóliós feljogosítással

Többfóliós iTunes-előfizetéssel

Többfóliós feljogosítással és iOS-előfizetéssel

Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőről

Cím (Könyvtár nézet)

Title ID címazonosító, illetve jelszó

Választható URL séma

Exportált fólió

Opcionális adatvédelmi irányelv URL

Opcionális üdvözlő képernyő

A megjelenítőtípus megadása (lásd: Megjelenítőalkalmazások típusai). A fiók típusától függ, hogy az egyes beállítások
rendelkezésre állnak-e.

A többfóliós megjelenítőalkalmazások tartalmaznak egy olyan könyvtárat, amelynek segítségével az olvasók az Adobe
Distribution Service szolgáltatásában tárolt tartalmat tölthetnek le.

Az egyfóliós alkalmazásban beépített tartalom található. Ennek a lehetőségnek a bejelölésekor
megjelenik az Exported Folio (Exportált fólió) opció. Adja meg a Folio Producer Organizer alatti Export (Exportálás) opcióval létrehozott
.zip fájlt. Ez a beállítás iPhone kiválasztásakor nem áll rendelkezésre.

(Csak Enterprise esetén) Készíthető egyéni jogosultsági kiszolgálót használó megjelenítőalkalmazás, és ezzel
meghatározható, mely ügyfelek tölthetik le a tartalmat. Az opció kiválasztása esetén saját előfizetéses szolgáltatás készíthető. Az Apple
felvilágosítással szolgál. Csak feljogosító alkalmazások nem engedélyezhetők Newsstand számára.

Készíthető olyan megjelenítőalkalmazás, amely az Apple App Store előfizetési modelljét alkalmazza.

(Csak Enterprise esetén) Készíthető egyéni jogosultsági kiszolgálót használó
megjelenítőalkalmazás, és ezzel meghatározható, mely ügyfelek tölthetik le a tartalmat. Az ügyfelek az egyéni előfizetési szolgáltatáson és
az Apple App Store webhelyen keresztül egyaránt előfizethetnek.

Az App Store webhelyről való letöltése helyett hozza létre az Adobe Content Viewer
saját verzióját. Lásd: Egyéni Adobe Content Viewer alkalmazás létrehozása iPad készülékhez.

Megadható a megjelenítőalkalmazás címe, amely majd a könyvtár tetején fog megjelenni. Legjobb, ha nem használ 35
karakternél többet.

Adja meg az adott alkalmazáshoz a megfelelő Adobe azonosítót és jelszót. Ugyanazt az Adobe-azonosítót
adja meg, amit a fólió készítésekor használt. Az Adobe azonosító mindenképpen legyen hozzárendelve az Account Administration eszköz
alkalmazási szerepéhez. Az alkalmazás címazonosítója különbözhet a DPS App Builder alkalmazás bejelentkezési Adobe azonosítójától.

Adja meg azt az egyéni URL sémát, amely a Safari vagy más alkalmazásból elindítja a megjelenítőalkalmazást. Az Apple
az egyediség biztosítására az ún. reverse-domain formátum (com.publisher.publication) használatát javasolja. A Twitter közösségi megosztás
szempontjából legjobb 32 vagy kevesebb karakterből álló nevet választani.
Tegyük fel például, hogy ezt az URL sémát adja meg: com.sportspub.kajakozas. Ha a weboldalára beágyazza a „com.sportspub.kajakozas://”
hivatkozást, és erre egy mobil böngészőben rákattint, akkor a megjelenítőalkalmazás megnyílik. További részleteket az Apple fejlesztői webhelye
közöl.

Beépített Single Edition alkalmazástípus esetén a megjelenítőbe beépítendő .zip fájlt kell megadni. ZIP-fájl készítéséhez használja
a Folio Producer Organizer alatti Export (Exportálás) opciót. Lásd: Fóliók exportálása egyfóliós megjelenítőalkalmazáshoz. (Az exportált ZIP-fájl
használata helyett kiválasztható a fólió a Folio Builder panelen is, majd választható az Alkalmazás létrehozása menüelem.)

Ha adatvédelmi irányelv URL-t határoz meg, „Adatvédelmi irányelv” jelenik meg a könyvtár beállításai
menüben. Ha egy felhasználó megérinti az Adatvédelmi irányelv területet, a weblap megjelenik egy alkalmazáson belüli böngészőben.

(Csak Enterprise) Az üdvözlő képernyő egy átlátszó webes nézet, amely tetszése szerinti HTML-tartalmat jelenít
meg. A HTML-tartalom akkor jelenik meg, amikor a felhasználó telepítés vagy frissítés után először indítja el az alkalmazást. Az üdvözlő
képernyőn például bátoríthatja az olvasókat egy fiók létrehozására, a használati feltételek elfogadására, egy példány előzetes megtekintésére vagy
az alkalmazás elindítására. Az üdvözlő képernyő teljes eléréssel rendelkezik a Könyvtár/Áruház JavaScript API-hez, és a felhasználói élmény
teljes mértékben meghatározható. 
Adja meg a HTML-fájlokat tartalmazó .zip fájlt. Ha alkalmazása az iPad és az iPhone eszközöket egyaránt támogatja, akkor HTML-fájljainak
mindkét eszközméreten jól kell működnie. Utasításokat és példa HTML-fájlokat a DPS Developer Center Üdvözlő képernyő cikkében találhat.

Speciális beállítások
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PDF-nagyítás engedélyezése

Kedvencek engedélyezése

Fóliógörgető sáv automatikus elrejtésének engedélyezése

Mindig nyissa meg a háttérben letöltött kiadványt

Navigáció engedélyezése a bal és jobb oldali érintésérzékeny területtel

Érintésérzékeny zóna engedélyezése a fóliónézet-vezérlés megjelenítésére

Felső navigációs sáv elrejtése fóliónézetben

Automatikus fólióarchiválás engedélyezése

Könyvtárinformáció gyorsítótárazásának engedélyezése

A Bejelentkezés gomb elrejtése (csak Enterprise ügyfelek esetén)

 

Az opció kiválasztásával lehetővé tehető, hogy olvasói kétujjas nagyítást használjanak a nem interaktív oldalakhoz.
A fólió létrehozásakor feltétlenül válassza ki a PDF képformátum opciót.

Ilyen beállítás mellett a ügyfelek könyvjelzővel láthatják el kedvenc cikkelyeiket az alkalmazásban. Bekapcsolt
állapotban a megjelenítő navigációs sávjának jobb felső részén megjelenik a Kedvencek ikon. Az iPhone megjelenítőben még nem állnak
rendelkezésre kedvencek.

Alapértelmezésben egy 6 képpont szélességű gördítősáv jelenik meg a fólió
cikkelyének jobb oldalán. Ennek a lehetőségnek a választásakor a gördítősáv csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó a cikkelyt görgeti.

Az opció bejelölése esetén az előző megjelenítési munkamenet óta a háttérben letöltött
összes fólió megnyílik az alkalmazás indításakor. Ha nem jelöli be az opciót, akkor a legutóbb megtekintett fólió nyílik meg előző olvasási
helyzetében. Ez az opció különösen hasznos napi- és hetilapok esetén.

Ezt a lehetőséget választva láthatatlan, érintésérzékeny területek
jelennek meg minden cikkely (vagy oldal, ha a cikkely csak vízszintesen görgethető) bal és jobb oldalán. Egy érintésérzékeny területet megérintve
a következő vagy előző cikkelyhez lehet ugrani. Az érintésérzékeny területek különösen a teljes képernyős rátétek esetén hasznosak, ilyen a
diavetítés. Az érintésérzékeny zónák iPad és iPhone megjelenítőknél is engedélyezve vannak.
Ha egy gomb az érintésérzékeny területen jelenik meg, a terület megérintése elindítja a gombot. Amennyiben más rátét jelenik meg az
érintésérzékeny területen, a terület megérintése az érintésérzékeny területet indítja el.

Ilyen beállítás mellett az oldal aljának vagy tetejének
érintésérzékeny területét megérintve megjelenik a navigációs sáv (más nevén a „HUD”). Az érintésérzékeny területen kívül eső részek
megérintésekor a navigációs sáv nem jelenik meg. Az érintésérzékeny zónák iPad és iPhone megjelenítőknél is engedélyezve vannak.
A gombok elsőbbséget élveznek a fóliónézet érintésérzékeny területtel szemben, a fóliónézet érintésérzékeny terület elsőbbséget élvez a bal és
jobb oldali érintésérzékeny területekkel szemben, míg a fóliónézet érintésérzékeny területek elsőbbséget élveznek a nem gomb rátétekkel
szemben.

Az opció bejelölése esetén csak az alsó navigációs sáv lesz látható, amikor a felhasználó
megérint egy cikkelyt. Így a szerkesztők minden cikkelyt tartalmazó oldalon megjelenő egyéni navigációs sávot készíthetnek, amelynek
segítségével navigálni lehet a fólióban.

Ilyen beállítás mellett a rendszer automatikusan archiválni fogja a fóliókat, amikor az ügyfél
letöltéseinek száma eléri az engedélyezett maximális számot. Azt jelzi, hogy alapértelmezésben be legyen-e kapcsolva az archiválás. Az ügyfelek
az eszközbeállításokban be- és kikapcsolhatják az automatikus archiválást. Emellett meg kell adni az adott megjelenítőalkalmazásban letölthető
fóliók maximális számát (6 és 90 között). Ha a számláló eléri a küszöbértéket, akkor a legrégebben frissített fóliókat a rendszer automatikusan
archiválja. A küszöbértéket az ügyfelek nem módosíthatják. Az ügyfelek bármelyik archivált fóliót ismét letölthetik.

Válassza ezt a lehetőséget a fólióinformáció gyorsítótárazásához, mint a fólió ára. Ez
a beállítás javítja a nagy könyvtárakkal rendelkező alkalmazások teljesítményét, mert a megjelenítő nem ellenőrzi az Apple kiszolgálót minden
egyes alkalommal, amikor a könyvtár betöltődik. Ennek a lehetőségnek a választása a fólióinformációk elavulását eredményezheti. Például, ha
kiválasztja ezt a lehetőséget, és módosítja a kereskedelmi fóliók költségét, a könyvtára félrevezető információkat fog mutatni. Ez a lehetőség
jelenleg csak az előfizetéses alkalmazásokhoz érhető el.

Az egyéni jogosultságú előfizetéses alkalmazásoknál alapértelmezés
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Az Előfizetés gomb elrejtése (csak Enterprise ügyfelek esetén)

Legújabb jogosult fólió automatikus letöltése első indításkor

Legújabb jogosult fólió automatikus megnyitása letöltés után

Alkalmazás értékelésének engedélyezése az Alkalmazás párbeszédablak alatt.

Elemzés engedélyezése párbeszédpanel megjelenítése

Legacy Store APIs (Örökölt tároló API-k) használata (csak Enterprise esetén)

Támogatott nyelvek

Testreszabott szöveg használata

szerint a könyvtár bal felső sarkában látható a Bejelentkezés gomb. Ha az egyéni könyvtár más bejelentkezési módot kínál, elrejtheti a
Bejelentkezés gombot.

Az előfizetéses alkalmazásoknál alapértelmezés szerint a könyvtár bal felső
sarkában látható az Előfizetés gomb. Az Előfizetés gomb elrejthető.

Ha ezt a lehetőséget kiválasztják, automatikusan a legutóbbi jogosult fólió
töltődik le az alkalmazás indításakor. Az Account Administrator eszközzel tegye ingyenessé az első kereskedelmi fóliót az első letöltést végző
felhasználók számára.

Ha a „Legújabb jogosult fólió automatikus letöltése első indításkor” van
kiválasztva, ez az „Automatikus megnyitás” lehetőség van kiválasztva alapértelmezésként, így az olvasók első alkalommal letölthetik az
alkalmazást és azonnal elkezdhetik olvasni a legfrissebb fóliót. Ha kikapcsolja az „Automatikus megnyitás” lehetőséget, a felhasználók látják a fólió
letöltését a könyvtárban, de a fólió nem nyílik meg, amíg meg nem érintik a borító képét. Ez lehetővé teszi a kiadóknak, hogy egy üzenetet
küldjenek a szalagcímben, amely lehetővé teszi, hogy a kezdő felhasználók tudják, hogy egy szabad fóliót kapnak.

Bekapcsolt állapota mellett a rendszer megjeleníti az
„Alkalmazás értékelése” elemet, ha ügyfelünk az alkalmazást bizonyos számú alkalommal megnyitotta. Ha például 5 van beállítva az „Alkalmazás
értékelése párbeszédpanel számlálója” értékeként, akkor az olvasót a rendszer az alkalmazás ötödik indításakor fogja felkérni az alkalmazás
értékelésére. Ha az olvasó az „Emlékeztessen később” lehetőséget választja, akkor a rendszer a következő indításkor teszi fel ismét a kérdést.
Adja meg az alkalmazáshoz tartozó 9 számjegyű alkalmazásazonosítót. Az azonosító beszerzéséhez jelentkezzen be az itunesconnect.apple.com
oldalra, kattintson a Manage Your Applications (Saját alkalmazások kezelése) elemre, majd kattintson a kívánt alkalmazásra. Másolja ki a 9
számjegyű Apple ID azonosító karakterfüzért (nem a Bundle ID kötegazonosítót).

Bekapcsolt állapotában az ügyfelei letilthatják az adatkövetést. A megjelenítő
alkalmazásban használhatják a könyvtár beállításait, hogy bármikor engedélyezzenek. Ez a lehetőség különösen hasznos azokban a régiókban,
ahol köteles engedélyezni a felhasználóknak, hogy kiléphessenek az adatok nyomon követéséből.
A megjelenő alapértelmezett szöveg szerkesztéséhez válassza a Testreszabott szöveg használata lehetőséget, töltse le és szerkessze az
„Elemzések engedélyezése párbeszédablak cím” és „Elemzések engedélyezése párbeszédablak szöveg” értékeket.

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha egy olyan korábbi tárolási
konfigurációja van, amit használni szeretne. Ha kiválasztja, nem adhat meg egyéni könyvtárat.

Az iTunes megjeleníti azokat a nyelveket, amelyeken a megjelenítőalkalmazás hozzáférhető. A megjelenítőalkalmazás
felülete több nyelven is rendelkezésre áll, de az elkészített fólió tartalma bizonyára nem. Válasszon legalább egy nyelvi beállítást az adott
megjelenítőalkalmazás számára.

A megjelenítőben tárolt összes szöveg minden támogatott nyelvi változatban testreszabható. Testreszabhatók
például a gombok feliratai a könyvtárban és a párbeszédpanelek szövege. Válassza ki ezt a beállítást, majd kattintson a Sablon létrehozása
elemre, amellyel letölthető egy XML formátumú sablon a helyi Dokumentumok mappába. Ez az XML fájl azután szerkeszthető, majd megadható a
DPS App Builder alatt. Korábbi verzióhoz való megjelenítő szerkesztésekor a legújabb sablont töltse le és szerkessze, mert ezzel garantálható a
legjobb eredmény.
Az XML fájl szerkesztésekor, mindegyik UI-elem tartalmaz egy <key name> elemet és egy vagy több nyelvi karakterláncot (mint <hu> a
magyarhoz). Szerkessze a szöveget a nyelvi kódban (mint <hu>); ne változtassa meg a <key name> karakterláncot.
(Enterprise) Ezt az XML-fájlt használhatja a „Könyvtár” és a „Megjelenítő” címkék szerkesztéséhez is, valamint hogy különböző nyelvű
karakterláncokat mellékeljen a navigációs eszköztár egyéni ikonja alatt megjelenő címkékhez. Több kezelőfelületi elem szerepel az XML-fájl vége
felé olyan kulcsnevekkel, mint „Library”, „iPad viewer label” vagy „iPad Custom slot 1 label”. A „custom slot” sorszámok a Navigation Toolbar
szakaszba, a Library és a Viewer gombok közé felvett egyéni ikonok sorszámának felelnek meg, balról jobbra számozva. A „custom slot”
címkékhez vegye fel az adott nyelvi karakterláncokat, mint például „<en>Help</en>” és „<es>Ayuda</es>” angolra és spanyolra. 

 
A beállításnevek szerkesztése a megjelenítőalkalmazásban
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Oldal tetejére

Jegyzet:

Szolgáltatási URL-cím

Hitelesítésszolgáltatói URL

Integrátorazonosító

Opcionális fióklétrehozási URL-cím

Elfelejtett jelszó URL-cím

Opcionális meglévő előfizetés URL-címe

Az alkalmazás azonosítójának és verziószámának küldése

Feljogosítási banner bekapcsolva

Képsáv URL-címe

Nem internetes képsávforrás

Bannermagasság

Feljogosítási adatok (csak Enterprise)

 

Az alábbi opciók a Viewer megjelenítőtípus valamelyik jogosultsági opciójának kiválasztásakor jelennek meg.

Egyéni feljogosító kiszolgáló konfigurálásának részletes tudnivalóiért forduljon az Adobe ügyintézőjéhez.

Adja meg az URL-t http://[:]/contextroot/api/ formátumban, pl. http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. A
Szolgáltatási URL-cím és a Hitelesítésszolgáltatói URL-cím értékének egyeznie kell az Integrátorazonosító értékével, de ha eltérőek, akkor az
utóbbi lesz az érvényes. Ennek részleteivel kapcsolatban tekintse meg a közvetlen feljogosítás API dokumentációját, vagy forduljon Adobe
ügyintézőjéhez.

Adja meg ugyanezt az információt a Szolgáltatási URL-lel kapcsolatban.

Az Ön jogosultsági fiókjának a mi kiszolgálóinkon való megjelenítésekor az Adobe kibocsát egy integrátorazonosítót. Több
alkalmazáshoz is használhatja ugyanazt az Integrátorazonosítót. Az API minden metódushoz tartalmaz „appId” és „appVersion” lehetőségeket, így
a megvalósítás kiderítheti, hogy melyik alkalmazás kér jogosultsági adatokat.
Az Integrátorazonosítóval kapcsolatos információkért forduljon Adobe ügyintézőjéhez.

Adja meg azt az URL-címet, ahol az ügyfelek előfizetéshez bejelentkezhetnek a kiadón keresztül, és nem
az Apple előfizetési folyamaton keresztül. Ezt az URL-címet a rendszer akkor használja, amikor a felhasználók megérintik a jogosultsági
szolgáltatásához kapcsolt „Előfizetés” gombot.

Adja meg azt az URL-címet, ahol az ügyfelek visszaállíthatják elfelejtett jelszavukat.

Adja meg azt az URL-címet, ahol az előfizetők jelezhetik meglévő nyomtatott előfizetésüket, amikor
digitális előfizetéshez bejelentkeznek. Ha ezt a mezőt üresen hagyja, a nyomtatott előfizetési hivatkozás gombja tiltva lesz a megjelenítőben.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a rendszer a Viewer azonosítóját és verziószámát
jogosultsági API-hívásban elküldje. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása javasolt.

Ezt a lehetőséget választva jeleníthet meg teljes szélességű képsávot a megjelenítő könyvtárban az előfizetői
képsáv helyett. Ennél a lehetőségnél csak az előfizetői képsáv jelenik meg a könyvtárban. Ha szalagcímet használ előfizetési képsáv helyett,
akkor esetleg vegyen fel hivatkozásokat az előfizetési beállításokhoz a HTML-tartalomban.

Adja meg azt az URL-címet, amely az előfizetési képsávot jeleníti meg, ha a felhasználó kapcsolódik az internetre. Ez a teljes
szélességű képsáv a megjelenítő könyvtárának felső részén jelenik meg az előfizetési képsáv és az elérhető fóliók fölött. Megadható különböző
URL SD- és HD-eszközökhöz.

Válassza ki azt a ZIP-fájlt, amely a képsáv forrásául szolgál, amikor az olvasó nem csatlakozik az internetre. A
ZIP-fájl tartalma egyetlen HTML-fájl legyen, valamint egy vagy több képfájl és az esetleges CSS-fájlok. A .zip ne tartalmazzon almappákat; a teljes
tartalom egy mappaszinten helyezkedjen el. Megadhatók különböző .zip fájlok megcélozva SD- és HD-eszközöket.

Megadja a megjelenítő könyvtárában látható banner magasságát rögzített méretként vagy a könyvtárterület százalékában.
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Oldal tetejére

Előfizetési képsávok

Választható könyvtár előfizetési képsávjának URL-címe

Opcionális távoli ügyfélpárbeszéd URL-címe

Előfizetés típusa/Előfizetéses termékek

Jegyzet:

Oldal tetejére

Meghatározhat egy 1 és 1280 közötti számot, de a megjelenített banner magassága nem haladhatja meg a könyvtárterület 40%-t.

Előfizetési adatok

 

Az alábbi opciók a Viewer megjelenítőtípus valamelyik előfizetési opciójának kiválasztásakor jelennek meg.

Meg kell adni az Apple előfizetési lehetőségeket leíró háttérképeket. Az oldal elfordított eszközön megjelenítendő fekvő
képsávja számára iPad SD esetében 964×184, míg iPad HD esetében 1928×368 képpont méretű képet adjon meg. Az álló képsáv számára
708×250 és 1416×500 képpontos méretű képet adjon meg az eltérő iPad-méretekhez.
A képsáv tetszőleges részének megérintésekor az iOS előfizetési beállításai jelennek meg. Ezeket a beállításokat az előfizetéses alkalmazáson
belüli vásárlási adat határozza meg, amelyet a felhasználó ad meg az iTunes Connect alatt.
Megjegyzés: Ha engedélyez egy jogosultsági szalagot, a jogosultsági szalag jelenik meg az előfizetési lap helyett (és nem azzal együtt). A DPS
App Builder egy hibája miatt azonban még mindig meg kell adnia az előfizetési képsávokat, még ha nem is használja azokat az alkalmazásban.

Adja meg azt az URL-címet, amely az alkalmazáson belüli böngészőablakban jelenik
meg, amikor a felhasználó megérinti az előfizetési képsávot. Ez a weblap tartalmazhat az előfizetésekhez nem feltétlenül kötődő üzenetet is.

Ez az URL-cím töltődik be, amikor az ügyfél befejezi az előfizetési folyamatot. Itt például
bekérhetők felhasználói adatok, illetve további tudnivalók közölhetők az adott termékkel kapcsolatban.

Válassza a Fizetett elemet, ha kereskedelmi előfizetéses alkalmazással rendelkezik. Az előfizetéses
termékeknél kattintson a plusz ikonra legalább egy Apple iTunes Connect termékazonosító és a kapcsolódó időtartam megadásához. Ezek a
beállítások akkor jelennek meg, ha a felhasználók megérintik az előfizetési képsávot vagy az Előfizetés gombot.
Válassza az Ingyenes elemet, ha Newsstand alkalmazást hoz létre az Apple Ingyenes előfizetés beállításával. Adja meg az iTunes Connect
webhelyen beállított ingyenes előfizetési termékazonosítót.

Előfizetéses alkalmazások esetén megosztott titkos adatok mindenképpen szükségesek. A megosztott titkos adatok létrehozására,
illetve megjelenítésére az iTunes Connect alkalmazható. Az Account Administrator fiókfelügyeleti eszközzel megadhatók az Alkalmazás fiókhoz
tartozó megosztott titkos karakterek. Ezután jelentkezzen be a Folio Producer Organizer alkalmazásba a megosztott titkos adatok frissítésének
elindításához.

Ikonok és betöltőképek panel
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Alkalmazásikonok

Jegyzet:

Betöltőképernyők

Opcionális grafika

Alkalmazásikon fénylő hatásának engedélyezése

Opcionális betűtípusokat tartalmazó ZIP a HTML-fájlhoz

 

Ezzel a panellel adhatók meg az alkalmazás ikonjai és betöltőképei, amelyek iTunes és iPad alatt fognak megjelenni.

Ahelyett, hogy meghatározna minden egyes ikonfájlt egyenként, jelölje ki a fájlokat egy Finder (Kereső) ablakban, és húzza őket az Ikonok és
Betöltő képernyők panelre.

Az itt meghatározott ikonok az iPad kezdőképernyőjén kerülnek felhasználásra telepítéskor, valamint az eszköz App Store
webhelyén, amikor azt az iPad jeleníti meg. iPad SD esetén 29×29, 50×50, 72×72 és 76×76 képpontos PNG formátumú ikonokat adjon meg. iPad
HD esetén 58×58, 100×100, 144×144 és 152×152 képpontos PNG formátumú ikonokat kell megadni. iPhone esetén 29×29, 57×57, 58×58,
114×114 és 120×120 méretű ikonokat adjon meg. Az Apple a sarkokat önműködően lekerekíti. Ne nagyítson fel egy kisebb grafikát. 72 ppi
felbontású, RGB színterű, összeolvasztott, jó minőségű PNG fájlokat használjon.

A megadott képfájlok nevei mindig tartalmazzák a PNG kiterjesztést.

Amikor a megjelenítő elindul, egy betöltőképernyő (más néven indítókép) jelenik meg körülbelül három másodpercig.
Betöltőképernyők esetén az alábbi képeket kell megadni 72 ppi, RGB, összeolvasztott, nagy felbontású beállítású PNG fájlban. A fájlméret
csökkentéséhez használja a Photoshop Mentés webre és eszközökhöz parancsát, hogy 8 bites PNG fájlokat menthessen.

1024×768 és 768×1024 képpontos kép iPad SD számára

2048×1536 és 1536×2048 képpontos kép iPad HD számára

320×480 képpontos kép iPhone SD számára

640×960 képpontos kép iPhone HD és 640×1136 képpontos kép iPhone 5 számára

A legjobb, ha a betöltőkép különbözik a borítótól. Ha a borító és a betöltőkép megegyezik, akkor az olvasók azt gondolhatják az első indításkor,
hogy az alkalmazás lefagyott. Egyes terjesztők a „Betöltés...” feliratot helyezik el a betöltőképernyőnek szánt képen.

A nagy ikon szükség esetén az asztali App Store alatt fog megjelenni az alkalmazás mellett. Ez képviseli az alkalmazást az
App Store alatt. Alacsony felbontású iPad és iPhone eszközök esetén 512×512 képpontos míg nagy felbontású iPad és iPhone eszközök esetén
1024×1024 képpontos képméretet kell megadni. A legjobb eredményhez használja a Photoshop Mentés webre és eszközökhöz parancsát, hogy 8
bites PNG fájlokat menthessen. Ezt a képet akkor is megadhatja, amikor az alkalmazást az Apple Store alá feltölti. Ne nagyítson fel egy kisebb
grafikát. 8 bites, 72 ppi felbontású, RGB színterű, összeolvasztott, jó minőségű PNG fájlokat használjon. A fájlméret csökkentéséhez 8 bitest
használjon 24 bites PNG fájlok helyett.

Közölje, hogy megjelenjen-e az alkalmazás ikonján a fénylő hatás, amely úgy néz ki, minta
fény csillanna meg az ikon felső részén.

 
Csillanás nélkül (balra) és csillanással (jobbra)

Ha betűtípusokat alkalmaz a HTML-halmokban vagy a webnézeti rátétekben található
szövegekhez, akkor ezeket vagy a .folio fájlba, vagy a Viewer alkalmazásba kell belefoglalni. Ha úgy dönt, hogy a Viewer alkalmazásban helyezi
őket el, akkor tömörítse a fontokat egy ZIP-fájlba. A .zip ne tartalmazzon almappákat; a teljes tartalom egy mappaszinten helyezkedjen el.
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Oldal tetejére

Newsstand engedélyezése

Folyóirat/újság

Kötési szél

Newsstand ikon

Oldal tetejére

Newsstand

 

A Newsstand engedélyezésekor megjelenítőalkalmazása a Newsstand mappában jelenik meg az iOS5 operációs rendszert használó iPad
eszközökön. A Newsstand engedélyezéséhez iTunes előfizetéssel kell létrehoznia egy megjelenítőalkalmazást – ez lehet Csak iTunes előfizetés
vagy Feljogosítás iTunes előfizetéssel, de Csak feljogosítás nem. Emellett engedélyeznie kell az értesítési szolgáltatást.

Választásakor lehetővé teszi, hogy a megjelenítő a Newsstand mappában jelenjen meg.

Adja meg, hogy a Newsstand folyóiratként vagy újságként sorolja-e be megjelenítőalkalmazását.

Válasszon beállítást a dísz meghatározásához a Newsstand ikonon, amikor az ügyfél duplán megérinti a Kezdőlap gombot az aktív
alkalmazások megjelenítéséhez. Például a Bal oldali kötés választásakor kötési szél jelenik meg a bal oldalon és oldaldíszek a jobb oldalon.

Meg kell adni a Newsstand mappában megjelenítendő PNG formátumú ikont. iPad SD esetén 96×128 képpontos, iPad HD
esetén 192×256 képpontos 72 ppi felbontású, RGB, összeolvasztott, jó minőségű PNG fájlt kell megadni. Ez az ikon borítóképként használatos a
Newsstand mappában. Az ikon helyére a legutóbb közzétett fólió borítóképe kerül.

Navigációs eszköztár (csak Enterprise)
Ezen a panelen testreszabható az a navigációs eszköztár, amely az adott egyéni megjelenítőalkalmazásában a könyvtár alján megjelenik.
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Könyvtár gombjának elrejtése

Navigációs eszköztár megjelenítés

Megjelenítő ikonjának elrejtése

A Vásárlás gomb elrejtése

A Bejelentkezés gomb elrejtése

Ingyenes fóliók elrejtése

Alkalmazás tájolásának rögzítése

Az eszköztár és az egyéni ikonok testreszabása és előzetes megtekintése

Egyéni megjelenítő-könyvtár használata

Egyéni ikonok

 

Ha a navigációs eszköztár látható, az alsó navigációs sávon található Könyvtár gomb megérintésének ugyanaz a
hatása, mintha a bal felső navigációs sávon található Könyvtár gombot érintené meg. A redundancia elkerülésére elrejtheti a Könyvtár gombot, de
csak abban az esetben, ha az alsó navigációs eszközsor engedélyezve van.

Ennek a beállításnak a bekapcsolásával a megjelenítőalkalmazás alján helyet kap a navigációs eszköztár.
Megadható, hogy a Navigációs eszköztár megjelenjen-e minden nézetben, például a könyvtár és fólió nézetben, vagy rejtett maradjon a fóliók
megtekintése közben.

Ha a felhasználó bekapcsolja a „Navigációs eszköztár megjelenítése” elemet, akkor a megjelenítőalkalmazásnak
az alapértelmezésben a képernyőn szereplő ikonja eltűnik. A megjelenítő ikonjának megérintésekor az előzőleg megtekintett fólió kerül a
képernyőre.

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a fóliók csak előfizetéssel legyenek megvásárolhatóak és
nem egyénileg.

A lehetőség kiválasztásával elkerülhető, hogy a Bejelentkezés gomb a képernyő bal felső sarkában jelenjen
meg, amikor egy egyéni ikont megérint.

Ezzel a beállítással az ingyenes fóliókat rejtheti el a könyvtárban. Különösen hasznos, ha egyéni kiszolgálót kíván
használni felhasználók fóliókra vonatkozó jogosultságainak megadásához bejelentkezési fiókadataik alapján.
A korlátozott fóliók tudnivalói: Korlátozott terjesztés a Digital Publishing Suite alatt

Álló vagy fekvő formátum választásakor az alkalmazás ebben a tájolásban marad iPad készüléken. Ez a
beállítás az összes nézetre vonatkozik, beleértve a könyvtár és a fólió nézetet is, még akkor is, ha a fólió két tájolást is támogat.

Ezzel a szekcióval az alapértelmezett könyvtár navigációs
eszköztárához egyéni ikonokat vagy saját HTML-könyvtárat határozhat meg.

Amikor a DPS App Builder Navigációs eszköztárának Könyvtár ikonjára kattint, az Egyéni megjelenítő-
könyvtár használata lehetőség jelenik meg. A lehetőség ikonjára kattintva meghatározhatja a .zip fájlt, ami a HTML-kódot tartalmazza. Ez a
beállítás nem jelenik meg, ha az Alkalmazás részletei oldalon engedélyezi a „Legacy Store APIs (Örökölt tároló API-k) használata” beállítást. Az
egyéni könyvtár létrehozásáról bővebben lásd: Egyéni könyvtár létrehozása (Enterprise).

A panel jobb oldalán található plusz ikonra kattintva hozható létre egyéni gomb (más néven „egyéni tárolóhely”) a navigációs
eszköztár számára. Választhatja még a Könyvtár vagy Megjelenítő ikonját az alapértelmezett Könyvtár és Megjelenítő ikonok lecseréléséhez.
Akár 8 navigációs gombot is elhelyezhet iPadon (6 egyéni, továbbá a Könyvtár és a Megjelenítő ikon), illetve 2-t iPhone-on (1 egyéni, továbbá a
Könyvtár).
Az ikonokhoz 30x30 és 60x60 képpontos, átlátszó hátterű PNG-fájlokat adjon meg. Az előtérben levő képhez bármilyen színt használhat. Az iOS
egy rendszerszínnel (általában világoskékkel) színezi ki a nem átlátszó képpontokat, illetve megváltoztatja az ikon kinézetét, amikor a felhasználó
kiválasztja az ikont.
Amikor az olvasó megérinti az egyéni gombot, egy alkalmazáson belüli böngésző megjeleníti az Ön által megadott HTML-fájl tartalmát, például egy
internetes értékesítőhely weblapját, egy hírfolyamot vagy egy súgót. Az ügyfelek a Bezár gomb megérintésével térhetnek vissza a könyvtár
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Ikoncímke

Szöveg

Navto hivatkozás neve

Icon HTML Resources ZIP

Tájolás zárolása

Címsor elrejtése

Navigációs vezérlők megjelenítése

Automata indítás

Jegyzet:

Oldal tetejére

Megosztás engedélyezése

nézethez.

Adja meg az ikon alatt megjeleníteni kívánt szöveget, például „Áruház” vagy „Súgó”.
Ha alkalmazásának kezelőfelülete több nyelvet is tartalmaz, akkor szerkesztheti az App Details szakaszban a Use Customized Strings opció
választásakor letöltött XML-fájlt. Ezt az XML-fájlt használhatja a „Könyvtár” és a „Megjelenítő” címkék szerkesztéséhez is. Részletesebben erről
korábban, a cikk „Testreszabott szöveg használata” részében olvashat.

A WebView kiválasztásával megjeleníthető a megadott HTML-fájl tartalma. A Navigációt csak Woodwing alapú alkalmazás
közzétételekor kell kiválasztani, amelyben a felhasználó Rendeltetés metaadattal paranccsal léphet egy borítóra, tartalomjegyzékre vagy
súgócikkre. Adja meg a nevet a Rendeltetés mezőben.

Ezzel a lehetőséggel a goto:// formátummal egyéni ikonokhoz társított HTML-tartalomra mutató hivatkozásokat is
létrehozhat. Ha a hivatkozás neve például „Store” a goto://ApplicationViewState/Store művelettel rendelkező gomb létrehozásával
nyithatja meg a „Store” címkéhez tartozó webnézetet. Lásd Tartalomra ugró hivatkozások létrehozása egyéni ikonokhoz.

Adja meg az olvasó által megérintett eszköztárgomb webes nézetének megjelenítésére használandó forráselemet
tartalmazó ZIP-fájlt. A ZIP-fájl tartalma egyetlen HTML-fájl legyen az ahhoz szükséges képfájlokkal és CSS-fájlokkal. A .zip ne tartalmazzon
almappákat; a teljes tartalom egy mappaszinten helyezkedjen el.

Ha azt szeretné, hogy az eszközsor gombjának megérintésekor megjelenő webnézet egy tájolású legyen, válassza a Vízszintes
vagy Függőleges parancsot.

Ezzel a lehetőséggel a megjelenítő-könyvtár felső részén megjelenő címsor rejthető el, amikor az egyéni ikon HTML-tartalma
megjelenik.

Az egyes weblapokhoz megjeleníthetők navigációs vezérlőszervek, például Vissza gomb és Frissítés gomb.
Ezek a lehetőségek jelennek meg a címsorban, a HTML-tartalom felett.

Az egyéni eszköztárgombok közül az egyik beállítható automatikus indításra. Az „Automata indítás” bekapcsolt állapotában a
megfelelő HTML-oldal a megjelenítőalkalmazás könyvtárának képernyőre kerülésekor magától megjelenik.

A navigációs eszköztár panel jobb oldalán található plusz ikonra kattintva akár nyolc egyéni gomb is hozzáadható az iPad
alkalmazásokhoz. Lecserélhetők a Library (Könyvtár) és Viewer (Megjelenítő) gombok is. A gombok között az előnézeti sáv gombjaira kattintva
lehet váltani.

Közösségi megosztás
Ezek a közösségi megosztási beállítások vezérlik, hogy az ügyfelek megoszthassák-e a Facebook és Twitter oldalon, e-mail üzenetben, illetve
másolás/beillesztéssel az adott alkalmazást. A Közösségi megosztás iPad és iPhone megjelenítőkhöz érhető el. Ez a lehetőség Android
megjelenítőkhöz és egykiadásos alkalmazásokhoz nem áll rendelkezésre. A közösségi megosztás munkafolyamatának megértéséhez lásd:
Közösségi megosztás használata.

 

Ha bekapcsolja a Megosztás engedélyezése lehetőséget, akkor az iOS 7 eszközök aktivitás lapján megjelenik az
összes elérhető megosztási lehetőség. Jelenleg iOS 7 alatt nem tilthat le megosztási lehetőségeket.
iOS 6 eszközökön a közösségi megosztási menü többé már nem érhető el a 2014. január 11. után létrehozott alkalmazásokban a Facebook SDK
új, hirdetési azonosítással kapcsolatos korlátozásai miatt. Az „iOS 6 specifikus beállítások” alatti beállítások már nem érvényesek.
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Közzétételi URL-cím (csak v28 esetén)

Oldal tetejére

Enterprise aláírású megjelenítőalkalmazás

Fejlesztői mobilrendelkezés

Terjesztői mobilrendelkezési fájl

Áttöltést fogadó fejlesztői változat

Értesítési szolgáltatás bekapcsolása

Adobe Push kiszolgáló használata

v28-as alkalmazások esetén megadja a közzétételi információkat tartalmazó URL-címet. Közzétételi
URL-címre mutató hivatkozás akkor jelenik meg, ha az ügyfél egy védett cikkelyt oszt meg. v29-es alkalmazások esetén a Közzétételi URL-címre
már nincs szükség. Védett cikkelyek megosztásakor már a cikkely teljes URL-címe szerepel a hivatkozásban, és megjelenik egy fizetőfali üzenet.

Tanúsítványok

 

Az Apple elvárja, hogy minden alkalmazás alá legyen írva egy érvényes tanúsítvánnyal és tartalmazzon rendelkezést az iPad alatti futtatást
megelőzően. A Provisioning (Rendelkezés) szakaszban kell megadni a mobilrendelkezési fájlokat. A tanúsítványokat csak a létrehozott
megjelenítőalkalmazások letöltésekor kell megadni.

A tanúsítványok és mobilrendelkezési fájlok létrehozásának tudnivalóit az „iPad Publishing Companion Guide” PDF ismerteti, amely beszerezhető
a Dashboard felületen, valamint a DPS App Builder alatti Súgó menüből.

Csak akkor jelölje be ezt az opciót, ha Enterprise rendelkező tanúsítványt kíván használni egy olyan
megjelenítőhöz, amelyet csak házon belül terjeszt. Az App ID azonosító és a kívánt Enterprise mobilrendelkezési fájl megadása. Emellett
engedélyezheti a leküldéses értesítéseket is Enterprise-aláírásos alkalmazásokban. A mobilrendelkezési fájlnak tartalmaznia kell egy helyettesítő
karaktert nem tartalmazó csomagazonosítót. Lásd: Enterprise aláírású iPad megjelenítőalkalmazás létrehozása.

A mobilrendelkezési fájl határozza meg, mely iPad eszközökön telepíthető és használható a saját
megjelenítőalkalmazás. A fejlesztői alkalmazáshoz tartozó mobilrendelkezési fájl közöl egy listát iPad ID azonosítókról. Ezek neve UDID.

A mobilrendelkezési fájl határozza meg, mely iPad eszközökön telepíthető és használható az illető Viewer
alkalmazás.

Ezzel a lehetőséggel manuálisan adhat .folio fájlokat a fejlesztői megjelenítőhöz az iTunes alkalmazáson
keresztül. Csak .folio fájlokat használhat, és nem a Folio Producer Organizer (Rendező) Exportálás gombjának használatával készített .zip fájlokat.

Ennek az opciónak a bejelölésével kapcsolható be az Adobe értesítési szolgáltatása. Választásakor egy
vörös jelzés lesz látható a megjelenítőalkalmazás ikonján, és jelzi a rendelkezésre álló fóliók számát, illetve a Newsstand elindít egy értesítési
szolgáltatás folyamatot. A Newsstand engedélyezésekor be kell jelölni ezt a beállítást.

Választásakor az értesítési szolgáltatásokat az Adobe kiszolgálója kezeli. Adja meg az Apple fejlesztői
weblapján létrehozott gyártási tanúsítványt és jelszót. Az értesítési szolgáltatás beállításához konfigurálja App ID azonosítóját, hozzon létre új
mobilrendelkezési fájlokat, és készítse el a gyártási értesítési tanúsítványokat. A részletes tudnivalókat az „iPad Publishing Companion Guide”
PDF tartalmazza, amely a DPS App Builder alatti Súgó menüből letölthető.
Ha kikapcsolja ezt a beállítást (csak Enterprise fokozatnál), külső értesítési kiszolgálót adhat meg. Ehhez a megfelelő URL mezőt használhatja. Az
egyéni küldési paraméterek mezőjében adja meg a kiszolgálóhoz szükséges további kiszolgálókérelmeket. A push kiszolgáló beállításának
alapvető követelményeivel kapcsolatban lásd: Push értesítések.
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Fejlesztői P12 tanúsítvány

Fejlesztői P12 jelszó

Oldal tetejére

A fejlesztői alkalmazás feltöltése

Alkalmazás frissítése

Verzió törlése

Verzió adatai
Ha az Omniture adatkövetéshez tartozó Adobe-azonosító használatával jelentkezett be, az olvasói adatkövetés beállításai megjelennek a Build
Details (Verzióadatok) oldalon. Ezek az adatok automatikusan kitöltődnek. Ha Enterprise fokozatú fiókkal rendelkezik, de ezek az opciók nem
jelennek meg, akkor forduljon az Adobe ügyintézőjéhez.

Miután minden kötelező mezőt kitöltött a megfelelő adatokkal vagy fájlokkal, kattintson a Submit Build (Verziófeltöltés), majd a Finish (Befejezés)
gombra.

A kiszolgáló leterheltségétől függ, hogy mennyi időt vesz igénybe a fejlesztői és terjesztői alkalmazás létrehozása.

A megjelenítőalkalmazások letöltése és tesztelése
A két külön Viewer alkalmazáshoz két tanúsítványra van szükség: az egyik a fejlesztői alkalmazáshoz, a másik a forgalmazói alkalmazáshoz. A
fejlesztői alkalmazás tesztelési célokat szolgál, míg a forgalmazói alkalmazást kell feltölteni az Apple webhelyére a fejlesztői változat kipróbálása
és elfogadása után.

1. Jelölje ki a kívánt megjelenítőalkalmazást azon a Manage (Kezelés) oldalon, ahol a kívánt egyéni megjelenítő megjelenik.

2. Kattintson a Developer Viewer (Fejlesztői megjelenítő) (.ipa) elemre a fejlesztői alkalmazás letöltéséhez.

3. Adja meg fejlesztői p12 tanúsítványát és jelszavát, majd kattintson a Download And Sign (Letöltés és aláírás) elemre.

A rendszer a P12 fájlban menti el az Ön tanúsítványának titkos kulcsát képező adatokat. A P12 tanúsítvány
létrehozásához az Apple Developer fejlesztői webhely használatával kell létrehoznia és letöltenie egy tanúsítványt, majd a Keychain Access
segédprogrammal ennek a tanúsítványnak exportálnia a titkos kulcsát P12 tanúsítvány formátumában.

A P12 tanúsítvány létrehozásakor a rendszer felszólítja jelszó létrehozására. Az üres jelszavak nem működnek. Ha
üres jelszót használt, ismét létre kell hoznia a P12 tanúsítványt egy valódi jelszóval.

4. Adja hozzá a fejlesztői alkalmazást kívánt iTunes könyvtárához, majd kövesse az „iPad Publishing Companion Guide.pdf” nevű fájlnak az
alkalmazás teszteléséről szóló útmutatását.

5. Ha a fejlesztői alkalmazás a terveknek megfelelően működik, térjen vissza a DPS App Builder felület Manage (Kezelés) oldalára, és
kattintson a Distribution Viewer (Terjesztési megjelenítő) (.zip) elemre. Adja meg a terjesztési tanúsítvány adatait, majd kattintson a
Download And Sign (Letöltés és aláírás) elemre.

A megjelenítőalkalmazás elküldése és kezelése
Az ügyfeleknek szánt megjelenítő letöltése és tesztelése után küldje el a terjesztési megjelenítőt (.zip) az Apple számára.

Ha az adott fejlesztői alkalmazás a terveknek megfelelően működik, akkor feltöltheti a terjesztői alkalmazás
ZIP-fájlját az Apple Store webhelyre. Részletes ismertető az „iPad Publishing Companion Guide.pdf” nevű PDF fájlban található.

Ha másmilyen ikonokat kíván használni, vagy más változtatás válik szükségessé, jelölje ki a megjelenítőalkalmazást a
főoldalon, és kattintson a Szerkesztés gombra. Adatai és választásai változatlanok maradnak. Hajtsa végre a kívánt módosításokat, majd töltse fel
ismét a kész verziót. Az adott alkalmazás frissülni fog.
Az Apple részére az alkalmazás új változatának benyújtásához szerkeszthet egy már létező alkalmazást vagy készíthet egy újat. Ha az
alkalmazásából új változatot készít, használja a mobilrendelkezési fájlt, ami ugyanazon az alkalmazásazonosítón alapszik, mint az előzőleg épített
alkalmazás. A verziókövetési információ frissítése automatikus.
A megjelenítőtípus módosításához nem szerkesztheti a már meglevő alkalmazást, például ha egy többfóliós alkalmazást többfóliós és iTunes-
előfizetéses alkalmazásra kíván változtatni. Ehelyett hozzon létre egy új alkalmazást ugyanazokkal a mobilrendelkezési fájlokkal.

Ha többé már nincs szüksége a fejlesztői és terjesztői alkalmazásra, akkor jelölje ki a megjelenítőalkalmazást a főoldalon, és
kattintson a Törlés gombra. Bármikor új build készíthető – csak használja a mobilrendelkezési fájlt, ami ugyanazon az alkalmazásazonosítón
alapszik, mint ami az alkalmazáshoz lett használva.
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Egyéni megjelenítőalkalmazások létrehozása iPad készülékhez
(Single Edition)

  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

Bővebb információért arról, hogy az iPad készülékhez saját alkalmazást hogyan készíthet Single Edition licence használatával töltse le a Lépésről
lépésre útmutató Single Edition iPad kiadáshoz kiadványt.
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Normál DPS-alkalmazások létrehozása Android eszközökre

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Alkalmazásnév

Alkalmazásverzió

Normál Android alkalmazás vagy az új natív Android alkalmazás?
Normál alkalmazás létrehozása Android eszközökre
Alkalmazás részletei panel
Feljogosítási adatok (csak Enterprise)
Előfizetési adatok panel
Ikonok és betöltőképek panel
Navigációs eszköztár (csak Enterprise)
Rendelkezés
Verzió adatai
Az Android megjelenítőalkalmazások letöltése és tesztelése
A megjelenítőalkalmazás elküldése és kezelése

Normál Android alkalmazás vagy az új natív Android alkalmazás?
Kétféle alkalmazást készíthet Android és Amazon eszközökre: normál, AIR-alapú Android alkalmazást, illetve az új, natív Android alkalmazást. Ez
a cikk a normál, AIR-alapú Android alkalmazás létrehozását mutatja be. A natív Android alkalmazások létrehozásáról lásd: Natív DPS-
alkalmazások létrehozása Android eszközökre.

A funkciók összehasonlító táblázatát lásd: Támogatott DPS funkciók listája.

Normál alkalmazás létrehozása Android eszközökre
Az asztali DPS App Builder alkalmazással készíthet normál (AIR-alapú) alkalmazást Android eszközökre. Készíthet többfóliós
megjelenítőalkalmazást egyfóliós helyett. A Google Play (korábban Android Market) beszerzőhelyen lehetőség van alkalmazáson belüli (In-App)
vásárlásra. Lásd: Közzétételi mód az Android mobil eszközökhöz.

Ha érvényes fájlokat és adatokat szolgáltatott, akkor a DPS App Builder létrehoz egy APK fájlt. Ha ez tökéletesen működik, akkor közzéteheti az
.apk fájlt az Google Play webhelyen.

A megadott adatokat az Adobe kiszolgálója nem tárolja, pl. a tanúsítványt és a jelszót. Csak az alkalmazás fájljait tárolja az Adobe kiszolgálója.

1. Szerezze be a szükséges fájlokat és adatokat. Lásd: Ellenőrző lista többfóliós megjelenítőhöz (Android) és Kiadási folyamat Android
mobilkészülékekhez.

2. Töltse le és telepítse a DPS App Builder programot.

A DPS App Builder beszerezhető a Digital Publishing Suite Dashboard felületről, valamint a DPS Desktop Tools frissítésekor telepíti az
InDesign CS6.

3. Indítsa el a DPS App Builder alkalmazást, és jelentkezzen be érvényes Adobe azonosítójával.

A DPS App Builder alkalmazásba való bejelentkezéshez használt Adobe azonosító eltérő lehet attól, amelyet a DPS App Details
(Alkalmazás részletei) panel Title ID (Címazonosító) eleménél használ.

4. Kattintson az „Új” elemre, válassza az Android (legacy) lehetőséget, majd kattintson a „Következő” gombra.

5. Adja meg a szükséges fájlokat és adatokat.

Alkalmazás részletei panel
Az Alkalmazás részletei panelen megadható az adott megjelenítőalkalmazás neve és a fiókazonosító adatok.

Adja meg a megjelenítő nevét, amelynek meg kell jelennie az alkalmazás ikonja alatt. Általánosságban 13 vagy annál kevesebb
karakterből álló nevet használjon a csonkított megjelenítés elkerülése érdekében.

Ha tesztelni kívánja az adott megjelenítőalkalmazás nevét, akkor adjon hozzá egy könyvjelzőt az Android kezdőképernyőjéhez.

Adja meg a legfrissebb megjelenítőt.
A DPS App Builder alatt szerepel az előző verzió is biztonsági tartalékként.
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Alkalmazástípus

Többfóliós

Többfóliós feljogosítással

Elérhető könyvtárnézetek

Cím (Könyvtár nézet)

Title ID címazonosító, illetve jelszó

Szigorú változatok gondolkodás használata

Kedvencek engedélyezése

Fóliógörgető sáv automatikus elrejtésének engedélyezése

Navigáció engedélyezése a bal és jobb oldali érintésérzékeny területtel

Érintésérzékeny zóna engedélyezése a fóliónézet-vezérlés megjelenítésére

Elemzés engedélyezése párbeszédpanel megjelenítése

Testreszabott szöveg használata

Oldal tetejére

Jegyzet:

Integrátorazonosító

A megjelenítőtípus megadása (lásd: Megjelenítőalkalmazások típusai). A fiók típusától függ, hogy az egyes beállítások
rendelkezésre állnak-e.

A többfóliós megjelenítőalkalmazások tartalmaznak egy olyan könyvtárat, amelynek segítségével az olvasók az Adobe
Distribution Service szolgáltatásában tárolt tartalmat tölthetnek le.

(Csak Enterprise esetén) Készíthető egyéni jogosultsági kiszolgálót használó megjelenítőalkalmazás, és ezzel
meghatározható, mely ügyfelek tölthetik le a tartalmat. Az opció kiválasztása esetén saját előfizetéses szolgáltatás készíthető.

Azt adja meg, hogy a könyvtár megjelenítéséhez csak a rács nézetet, csak a borító nézetet vagy mindkettőt kívánja
használni. A rács nézet oldalanként nyolc fóliót jelenít meg. A borító nézet oldalanként csak egy fóliót jelenít meg. A kisebb eszközöknél egyes
kiadók kizárólag a borító nézet engedélyezését javasolják.

Adja meg a megjelenítőalkalmazás címét, amely majd a könyvtár tetején fog megjelenni. Legjobb, ha nem használ 35
karakternél többet. Egyelőre csak betűk és számjegyek adhatók meg. Mellőzze a speciális karakterek, például aposztróf (‘) használatát, mert ez
Android eszközökön nem várt eredményhez vezethet.

Adja meg az adott alkalmazáshoz a megfelelő Adobe azonosítót és jelszót. Az adott alkalmazásra szánt
fóliók közzétételekor használt Adobe azonosítót kell megadni. Az Adobe azonosító mindenképpen legyen hozzárendelve Account Administration
eszköz alkalmazási szerepéhez.

Speciális beállítások

Alapértelmezésként az Android eszközök megjelenítői a fóliókat bármilyen méretben megjelenítik.
Ahhoz, hogy a megjelenítők biztosan csak azokat a fóliókat jelenítsék meg, melyek mérete az eszközével azonos, egy beállítást ki kell választani
a DPS App Builder alkalmazásban. Jelenleg a szigorú változatok gondolkodás csak a 7 hüvelykes eszközökre alkalmazható. Ez a beállítás
elsősorban arra használatos, hogy megakadályozza a nemkívánatos iOS fólióváltozatok megjelenését 7 hüvelykes Kindle Fire eszközökön. Ha
Android változatokat (például 1232×752 méretű fóliókat) is készített, ne kapcsolja be a szigorú változatokat, amikor elkészíti a Google App Store
beszerzőhelyhez való megjelenítőt.

Ilyen beállítás mellett a ügyfelek könyvjelzővel láthatják el kedvenc cikkelyeiket az alkalmazásban. Bekapcsolt
állapotban a megjelenítő navigációs sávjának jobb felső részén megjelenik a Kedvencek ikon.  

Alapértelmezésben egy 6 képpont szélességű gördítősáv jelenik meg a fólió
cikkelyének jobb oldalán. Ennek a lehetőségnek a választásakor a gördítősáv csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó a cikkelyt görgeti.

Ezt a lehetőséget választva láthatatlan, érintésérzékeny területek
jelennek meg minden cikkely (vagy oldal, ha a cikkely csak vízszintesen görgethető) bal és jobb oldalán. Egy érintésérzékeny területet megérintve
a következő vagy előző cikkelyhez lehet ugrani. Az érintésérzékeny területek különösen a teljes képernyős rátétek esetén hasznosak, ilyen a
diavetítés. Érintésérzékeny területek nincsenek engedélyezve iPhone megjelenítőkön.
Ha egy gomb az érintésérzékeny területen jelenik meg, a terület megérintése elindítja a gombot. Amennyiben más rátét jelenik meg az
érintésérzékeny területen, a terület megérintése az érintésérzékeny területet indítja el.

Ilyen beállítás mellett az oldal aljának vagy tetejének
érintésérzékeny területét megérintve megjelenik a navigációs sáv (más nevén a „HUD”). Az érintésérzékeny területen kívül eső részek
megérintésekor a navigációs sáv nem jelenik meg.
A gombok elsőbbséget élveznek a fóliónézet érintésérzékeny területtel szemben, a fóliónézet érintésérzékeny terület elsőbbséget élvez a bal és
jobb oldali érintésérzékeny területekkel szemben, míg a fóliónézet érintésérzékeny területek elsőbbséget élveznek a nem gomb rátétekkel
szemben.

Bekapcsolt állapotában az ügyfelei letilthatják az adatkövetést. A megjelenítő
alkalmazásban használhatják a könyvtár beállításait, hogy bármikor engedélyezzenek. Ez a lehetőség különösen hasznos azokban a régiókban,
ahol köteles engedélyezni a felhasználóknak, hogy kiléphessenek az adatok nyomon követéséből.

A megjelenítőben tárolt összes szöveg minden támogatott nyelvi változatban testreszabható. Testreszabhatók
például a gombok feliratai a könyvtárban és a párbeszédpanelek szövege. Válassza ki ezt a beállítást, majd kattintson a Sablon létrehozása
elemre, amellyel letölthető egy XML formátumú sablon a helyi Dokumentumok mappába. Ez az XML fájl azután szerkeszthető, majd megadható a
DPS App Builder alatt. Korábbi verzióhoz való megjelenítő szerkesztésekor a legújabb sablont töltse le és szerkessze, mert ezzel garantálható a
legjobb eredmény.
Az XML fájl szerkesztésekor, mindegyik UI-elem tartalmaz egy <key name> elemet és egy vagy több nyelvi karakterláncot (mint <hu> a
magyarhoz). Szerkessze a szöveget a nyelvi kódban, ne változtassa meg a <key name> karakterláncot.

Feljogosítási adatok (csak Enterprise)
Az alábbi opciók akkor jelennek meg, ha a felhasználó a Feljogosítás megjelenítőtípust választja ki.

Egyéni feljogosító kiszolgáló konfigurálásának részletes tudnivalóiért forduljon az Adobe ügyintézőjéhez.

Az Ön jogosultsági fiókjának a mi kiszolgálóinkon való megjelenítésekor az Adobe kibocsát egy integrátorazonosítót. Erre
csak a DPS Enterprise fokozatú ügyfelei jogosultak. Az Integrátorazonosítóval kapcsolatos információkért forduljon Adobe ügyintézőjéhez.

167

http://idiom-q-win-1/content/help/hu/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html#types_of_custom_viewer_apps


Opcionális fióklétrehozási URL-cím

Elfelejtett jelszó URL-cím

Az alkalmazás azonosítójának és verziószámának küldése

Feljogosítási banner bekapcsolva

Képsáv URL-címe

Nem internetes képsávforrás

Bannermagasság

Oldal tetejére

Fekvő előfizetési képsáv

Álló előfizetési képsáv

Egyéni előfizetési párbeszéd URL (opcionális)

Oldal tetejére

36×36/48×48/72×72 ikonok

Jegyzet:

Fekvő betöltőkép

Álló betöltőkép

Opcionális betűtípusokat tartalmazó ZIP a HTML-fájlhoz

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Adja meg azt az URL-címet, ahol az ügyfelek előfizetéshez bejelentkezhetnek a kiadón keresztül. Ezt az
URL-címet a rendszer akkor használja fel, amikor az olvasók a Viewer megjelenítő „Előfizetek most” gombját érintik meg.

Adja meg azt az URL-címet, ahol az ügyfelek visszaállíthatják elfelejtett jelszavukat.

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a rendszer a Viewer azonosítóját és verziószámát
jogosultsági API-hívásban elküldje.

Válassza ezt a lehetőséget, hogy egy teljes szélességű előfizetői szalag legyen látható a megjelenítő-
könyvtárban. Android megjelenítőalkalmazások esetén a feljogosítási képsáv jelenik meg a előfizetési képsáv felett.

Adja meg annak a tartalomnak az URL-címét, amelyet a megjelenítő könyvtárának felső részén el kíván helyezni.

Válassza ki azt a ZIP-fájlt, amely a képsáv forrásául szolgál, amikor az olvasó nem csatlakozik az internetre. A
ZIP-fájl tartalma egyetlen HTML-fájl legyen, valamint egy vagy több képfájl és ne szerepeljenek benne CSS-fájlok. A .zip ne tartalmazzon
almappákat; a teljes tartalom egy mappaszinten helyezkedjen el.

Megadja a megjelenítő könyvtárában látható banner magasságát rögzített méretként vagy a könyvtárterület százalékában.
Meghatározhat egy 1 és 1280 közötti számot, de a megjelenített banner magassága nem haladhatja meg a könyvtárterület 40%-t.

Előfizetési adatok panel
Ezzel a panellel konfigurálható a kívánt megjelenítőalkalmazás az Amazon számára.

Készítsen egy 467×120 képpontos (ajánlott), PNG kiterjesztésű gombképet. Ez a kép jelenik meg a könyvtárban az
eszköz fekvő helyzetében.

Készítsen egy 255×145 képpontos (ajánlott), PNG kiterjesztésű gombképet. Ez a kép jelenik meg a könyvtárban az
eszköz álló helyzetében.

Adja meg azt az URL-címet, amely az alkalmazáson belüli böngészőablakban jelenik meg,
amikor a felhasználó megérinti az előfizetési képsávot. Ez a weblap tartalmazhat az előfizetésekhez nem feltétlenül kötődő üzenetet is. Jelölje
meg, hogy ez a párbeszédpanel az előfizetés megvásárlása előtt vagy után jelenjen-e meg az ügyfélnek.

Ikonok és betöltőképek panel
Ezen a panelen adhatók meg az alkalmazásnak azok az ikonjai és betöltőképei, amelyek a Google Play és az Amazon Appstore beszerzőhelyen,
valamint az Android eszközökön majd megjelennek.

Az itt megadott ikonok lesznek majd láthatók az alkalmazás telepítéskor az Android eszköz kezdőképernyőjén,
valamint az app store beszerzőhelyen. Adjon meg 36×36, 48×48 és 72×72 képpont méretű ikont PNG formátumban. Ne nagyítson fel egy kisebb
grafikát. 72 ppi felbontású, RGB színterű, összeolvasztott, jó minőségű PNG fájlokat használjon.

A megadott képfájlok nevei mindig tartalmazzák a PNG kiterjesztést.

A Viewer megjelenítő indításakor egy betöltőképernyő jelenik meg mintegy három másodpercig. Adjon meg egy 1280x800,
1920x1200, vagy 2048x1536 méretű 72 ppi 8 bites PNG fájlt.
Az összes Android eszköz esetén ugyanazt a betöltőképernyőt használja. Ügyeljen arra, hogy az alapgrafika kiférjen a kisebb területet biztosító,
például 800×600 képpontos eszközökön is. Az ezen túli területet csak kifutóként használja fel. Amikor a betöltőképernyőt kisebb eszköz jeleníti
meg, akkor a túlnyúló terület levágódik.
A legjobb, ha a betöltőkép különbözik a borítótól. Ha a borító és a betöltőkép megegyezik, akkor az olvasók azt gondolhatják az első indításkor,
hogy az alkalmazás lefagyott.

Adjon meg egy 800x1280, 1200x1920, vagy 1536x2048 méretű 72 ppi 8 bites PNG fájlt.

Ha betűtípusokat alkalmaz a HTML-halmokban vagy a webnézeti rátétekben található
szövegekhez, akkor ezeket akár a fóliófájlba, akár a megjelenítőalkalmazásba belefoglalhatja. Ha úgy dönt, hogy a megjelenítőalkalmazásban
helyezi őket el, akkor tömörítse a fontokat egy ZIP-fájlba. A .zip ne tartalmazzon almappákat; a teljes tartalom egy mappaszinten helyezkedjen el.

Navigációs eszköztár (csak Enterprise)
Ezen a panelen testreszabható az a navigációs eszköztár, amely az adott egyéni megjelenítőalkalmazásában a könyvtár alján megjelenik. Az
Android-megjelenítőkben a Navigációs eszközsorhoz megadhat 75x43, 98x52, vagy 214x114 képpontú ikonokat. Lásd: Navigációs eszközsáv
(csak Enterprise).

Rendelkezés
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Alkalmazásazonosító

Jegyzet:

Oldal tetejére

A fejlesztői alkalmazás tesztelése

Oldal tetejére

Oldal tetejére

A fejlesztői alkalmazás feltöltése

Build frissítése

Verzió törlése

Adjon meg az alkalmazáshoz egy egyedi alkalmazásazonosítót. Lehetőleg alkalmazzon fordított tartományszintaxist, pl.
„com.terjeszto.kiadvany”. Csak pontot (.), rövid kötőjelet (-), számot és betűt (a–z, A–Z, 0–9) alkalmazzon.

A korábbi verziókban a DPS App Builder „air.” előtagot helyezett az alkalmazásazonosító elé (például: „air.com.adobe.dpstips”). Az
Amazon Appstore beszerzőhelyre korábban elküldött, „air.” előtagú alkalmazások esetén ezt az előtagot a DPS App Builder alatt használt
alkalmazásazonosítóban is el kell helyezni. Az Amazon Appstore alatti, meglévő alkalmazásazonosítók megtekintéséhez be kell jelentkezni az
Amazon Developer portálra, meg kell nyitni a kívánt alkalmazást, majd rá kell kattintani a Binary File (Bináris fájl) lapra, amely megjeleníti a
„Package” (Csomag) beállításokat.

Verzió adatai
Miután minden kötelező mezőt kitöltött a megfelelő adatokkal vagy fájlokkal, kattintson a Submit Build (Verziófeltöltés), majd a Finish (Befejezés)
gombra.

A kiszolgáló leterheltségétől függ, hogy mennyi időt vesz igénybe a fejlesztői és terjesztői alkalmazás létrehozása.

Töltse le a build APK fájlját, adja hozzá egy vagy több Android eszközhöz, majd tesztelje az alkalmazást.
Kövesse az itt leírt utasításokat: Android mobil eszközök közzétételi folyamata.

Az Android megjelenítőalkalmazások letöltése és tesztelése
A létrehozott .apk fájl letöltésekor a rendszer felkéri a tanúsítványadatok megadására. A Google elvárja, hogy minden alkalmazás alá legyen írva
egy érvényes tanúsítvánnyal az Android eszközök alatti futtatást megelőzően. A tanúsítvány létrehozásának leírása: Közzétételi folyamat az
Android mobil eszközökhöz

1. Jelölje ki a kívánt megjelenítőalkalmazást azon a Manage (Kezelés) oldalon, ahol a kívánt egyéni megjelenítő megjelenik.

2. Kattintson az Android Installer (Android telepítő) (.apk) elemre az Android megjelenítőalkalmazás letöltéséhez.

3. Adja meg fejlesztői p12 tanúsítványát és jelszavát, majd kattintson a Download And Sign (Letöltés és aláírás) elemre.

4. Adja hozzá az .apk fájlt egy vagy több Android eszközhöz.

A megjelenítőalkalmazás elküldése és kezelése
Az egyéni megjelenítőalkalmazás letöltése és tesztelése után töltse fel a terjesztési megjelenítőt (.zip fájlt) a Google Play beszerzőhelyre.

Ha az adott fejlesztői alkalmazás a terveknek megfelelően működik, akkor feltöltheti az alkalmazást (.apk fájlt)
a Google Play beszerzőhelyre. Kövesse az itt leírt utasításokat: Android mobil eszközök közzétételi folyamata.

Ha másmilyen ikonokat kíván használni, vagy más változtatás válik szükségessé, jelölje ki a megjelenítőalkalmazást a főoldalon,
és kattintson a Szerkesztés gombra. Adatai és választásai változatlanok maradnak. Hajtsa végre a kívánt módosításokat, majd töltse fel ismét a
kész verziót. Az adott alkalmazás frissülni fog.

Ha többé már nincs szüksége a fejlesztői és terjesztői alkalmazásra, akkor jelölje ki megjelenítőalkalmazást a főoldalon, és
kattintson a Törlés gombra.
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Kétféle DPS megjelenítőtípus érhető el Android eszközökre: a normál, AIR-alapú Android megjelenítő, valamint az új, natív Android megjelenítő.
Egyes iPad megjelenítő alatt működő szolgáltatásokat az egyik vagy mindkét Android megjelenítő nem támogat.

A webtartalmi rátéteket és HTML-cikkelyeket az Android megjelenítők nem teljes egészében támogatják. Az a HTML-tartalom, ami a Safari
mobil változatán működik, másképp viselkedhet más eszközök böngészőjében. HTML5 tárolása nem támogatott az Android rendszeren.
Lásd: HTML-cikkelyek készítése Android megjelenítőkre.
Az előfizetést az iOS és Amazon Appstore igen, de a Google Play beszerzőhely nem támogatja.
Az iOS megjelenítők vagy 4:3 (iPad) vagy 3:2/16:9 (iPhone) méretarányú fóliót jelenítenek meg. A fóliótartalom mérete csökkenthető vagy
növelhető, hogy kitöltse a képernyőt. Az Android megjelenítők bármilyen fólióméretet megjelenítenek. A tartalom szükség szerint átméretezve
vagy fekete sávokkal kiegészítve jelenik meg.
A Push értesítések nem támogatottak az Android rendszeren.
A közösségi megosztás a webes megjelenítő használatával nem támogatott az Android rendszeren.
Az egyfóliós alkalmazások nem támogatottak az Android rendszeren.
A szakaszok nem támogatottak az Android rendszeren.
A panorámák nem támogatottak az Android rendszeren.
A beágyazott videókat a natív Android megjelenítők támogatják, de a normál Android megjelenítők nem.

Az egyes megjelenítőtípusok által támogatott funkciók összehasonlító táblázatát lásd: Támogatott DPS funkciók listája.

DPS-alkalmazások készítéséről az Android eszközökre lásd a következőket:

Natív DPS-alkalmazások létrehozása Androidra
DPS-alkalmazások készítése Android és Amazon eszközökhöz
Közzétételi útmutató az Android és Amazon DPS-alkalmazásokhoz

Az Adobe ajánlja még
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Ha Professional vagy Enterprise fiókkal rendelkezik, a DPS App Builder használatával létrehozhatja az Adobe Content Viewer saját verzióját az
iPad számára. Az a képesség, hogy saját egyéni Content Viewer építhető különösen akkor hasznos, ha a Folio Producer eszközök új változata
elérhetővé válik, de az Adobe Content Viewer vár az Apple jóváhagyására

Ha Enterprise fiók használatával jelentkezik be, Enterprise aláírású alkalmazást hozhat létre, amelyet a vállalaton belül terjeszthet. Ha nem hoz
létre Enterprise aláírású alkalmazást, az Adobe Content Viewer csak olyan iPad eszközön lesz elérhető, amelyek eszközazonosítója (UDID) meg
lett adva a fejlesztői mobilrendelkezési fájlban. Ebben az esetben a legjobb egy másik fejlesztési alkalmazás által nem használt mobilrendelkezési
fájl alkalmazása a konfliktusok elkerülése érdekében. A mobilrendelkezési fájl készítéséről lásd a Publishing Companion Guide for the iPad PDF-
fájlt.

1. Jelentkezzen be a DPS App Builder alkalmazásba Professional vagy Enterprise fiók használatával.

2. A DPS App Builder alkalmazásban kattintson az Új elemre, majd jelölje ki az iPad eszközt, és kattintson a Tovább gombra.

3. A megjelenítő verziójaként válassza az Adobe Content Viewer elemet. Kattintson a Tovább dombra.

4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet, majd kattintson a Tovább gombra:

(Professional) Adja meg a fejlesztői mobilrendelkezési fájlt. A konfliktusok elkerülése érdekében készítsen egy másik fejlesztési
alkalmazás által nem használt mobilrendelkezési fájlt.

(Enterprise) A Vállalati aláírású verzió választásakor adja meg a szándékolt alkalmazási azonosítót (például “com.publisher.viewer”) és a
vállalati mobilrendelkezési fájlt. Használja ugyanazt a kikötött alkalmazási azonosítót, amelyet az Apple Developer webhelyen a vállalati
mobilrendelkezési fájl létrehozásakor használt. A vállalati aláírású alkalmazásokkal kapcsolatban lásd: Enterprise aláírású iPad
megjelenítőalkalmazás létrehozása.

5. Kattintson a Tovább gombra, és kövesse az utasításokat.

6. Töltse le, és írja alá az Adobe Content Viewer megjelenítőt.

7. Ha szükséges, tegye elérhetővé terjesztésre az Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) megjelenítőt.

Az Adobe Content Viewer telepítéséhez húzza át a content-viewer.ipa fájlt az iTunes könyvtárába, majd szinkronizálja iPad eszközét.

Nem szükséges törölni az Adobe Content Viewer App Store verzióját. Az Adobe Content Viewer különböző verziói egyidejűleg szerepelhetnek
iPad eszközén. Különböző fiókok használatával két eltérő megjelenítőbe is bejelentkezhet.

Az Adobe Content Viewer működése leáll, amikor a fejlesztői mobilrendelkezési fájl lejár.

Az Adobe ajánlja még
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Enterprise fokozatú Digital Publishing Suite szolgáltatás esetén a felhasználó csak házon belüli terjesztésű iPad- és iPhone-alkalmazásokat hozhat
létre. A vállalati aláírású eszközre készült megjelenítőalkalmazások terjesztéséről a cégen belül gondoskodnak, így nem kell az Apple Store
beszerzőhelyet használni.

A vállalati aláírású, iPad eszközre készült megjelenítő alkalmazás létrehozásához elő kell fizetni az Apple programjára: iOS-fejlesztői vállalati
program. Az Apple vállalati szintű előfizetése esetén az alkalmazások fejlesztésére vonatkozó, 100 eszközre kiterjedő korlátozás törlődik.

Az iOS megjelenítőalkalmazás vállalati terjesztése Digital Publishing használatával

1. Jelentkezzen be vállalati (Enterprise) azonosítóval az Apple iOS eszközközpontba, és hozzon létre egy vállalati P12 tanúsítványt, valamint a
mobilrendelkezési fájlokat.

2. A Folio Producer webügyfél alatt, Ingyenes és Nyilvános beállításokkal tegye közzé a házon belüli alkalmazásba szánt fóliókat.

3. A DPS App Builder alkalmazásban adja meg az adatokat az „Alapvető adatok” és a „Betöltőkép” paneleken.

4. A DPS App Builder alkalmazás Tanúsítványok szakaszában adja meg fejlesztői és terjesztői P12 tanúsítványát, jelszavát, mobilrendelkezési,
valamint leküldéses értesítési adatait. (A leküldéses értesítések engedélyezéséhez a mobilrendelkezési fájlban nem szerepelhet helyettesítő
karaktert tartalmazó csomagazonosító.)

A terjesztési adatokat a rendszer házon belüli alkalmazás esetén nem használja fel, és nem szabad elküldeni az Apple Store számára.

5. Jelölje be a „Vállalati aláírású azonosító” opciót, és adja meg a kikötött alkalmazási azonosítót.

A kikötött alkalmazási azonosító rendszerint „com.közzétevő.kiadvány” formátumú.

6. Készítse el az alkalmazás build verzióját, majd töltse le a fejlesztői tesztmegjelenítő IPA fájlt.

7. A mobilrendelkezési fájl és az IPA fájl e-mail üzenetben vagy kiszolgálón keresztül egyaránt terjeszthető. A címzettek számára olyan értelmű
utasításokat kell mellékelni, hogy telepítsék mindkét fájlt: Húzzák át a fájlokat saját iTunes könyvtárukba, és végezzenek szinkronizálást az
iPad eszközzel.

Részletes útmutató: Az iOS megjelenítőalkalmazás vállalati terjesztése Digital Publishing használatával

Kiderül, hogyan helyezhető üzembe a
megjelenítőalkalmazás a beszerzőhely
kihagyásával, közvetlenül az alkalmazottak
vagy egy bizonyos csoport tagjai számára....
Tovább

http://adobe.ly/GAYV5A

Szerző: Derek Lu

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Előfizetések és jogosultságok
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Már rendelkezésre áll az alkalmazáson belüli előfizetések lehetősége iOS és Amazon alatt. Előfizetésre különféle lehetőségek kínálkoznak, például
az Apple előfizetési modellje (csak Professional és Enterprise esetén), valamint az egyéni feljogosító kiszolgáló (csak Enterprise esetén).

Apple és Amazon előfizetések

Amikor az ügyfelek az iOS vagy az Amazon rendszeren keresztül előfizetnek az adott alkalmazásra, akkor jogosultakká válnak az összes olyan
fólióra, amelyek közzétételi dátuma a kezdő és záró dátum közé esik. Emellett jogosultak lesznek a legutóbb közzétett fólióra is első előfizetésük
alkalmával. Ha például egy ügyfél november 10-én fizet elő hat hónapra, akkor a kezdő dátum november 10-e, a záró dátum pedig május 10. Az
előfizetést követően az ügyfél letöltheti a legutóbb közzétett fóliót, valamint bármely más fóliót, amelynek közzétételi dátuma november 10. és
május 10. közé esik. Ha az ügyfél nem hosszabbítja meg az előfizetést, akkor is jogosult marad ennek a hat hónapnak az összes tartalmára.

Az ajánlásoknak megfelelően érdemes a fóliókhoz a Folio Producer Organizer segítségével beállítani a közzétételi dátumot. Negyedéves
magazinok esetén következetes közzétételi időpontot kell beállítani, például január 1., április 1., július 1. és október 1. még akkor is, ha valójában a
közzététel ettől eltérő napon történik meg. Ha folyamatos közzétételt feltételezünk, az ügyfelek a megfelelő mennyiségű tartalomra lesznek
jogosultak.

További információhoz az egyéni iPad megjelenítőalkalmazásoknál az előfizetések és jogosultságok beállításáról szerezze be az iPad kiadási
útmutató PDF kiadványt. 

Egyéni feljogosító kiszolgálók

Ha az előfizetések saját webhelyen keresztüli szabályozására egyéni feljogosító kiszolgálót kíván beállítani, akkor forduljon az Adobe
képviselőjéhez. A fejlesztői tartalom itt is hozzáférhető: Digital Publishing Suite fejlesztői központ.

Korlátozott terjesztés

A korlátozott terjesztéssel éri el a rendszer, hogy a tartalom csak egy kisebb olvasói csoport számára legyen hozzáférhető azok felhasználói
profilja, illetve hitelesítő adatai alapján. Alapértelmezésben a felhasználó a fólióknak csak egy korlátozott köréhez fér hozzá. A felhasználó
számára a további fóliók csak az alkalmazásba bejelentkezést követően jelennek meg. A megjelenítésre kiválasztott fóliók listája a felhasználó
bejelentkezési adataitól függ. A korlátozott terjesztés részletes ismertetése: Korlátozott terjesztés a Digital Publishing Suite alatt.
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Ha Enterprise színtű kiadó, lecserélheti az alapértelmezett megjelenítő-könyvtárat saját készítésű könyvtárral.

1. Készítsen egy .zip fájlt, mely tartalmazza a HTML-kódot, amit használni akar az egyéni könyvtárhoz. HTML fájlok létrehozásának tudnivalói:
Külön könyvtár és beszerzőhely funkciók megvalósítása

2. A DPS App Builder segítségével készíthet vagy szerkeszthet címzett megjelenítőt.

3. A DPS App Builder Navigációs eszköztárán kattintson a Könyvtár ikonra a fekete csíkban, a Testreszabás és Eszköztár tesztelése és egyéni
ikonok alatt.

4. Kattintson az Egyéni megjelenítő könyvtár használata közelében lévő ikonra, és adjon meg egy .zip fájlt, ami a készített HTML-kódot
tartalmazza.

Az egyéni könyvtárak készítéséről bővebb információért lásd: DPS alapértelmezett könyvtár HTML megvalósítása – Derek Lu.
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Elemzések és szolgáltatások
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DPS elemzés

Különféle jelentések megtekintése

Adattartomány módosítása

Fólió meghatározása

Jelentés frissítése

A DSP irányítópult Elemzés oldalán nyomon követheti egyéni megjelenítőalkalmazásának felhasználási adatait. Ha Professional vagy Enterprise
fiókkal előfizet az Adobe Digital Publishing Suite csomagra, hozzáférést nyer az Omniture® által készített alapvető elemzésekhez. Ezekből
megtudható, hány alkalommal töltötték le és vásárolták meg az egyes példányokat, melyek voltak a fő tartalmak és hirdetések, valamint hogy hány
alkalmazást telepítettek. Az alapvető elemzések számos különböző jelentést tartalmaznak, beleértve eszközökkel és operációs rendszerekkel
kapcsolatosakat. Ha van Omniture SiteCatalyst®-fiókja, részletesebb felhasználói adatokhoz is hozzáférhet.

Az összes Professional és Enterprise alkalmazás anonim felhasználási adatokat gyűjt az összes alkalmazástípusról, beleértve az egyfóliós és a
többfóliós alkalmazásokat is. Az adatok gyűjtése online és offline állapotban is történik. Ha szükséges, megengedheti felhasználóinak a statisztikai
adatok gyűjtésének letiltását, ezt engedélyezheti az alkalmazás létrehozásakor a DPS App Builderben. A Single Edition licenccel készült
alkalmazások nem gyűjtenek statisztikai adatokat.

Az „::unspecified::,” üzenetet megjelenítő elemzési adat elkerülhető, ha minden cikkely cikkelytulajdonságai között megad címet. Továbbá az
elemzési adatok értelmezésének elősegítése érdekében lehetőleg valós neveket kell adni az elkészített rátéteknek. Például „Gomb 4” helyett
„Twitter-hivatkozás”.

Elemzési erőforrások

Tanulmányok

Az elemzések használatának alapszintű ismertetése: Digital Publishing Suite elemzések PDF oktatóanyag

Az elemzés optimalizálásának ismertetése: Adobe® Digital Publishing Suite, elemzési szolgáltatás (PDF)

A SiteCatalyst elemzések használatáról többet megtudhat, lásd: Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide.

SiteCatalyst videók

A DPS Analytics bemutatása

DPS Analytics: SiteCatalyst alapok

DPS Analytics: SiteCatalyst jelentések és irányítópultok

Omniture elemzés beállítása

Digital Publishing Suite (Professional vagy Enterprise) előfizetéskor az előfizetőt a rendszer egy Master fiókazonosítóhoz rendeli hozzá, amellyel
az Account Administration fiókfelügyeleti eszközök használhatók. Ezzel az eszközzel Adobe azonosítóhoz rendelhető az „Application” szerep.
Ennek a műveletnek a részeként megadhatók az Omniture elemzéshez szükséges adatok is. Az adatok megadása után öt napig is eltart, mire az
elemzés lehetősége először rendelkezésre áll. Lásd: Account Administration eszköz.

Ha úgy véli, hogy elemzéshez való fiókja nem jól van beállítva, vegye fel a kapcsolatot az Adobe képviselőjével. Arany szintű támogatási
információ jelenik meg a DPS Dashboard vezérlőpulton.

Ha rendelkezik Omniture® SiteCatalyst® fiókkal, akkor az Omniture SiteCatalyst minden szolgáltatásához hozzáférhet: my.omniture.com

Az elemzési adatok megjelenítése

1. Jelentkezzen be itt: Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

Kizárólag az alkalmazási szerepkörhöz biztosított Adobe azonosító fiók teszi lehetővé az elemzési oldal megtekintését. Az elemzések
megjelenítéséhez ugyanazt az Adobe azonosítót kell használnia, amelyet a Folio Builder panelben használt, amikor feltöltötte egyéni
megjelenítőalkalmazását.

2. Kattintson az Analytics lehetőségre az alapvető elemzési adatok megjelenítéséhez.

A rendszer betölti az egyéni megjelenítőalkalmazáshoz tartozó jelentéseket.

3. Az alábbi műveletek egyikével tekintheti meg az elemzési adatokat:

Az Analytics lap bal oldalán válasszon ki egy kategóriát, majd kattintson egy másik jelentéstípusra,
például Folios (Fóliók) > Total Time Spent (Összes eltöltött idő).

Használja a From (ettől) és To (eddig) naptárikonokat a dátumtartomány meghatározásához. Majd kattintson
az Update (Frissítés) gombra.

Bizonyos jelentésekhez választhat másik fóliót az elemzéshez.

Kattintson erre a lehetőségre az adatok frissítéséhez.
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Adatok exportálása

Összesítési beállítások

Kattintson az Export Data (Adatok exportálása) lehetőségre az aktuális jelentés fájlba exportálásához. Ezután az
adatfájlt megnyithatja egy táblázatkezelő programban.

A Standard Audience (Normál közönség) alatt kattintson az Accumulation Settings (Összesítési beállítások)
lehetőségre. Kattintson bármely fólió mellett a csavarkulcs ikonra, és adja meg bármely fólió indulási dátumát és közzétételi gyakoriságát.
Például, ha egy fóliót minden hónap 15. napján tesz közzé, akkor beállíthatja az indulási dátumot az első fólióra, és megadhatja a Monthly
(Havi) gyakoriságot.

Ezután az adatok elemzéséhez kattintson bármely jelentésre, például: Accumulated Sessions (Munkamenetek összesen) vagy Accumulated
Time Spent Per Reader (Olvasónként eltöltött idő összesen).

 
Az egyéni megjelenítőalkalmazás elemzési adatai

4. Ha szeretné letölteni a számlázható letöltési statisztikákat tartalmazó, számolótáblás alkalmazásban megtekinthető .csv fájlt, kattintson a
Fulfillment Report (Teljesítési jelentés) elemre.

Ez a .csv fájl tartalmazza, hogy hányszor töltötték le a fájlt az Adobe terjesztési szolgáltatásából.
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Account Administration eszköz

Oldal tetejére

Jegyzet:

Rendszergazda

Alkalmazás

A DPS fiókok működése
Az Account Administration eszköz használata szerepek hozzáadásához
Alkalmazás fiók beállításai
Feliratkozás a teljesítési csomagok állapotával kapcsolatos értesítésekre

Vállalatának rendszergazdája az Account Administration eszközzel tud fiókokat létrehozni és biztosítani. A felhasználó háromféle szerepet
rendelhet a fiókokhoz, amelyek mindegyike az Adobe azonosítón alapszik.

Az Adobe azonosítókkal kapcsolatos háttér-információkkal kapcsolatban tekintse meg a következőt: Adobe azonosítók használata digitális
kiadáshoz.

A DPS kiadói fiókok és a lényeges feladatok áttekintéséhez lásd: Adobe DPS kezdő lépések útmutató (PDF).

 
Account Administration eszköz 
A. Alkalmazási szerepekhez rendelt helyettesi fiókok B. Helyettesítő fiók hozzárendelt szerepkörök nélkül (nem javasolt) 

A DPS fiókok működése
Digital Publishing Suite-előfizetéskor az illető cég egyik fiókjához Rendszergazda szerepet rendelnek. Ennek neve mester fiók. A mester fiók nem
jelenik meg az Account Administration eszközben. A mester fiókot nem lehet eltávolítani és szerkeszteni. A mester fiókot nem lehet Alkalmazás
fiókként használni, használjon ettől eltérő Adobe azonosítót fóliók kiadásához.

Ha az Account Administration eszközbe bejelentkezéshez a mester fiókot használja, hozzárendelhet más fiókokhoz helyettesítő szerepeket. A
helyettesítő szerep közvetlenül a mester fiókhoz van kötve. Minden helyettesítő szerepnek külön e-mail címmel kell rendelkeznie. Hozzárendelhet
egy létező Adobe azonosítón alapuló helyettesítő szerepeket, melyek még nincsenek jóváhagyva a DPS-sel történő munkavégzésre, de készíthet
is egy új helyettesítő Adobe azonosítót, mely egy létező e-mail fiókon alapul. Nem lehet egy Adobe azonosítóból egy olyan helyettesítő fiókot
készíteni, ami jóvá lett hagyva a DPS-sel történő munkavégzésre.

Ha egy Adobe azonosító (és az ahhoz tartozó e-mail cím) fel lett használva egy helyettesítő fiókhoz, nehéz függetleníteni azt a helyettesítő fióktól.

Az egyéni e-mail címeknek helyettesítő fiókokhoz való felhasználásánál tehát körültekintőnek kell lenni. Ha helyettesítő fiókként
felhasznált egy Adobe azonosítót, ez az Adobe azonosító csak az önök vállalatánál használható digitális kiadáshoz. Ha az Adobe azonosítót
eltávolítja, az egyik DSP szolgáltatáshoz sem lesz használható.

Az olyan Adobe azonosító elnevezése, amelyik nem lett hozzárendelve adott vállalati fiókhoz, fejlesztői fiók. A fejlesztői fiókok itt hozhatók létre:
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Az Adobe azonosítóhoz társított e-mail fiók megváltoztatásáról lásd: Adobe azonosítóhoz társított e-mail megváltoztatása.

Helyettesítő szerepek típusai

Miután felvett a vállalatához egy helyettesítő fiókot, ehhez a fiókhoz legfeljebb három szerepet társíthat.

A Master fiók a Rendszergazda szerephez van társítva, de rendszergazdai szerepet társíthat más fiókokhoz is. Az olyan fiókhoz,
amelyikhez rendszergazdai szerep van társítva, használhatja az Account Administration eszközt.

Application szerepben a felhasználó egyéni megjelenítőt rendelhet a közzétett fóliókhoz. Minden létrehozott egyéni
megjelenítőalkalmazáshoz újabb Adobe azonosítót kell használni. Kerülje az Adobe azonosítók egyének részére való felhasználását. Ha például
több gasztronómiai magazint szerkeszt, létrehozható egy Adobe azonosító a grillek részére (dps.grillcooking@cooktoday.com), egy pedig a latinos
konyhaművészethez (dps.creolecooking@cooktoday.com), és így tovább.
Használja az Alkalmazás fiókot fóliók létrehozásához és közzétételéhez, valamint elemzések megtekintéséhez. Amikor alkalmazási azonosítót ad
meg a DPS App Builder alkalmazásban, a létrehozott megjelenítő a fóliókat ezzel a fiókkal jeleníti meg.
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DPS App Builder

Oldal tetejére

„DPS App Builder” fiókon keresztül be lehet jelentkezni a DPS App Builder alkalmazásba, majd létre lehet hozni egyéni
megjelenítőalkalmazásokat. Ugyanazt az Adobe azonosítót használhatja az Alkalmazás fiókhoz és a DPS App Builder fiókjához is, illetve
létrehozhat olyan saját DPS App Builder fiókot, amelyik lehetővé teszi, hogy egy vagy több Alkalmazás fiók használatával hozzon létre
alkalmazásokat.

A fiókfelügyelet bevett gyakorlata

A legjobb eredmények érdekében a vállalati tartományt használva hozzon létre külön email címeket a helyettesítő fiókokhoz. Például a
gasztronómiai magazinokat szerkesztő vállalkozás esetén a következő címek használhatók:

Alkalmazás fiókok: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com, és dps.frenchcooking@cooktoday.com

DPS App Builder fiók: dps.builder@cooktoday.com

Rendszergazdai fiók: dps.admin@cooktoday.com

Szerep nélküli helyettesítő fiók: dps.janedoe@cooktoday.com

Ebben a példában egy DPS App Builder fiókot használnak bejelentkezéshez és szerkesztéshez mind a három magazin
megjelenítőalkalmazásában. Másik megközelítés lehet ugyanahhoz a fiókhoz hozzárendelni az alkalmazási szerepet és a DPS App Builder
szerepet is.

Ebben a példában Jane Doe részére hoztak létre speciális helyettesítő fiókot. Jane ezt a fiókot használja, hogy a vállalat által közzétett
információkat szerkessze. Jane ezt a fiókot csak arra használhatja, hogy az adott kiadó részére hozzon létre tartalmat.

Ne használja önálló tartalomtervezők Adobe azonosítóinak létrehozásához vagy társításához a rendszergazdai eszközt, ha nem akarja korlátozni
ezeket a fiókokat, hogy a DPS eszközöket csak az önök vállalata részére használhassák. Az önálló tartalomtervezők érvényes Adobe azonosítókat
a DPS Dashboard használatával hozhatnak létre itt: (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

A helyettesítőkre a mester fiók közvetlenül van hatással. Ha a mester fiók zárva van, az összes helyettes fiók is zárva lesz.

A helyettes fiókból letöltött tartalom a mester fiók terhére történik. A helyettesítők által közzétett tartalmak is a mester fiók letöltéseinek terhére
történnek.

DPS fiókok, szerepkörök és eszközök

Fóliók költöztetése más Adobe azonosítókról

Ha egy Adobe azonosítóval fóliókat állít össze, mielőtt DPS-re fizetne elő, előfordulhat, hogy az előző Adobe azonosítóhoz nem tud Alkalmazás
szerepet hozzárendelni. Alkalmazás szerepet kell egy új helyettesítő fiókhoz rendelnie, és új fóliókat kell létrehoznia. Két módon adhat cikkelyeket
az új fóliókhoz.

Ha úgy strukturálta a forrásfájlokat, hogy lehetővé tegyék egy sidecar.xml fájl importálását és beállítását, könnyen újra összeállíthatja a fóliót.
Lásd: Mappák strukturálása cikkelyek importálásához.
A Megosztás paranccsal megoszthatja a fóliót a régi Adobe azonosítóból az újnak. A Folio Producer Organizer Másolás parancsával a
megosztott fólió az új fiók részére másolható. Másik számítógépről történő megosztásnál csomagolja és továbbítsa a forrásfájlokat és csatolja
újra a cikkelyeket.

Az Account Administration eszköz használata szerepek hozzáadásához

1. Jelentkezzen be itt: Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

2. Kattintson az Account Administration (Fiókfelügyelet) elemre.

Ha az Account Administration (Fiókfelügyelet) szürke, akkor a bejelentkezésnél megadott fiók nem rendelkezik rendszergazdai
jogosultsággal. Ha az elsődleges fiókazonosítóval jelentkezik be és nem fér hozzá az Account Administration eszközhöz, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot az Adobe képviselőjével, vagy a Gold support támogatással (a termék-tanácsadási számok listája akkor látható, amikor belép a
DPS Dashboard felületre). Ha az elsődleges fiókot engedélyezték, akkor a felhasználó bejelentkezhet, és engedélyezhet további
rendszergazdai jogosultságú fiókokat.

3. Az Account Administration (Fiókfelügyelet) panelen kattintson az Add New Users (Új felhasználók hozzáadása) elemre.

Ez a cikk a vállalati marketinges, művészeti
és informatikai vezetők segítségére lesz a
csapatuk szerepköreinek és felelősségeinek
megtervezésében a vállalati DPS kiadási
munkafolyamatban.... Tovább

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

Szerző:Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Oldal tetejére

Jegyzet:

Első példányra szóló feljogosítás

4. A New Users (Új felhasználók) párbeszédpanelen az alábbi műveletekre van lehetőség:

Olyan Adobe azonosítóhoz, mely nem lett még ellenőrizve a DPS-sel történő munkavégzésre határozzon meg egy Adobe azonosítót
annak a felhasználónak, akit módosítani szeretne, és kattintson a Submit (Elküldés) gombra. Ha az Adobe azonosító hitelesített a DPS
rendszerrel való működésre, akkor nem adható hozzá.

Új Adobe azonosító létrehozásához először egy érvényes e-mail fiókot kell készíteni, de ne kapcsolja egyetlen DPS szolgáltatáshoz
sem. Kattintson az „Új Adobe azonosító létrehozása” elemre, adja meg az adatokat, majd kattintson a Fiók létrehozása elemre. Üzenet
lett küldve az email fiókba. Kattintson az üzenetben található hivatkozásra, hogy egy jelszót adjon meg és ellenőrizze a fiókot.

5. Az Account Administration (Fiókfelügyelet) panelen jelölje ki a felhasználót, majd kattintson a Configure User (Felhasználó konfigurálása)
elemre.

6. Az Add Roles (Szerepek hozzáadása) alatt adja meg a szerep típusát – Application Accounts, DPS App Builder Accounts vagy Account
Administrator – aszerint, hogy melyiket kívánja a fiókhoz rendelni. A szükséges adatok kitöltéséhez kattintson az Enable (Engedélyezés)
elemre.

 
Alkalmazási fiók Adobe azonosítóhoz rendelése

Alkalmazás fiók beállításai
Az Alkalmazás fiók konfigurációjának szerkesztésekor meghatározhatók olyan beállítások, amelyek az alkalmazás viselkedését befolyásolják, mint
a közösségi megosztás és elemzések.

Tárolási beállítások

Alkalmazás fiók szerkesztésekor a felhasználó megadhatja a megosztott titkos adatot. Megosztott titkos információ szükséges iOS rendszerben a
megjelenítőre előfizetéshez és minden olyan Amazon megjelenítőalkalmazáshoz, mely kereskedelmi fóliókat tartalmaz.

Míg az Apple ezekre az információs kódokra „megosztott titkos”, az Android „nyilvános kulcs”, az Amazon pedig „megosztott kulcs” néven
hivatkozik. Ha bármilyen vásárolható tartalmat kínál egy megjelenítőnek, mely az Amazon Appstore áruházban megjelenik, megosztott kulcsra van
szükség. A megosztott titkos adat beszerzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat az adott platformhoz tartozó kiadványszerkesztési útmutató
közli.

Az összes alkalmazáshoz ugyanazt a megosztott titkos adatot kell alkalmazni. Kerülje a megosztott titkos adat módosítását.

A megosztott titkos adat megadása után jelentkezzen be a DPS Dashboard szolgáltatásba ugyanazzal az Alkalmazás fiókkal. A
Dashboard szolgáltatásra való bejelentkezés hitelesíti a megosztott titkos adatot.

A Tárolási beállítások részben megadhatja az iTunes alkalmazás URL-je elemet is. Közösségi megosztási munkafolyamatban a címzettek erről
az URL-ről tudják letölteni az alkalmazást, ha az nincs telepítve. Lényeges megadni ezt az URL-címet, hogy a címzettek egy hivatkozásra
koppinthassanak a letöltéshez vagy az alkalmazás megnyitásához.

Még akkor is megkaphatja az iTunes alkalmazás URL-jét, ha az Apple még nem hagyta jóvá az alkalmazást. Az iTunes Connect alkalmazásban
kattintson az alkalmazásra, majd használja a „View in App Store” (Megtekintés az alkalmazás beszerzőhelyén) hivatkozást, vagy kattintson a jobb
egérgombbal az alkalmazásra, és válassza a Copy Link Address (Hivatkozás címének másolása) pontot.

Eszköz megjelenítőjének beállításai

A Device Viewer (Eszköz megjelenítője) rész határozza meg az alkalmazások viselkedését az eszközökön, mint például az iPad.

Válassza ki ezt a lehetőségét, hogy a legutóbbi fólió elérhető legyen azon felhasználók számára, akik első
alkalommal töltik le az iPad alkalmazást. Ez a beállítás csak a kereskedelmi, alkalmazáson belüli vásárlást tartalmazó alkalmazásokra működik. Ha
bejelöli ezt a lehetőséget, a felhasználó jogosult lesz a legújabb kiadási dátumú fólió használatára.
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Cikk előnézetének engedélyezése

Alkalmazás neve

Jegyzet:

Content Viewer for Web engedélyezése

Jegyzet:

URL tárolása

URL átirányítása

Végrehajtási határ engedélyezése

Fizetőfal engedélyezése

Jegyzet:

Fizetőfalgomb URL-címe

Ha a felhasználók eltávolítják a promóciós kereskedelmi fóliót, újra letölthetik azt. Ha eltávolítják, majd újra telepítik az alkalmazást, akkor csak az
eredeti promóciós fólióhoz lesz jogosultságuk, nem a legutóbb közzétett fólióhoz. Részletesebb információért lásd: Első fólió ingyenes és digitális
kuponok.
Amikor elküldi alkalmazását az Apple-nek, akkor javasoljuk, hogy legalább két kereskedelmi fólió is rendelkezésre álljon, hogy az Apple
ellenőrizhesse az alkalmazáson belüli vásárlásokat.

Válassza a „Cikk előnézetének engedélyezése” beállítást, hogy a felhasználók bármelyik kereskedelmi fólió
előzetesét megtekinthessék, amelyik „Ingyenes” jelölésű cikkelyt tartalmaz (használja a Folio Producer Editor programot, hogy a fóliókat ingyenes
jelöléssel lássa el). Amikor a felhasználó megérinti egy könyvtárban egy ingyenes cikkellyel rendelkező kereskedelmi fólió címlapjának képét, egy
Előnézet gomb jelenik meg az előnézeti táblán a Buy and Subscribe (Vásárlás és Előfizetés) gombok (ha elérhető) alatt. Amikor a felhasználók az
Előnézetet megérintik, az összes ingyenesnek jelölt cikkely letöltődik a védett cikkelyek előnézeti képével együtt. Amikor a felhasználó böngésző
módra vált vagy áthúz a védett cikkelyek megtekintésére, egy fizetőfal lefedi az egyes védett cikkeket.
Jelenleg az Ingyenes cikkely előnézet lehetőség csak iPad-hez érhető el, csak kereskedelmi fóliókban működik és nem támogatja a szakaszokat
tartalmazó fóliókat.
A kiadói letöltési mérőszámok az ingyenes cikkelyeket a letöltések terhére számolják, amelyek a letöltött ingyenes cikkelyek és a kereskedelmi
fóliókban lévő összes cikkely számán alapulnak. Ha egy kereskedelmi fólió összesen 20 cikkelyt tartalmaz 5 ingyenes cikkely előnézetével, 1
letöltésként számolódik, amikor 4 felhasználó nézi meg előnézetben a fóliót. 
A Fizetőfal küszöbérték beállítás a Device Viewer alatt a felhasználónak meghatározott számú „Megszámolt” jelölésű cikkely letöltését és
megtekintését engedélyezi, egy kereskedelmi fólió cikkelyeinek előnézetekor. A Folio Producer Editor használatával a cikkelyek Megszámoltként
jelölhetők meg. Amikor egy felhasználó eléri a Fizetőfal küszöbértékben meghatározott határt, egy fizetőfal üzenet jelenik meg, amikor böngészi a
Megszámolt vagy védett cikkelyeket. Az alkalmazásra megadott küszöbérték minden egyes fólióra vonatkozik. Ha a küszöbértéket 3-ra állítja, a
felhasználók 3 megszámolt cikkely előnézetét tekinthetik meg minden egyes fólióban, és a fizetőfal csak a negyedik megszámolt cikkelyre történő
navigáláskor jelenik meg.
A DPS Developer Center cikk további részletes információval szolgál: Ingyenes cikkelyelőnézet.

A Content Viewer for Web beállításai

A Content Viewer for the Web beállításai azokra a cikkelyekre vannak hatással, amelyek akkor jelennek meg, amikor a felhasználó a
számítógépen a Content Viewer for the Web alkalmazásban néz meg cikkelyeket („webes megjelenítő” néven is ismert).

Az alkalmazás itt megadott neve lesz látható a címsorban, amikor webes megjelenítő böngészőben megtekintik a megosztott
cikkelyt.

Emellett adja meg az iTunes alkalmazás URL-jét is a Tárolási beállítások részben, hogy a rendszer figyelmeztesse az alkalmazás
letöltésére azokat a címzetteket, akikkel megosztja, amennyiben az alkalmazás nincs telepítve.

Ezzel az opcióval a felhasználók megtekinthetik a cikkelyeket egy számítógépen a Content Viewer for
Web (más néven „webes megjelenítő”) alkalmazásban. Ahhoz, hogy a kereskedelmi fóliókban egy cikkely a webes megjelenítőben elérhető
legyen, a Folio Producer Editor használatával a cikkelyek beállíthatók Ingyenesként vagy Megszámoltként. Ha engedélyezi a webes megjelenítőt, a
cikkelyek megtekintéseit a rendszer a letöltési teljesítések szerint számolja a következő szerint: Közösségi oldalak letöltéseinek számolása.
A közösségi megosztási funkció működéséhez be kell kapcsolni a Content Viewer for Web engedélyezése beállítást.

A Content Viewer for Web engedélyezése nem érhető el a próbafiókokban.

Csak akkor határozzon meg egy Tároló URL-t, ha be akarja ágyazni a weblapján a megosztott webes megjelenítő tartalmát egy
keretbe. Részletes információért nézze meg a következő cikket: Beágyazott webes megjelenítő.

Ha a megosztott hivatkozás nem található, a megadott átirányított URL lesz használva. Weboldal készítése alkalmazásának
információival.
Ahhoz, hogy meghatározhassa, melyik hivatkozás jelenjen meg, ha egy megosztott cikkely védett, adja meg a Publication URL (Kiadói URL) címét
a DPS App Builder alkalmazásban.

A lehetőség akkor hasznos, ha be akarja állítani a teljes cikkelyszámot, mely webes megjelenítőben
megtekinthető. Amikor a határt elérte, bármelyik felhasználó, aki megpróbál egy megosztott cikkelyt megnézni egy webes megjelenítőben a
megadott Teljesítési határ elérve URL oldalra lesz átirányítva. Weboldal készítése alkalmazásának információival.

Beállíthat fizetőfalat a webes megjelenítőben megtekintett kereskedelmifólió-cikkelyekhez. A Folio Producer Editor
alkalmazásban megjelölhet egy fóliót Ingyenes, Megszámolt vagy Védett jelzőkkel. Kereskedelmi fóliók esetén a felhasználók a Védett cikkelyeket
nem nézhetik meg a webes megjelenítőben, a Megszámolt cikkelyeket pedig csak addig nézhetik, amíg el nem érik a fizetőfal határát. Amikor a
felhasználók elérik az Ingyenes és Megszámolt cikkelyek határát, egy fizetőfal oldal jelenik meg egy üzenettel és hivatkozással, amit korábban
megadott. A felhasználók megtekinthetik az ingyenes cikkelyeket még akkor is, ha elérték a fizetőfal küszöbét. Az alkalmazásra megadott
küszöbérték minden egyes fólióra vonatkozik. Ha a küszöbértéket 3-ra állítja, a felhasználók 3 megszámolt cikkelyt olvashatnak el minden egyes
fólióban, és a fizetőfal csak a negyedik megszámolt cikkelyre történő navigáláskor jelenik meg.
Ha nem állít be fizetőfalat, az „Ingyenes” vagy „Megszámolt” jelölésű cikkelyek webes megjelenítőben fizetőfalküszöb nélkül tekinthetők meg.

Ha egy fólió Ingyenes közzétételű, akkor a felhasználók a fólió összes cikkelyét megtekinthetik, még akkor is, ha azok Védett vagy
Megszámolt jelzésűek.

URL meghatározása, ahol a felhasználók a letöltésről és az alkalmazások utáni fizetésről kaphatnak adatokat. Néhány
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Jegyzet:

Oldal tetejére

kiadó egy weblapot készít az alkalmazásra vonatkozó információkkal, mások megadják az alkalmazás iTunes URL-címét.

A fizetőfal oldalán megjelenő tömör üzenet meghatározása. Például meghatározhatja a maximálisan megtekinthető
cikkelyszámot, és a felhasználó a hivatkozásra kattinthat, hogy többet megtudjon az alkalmazásról.

Biztonságos tartalom engedélyezése (csak Enterprise esetén)

Ha bejelöli a „Biztonságos tartalom engedélyezése” lehetőséget, és kereskedelmi fóliókat tesz közzé a „Fólió titkosítása” beállítással, akkor az ilyen
fóliók az alábbi módokon lesznek biztonságosak iOS-eszközökön a felhős tárterületen:

Csak akkor használja ezt a beállítást, ha bizalmas vagy érzékeny adatok vannak alkalmazásában. A közösségi megosztás, a webes megjelenítő
és a háttérben történő letöltések nem érhetők el biztonságos fiók esetén. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a közvetlen jogosultságokat
használó alkalmazás és a kereskedelmi fóliók v30-as vagy újabb verzióval vannak közzétéve.

A részleteket lásd: Biztonságos tartalom DPS-fiókban.

Elemzési adatok megadása

Az Alkalmazás fiók szerkesztésekor megadható egy Omniture elemzési fiók beállítási adatai. A tartalomra vonatkozó felhasználói adatok gyűjtése
automatikus, és a Professional és az Enterprise változat vevői részére áll rendelkezésre. Az elemzést végző Analytics integrálását némileg
másként kell konfigurálni a Professional fiók és az Enterprise fiók tulajdonosai részére.

Az Elemzés mezőbe nem kötelező adatokat megadni. A Professional fiók azon tulajdonosai, akik már a SiteCatalyst ügyfelei,
beállíthatják, hogy minden elemzési adat a saját SiteCatalyst fiókjuk alatti jelentéskészítő alkalmazásba legyen küldve. Ha nem rendelkezik
SiteCatalyst fiókkal, akkor ne adjon meg jelentési adatokat. Az elemzési adatokat a rendszer egy belső Adobe-fiókban gyűjti be.

Az Enterprise fiókok esetén rákérdezéskor meg kell adni a jelentéskészítő alkalmazás nevét és nem kötelezően a vállalat nevét, ha
már van SiteCatalyst fiókjuk.

A jelentéskészítő alkalmazás megadásakor TILOS az alábbi, lefoglalt előtagok alkalmazása: adp.ln, adp.da, adp.sj.

A SiteCatalyst-adatok elküldésekor esetenként 5 munkanapot is igénybe vehet az Omniture elemzés beállítása az alkalmazáshoz. Lásd: Omniture
elemzés.

Feliratkozás a teljesítési csomagok állapotával kapcsolatos értesítésekre
Ha az Account Administration eszköz tetején az Account Settings lehetőségre kattint, akkor feliratkozhat a teljesítési csomagjainak állapotát
bemutató e-mailek fogadására.

 
Adja meg e-mail címét, ha értesítéseket szeretne kapni teljesítési csomagjainak állapotáról.

Bővebb információkat lásd: Állapotfrissítések fogadása a teljesítési csomagokról.

Kapcsolódó cikkek
DPS kezdő lépések útmutató

A fólióletöltési számok megértése
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Értesítési szolgáltatás

Nem Newsstand alkalmazások

Newsstand alkalmazások

Az ügyfeleket tájékoztathatja az új vagy frissített fóliókról a többfóliós megjelenítőalkalmazás megnyitása előtt. Ha az Adobe értesítési
kiszolgálójának használatával értesítési szolgáltatást állít be, egy értesítő üzenet informálja a felhasználót, ha egy új kiadás érhető el, de el is
indíthatja a háttérben a letöltést, ha az alkalmazás az iOS Newsstand alatt található.

Fólió kiadása nem vált ki automatikus leküldéses értesítést. Fólió közzététele vagy módosítása után az értesítési szolgáltatást az Értesítés gombra
kattintással indíthatja el a Folio Producer Organizer felületen. Ahhoz, hogy az eszközökhöz a tartalomszolgáltatás megbízhatóbb legyen, az Adobe
leküldési kiszolgáló állandó időközönként, nem azonnal küldi ki az értesítéseket.

A leküldéses (push) értesítések funkció csak többfóliós alkalmazásoknál érhető el, egyfóliós alkalmazásoknál nem. A normál leküldés most már
lehetőséget nyújt szöveges üzenetek küldésére is, erről később olvashat ebben a témakörben.

Az értesítési szolgáltatás más a Newsstand és nem Newsstand alkalmazásoknál:

Amikor a kiadó az Értesítés gombra kattint, jelezve egy új vagy frissített fóliót, a felhasználók egy vörös jelzést
látnak az alkalmazás ikonján.

 
Értesítési szolgáltatás jelzi, hogy egy új fólió rendelkezésre áll

Amikor a kiadó az Értesítés gombra kattint, jelezve egy új vagy frissített fóliót, csak az alkalmazás előfizetői látnak
vörös jelzést a Newsstand ikonon, mely mutatja a háttérben letöltött fóliók számát. iOS 7 alatt egy kék pont látható az alkalmazás címlapja alatt a
Newsstand alkalmazásban, amíg az előfizető meg nem nyitja az alkalmazást. Mind az előfizetők, mind a nem előfizetők részére a címlap képe
frissítésre kerül a legújabb fólió címlapjának megfelelően. Az értesítési szolgáltatás beállítása kötelező a Newsstand alkalmazásoknál.

 

 
Egy Newsstand-alkalmazás előfizetői egy kék pontot láthatnak a címlapkép alatt, valamint egy piros bélyeget a Newsstand ikonján.
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Az Apple számára szükséges értesítési szolgáltatási tanúsítványok létrehozásával kapcsolatos tudnivalókért töltse le az iPad közzétételi
útmutatóját tartalmazó PDF fájlt a DPS Dashboard felületről.

Leküldéses értesítések küldése

1. Jelentkezzen be a DPS Dashboard felületen egy Application szerepkörű fiókkal, majd kattintson a Folio Producer lehetőségre.

2. Ellenőrizze, hogy a fólió vagy a fólió összes leképezése közzé van téve.

3. A Folio Producer Organizer felületen kattintson a Notify (Értesítés) lehetőségre.

Külső értesítési szolgáltatások beállítása (csak Enterprise fokozatnál)
Ha a DPS App Builder megjelenítőépítőt használja egyéni megjelenítőalkalmazás létrehozásához, az Adobe értesítési kiszolgálóját használhatja,
vagy megadhatja saját értesítési kiszolgálóját is.

Számos különféle beállítás áll rendelkezésre külső értesítési kiszolgáló létrehozásához. A kiszolgáló beállításakor ügyeljen arra, hogy a
megjelenítő a következő adatokat küldi el:

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>

Ezen alapvető tulajdonságok mellett további tulajdonságokat is létrehozhat. Ha például ugyanazt az értesítési kiszolgálót használja több
alkalmazáshoz, a kiszolgáló beállításakor adjon meg egy név-érték párt tartalmazó kiegészítő tulajdonságot (például „app => cycling”). A DPS App
Builder megjelenítőépítőben ezeket a kiegészítő tulajdonságokat az egyéni küldési paraméterek mezőjében adhatja meg a Provisioning
(Rendelkezés) panelen.

Szöveges értesítések küldése
Egyéni szöveges üzenetek küldésével felhívhatja visszatérő olvasói vagy előfizetői figyelmét iOS eszközökön az új tartalmakra. A szöveges
értesítések minden megjelenítőverzióban működnek, de az alkalmazáskönyvtár megnyitásának lehetősége csak a v30-as vagy újabb
megjelenítőkben.

1. Jelentkezzen be a DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) felületen a megfelelő Application szerepkörrel rendelkező Adobe
azonosítóval.

2. Kattintson a Notifications (Értesítések) lehetőségre.
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Application Type (Alkalmazás típusa)

Target Audience (Megcélzott közönség)

 

3. Módosítsa a következő beállításokat, majd kattintson a Next (Következő) elemre:

Meghatározza, hogy mi történjen, amikor a felhasználó a szöveges értesítésre koppint. A „Launch the app” (Alkalmazás indítás)
lehetőség választásakor az alkalmazás elindul az aktuális olvasási helyzetben. Ha v30-as vagy újabb alkalmazása van, akkor elindíthatja
az alkalmazást és megjeleníthet egy egyéni áruházat vagy tárhelyet, illetve egy URL-címmel megadott weboldalt. 
Írja be a szöveges értesítési üzenetet, amelyet a felhasználóknak szeretne elküldeni.

 

4. Adja meg a következő beállításokat:

Adja meg, hogy az értesítést a tesztalkalmazásnak (Development) vagy az éles alkalmazásnak
(Distribution) kívánja-e küldeni.

Adja meg a szöveges értesítések célközönségét. Például kiválaszthatja az iPhone lehetőséget,
ha csak azoknak a vásárlóknak szeretné elküldeni a szöveges értesítést, akik az alkalmazás iPhone verzióját töltötték le.

A szöveges értesítést elküldheti azoknak a felhasználóknak is, akik több, mint 30 napja nem használták az alkalmazást.
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Notification Time (Értesítési idő)

Ha rendelkezik SiteCatalyst elemzési fiókkal, akkor a vásárlók egy részcsoportjáról adatokat gyűjthet össze egy CSV-fájlba. Ezután ezt a
CSV-fájlt megadhatja, amikor szöveges leküldéses értesítést küld. Részletesen lásd: Válogatott leküldéses értesítések a DPS Developer
Center anyagai között.

Ha a szöveges értesítéseket egy későbbi időpontra szeretné ütemezni, akkor válassza a Custom
(Egyéni) lehetőséget, és adja meg a dátumot és az időpontot a naptár ikonnal. A szöveget is átírhatja a dátum és az időpont módosításához.

5. Kattintson a Send (Küldés) gombra a szöveges értesítések elküldéséhez, illetve a beütemezett szöveges értesítés sorba állításához.

 
Megtekintheti az alkalmazásba küldött szöveges értesítések előzményeit. Ha egy beütemezett szöveges értesítés még nincs elküldve, akkor
a Cancel (Mégse) gombbal törölheti a szöveges értesítést.

 
iPad eszközön megjelenő szöveges értesítés

A szöveges értesítések minden iOS eszközön megjelennek, amelyen az alkalmazást telepítették és a felhasználó engedélyezte a leküldéses
értesítések fogadását.

HTTP állapotüzenet / 417

Ha HTTP 417 állapotüzenet jelenik meg, amikor értesítési szolgáltatást próbál, nem sikerült egy SSL-csatlakozás az Apple APNS szolgáltatással
az értesítési szolgáltatás bizonyítványának használatával. Győződjön meg róla, hogy az értesítési szolgáltatás bizonyítványa érvényes és nem járt
le.

Apple leküldéses értesítések használata a Digital Publishing Suite alkalmazással

Az Urban Airship használata DPS leküldéses szolgáltatóként

Az Apple értesítési szolgáltatások az Adobe
DPS alkalmazásban jelzik a felhasználónak
a rendelkezésre álló új kiadásokat és
elindítják a háttérben a Newsstand
letöltéseket.... Tovább

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

Szerző:Scott Dreier

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help

Scott ismerteti, hogy az Urban Airship
erőforrásainak felhasználásával hogyan
küldhetők DPS figyelmeztető értesítések, és

Szerző:Scott Dreier
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  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat

hogyan indíthatók Newsstand letöltések az
iOS eszközökre.... Tovább

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Közösségi megosztás használata
Egyéni többkiadásos iPad vagy iPhone megjelenítőalkalmazás létrehozásakor engedélyezhető a közösségi megosztás. Ön vagy felhasználói
választhatnak egy lehetőséget a megjelenítőben, hogy megossza a cikkelyt a Facebook, Twitter, Pinterest közösségben, vagy e-mailben elküldje,
másolja és beillessze. A megosztott üzenet tartalmazza a cikkelyre mutató hivatkozást.

Bárki, aki a számítógépen a cikkely hivatkozására kattint, láthatja a cikkely tartalmát a böngészőben az Adobe Content Viewer for the Web
(„webes megjelenítőnek” is hívják) megjelenítőben, ha bekapcsolja a „Content Viewer for Web” beállítást. Bárki, aki egy iPad készüléken a cikkely
hivatkozására koppint, láthatja a cikkely Mobile Safari Web Viewer verzióját (másképpen a „cikkelymegjelenítőt”). Bárki, aki egy iPhone készüléken
a cikkely hivatkozására koppint, megnyithatja vagy letöltheti az alkalmazást és megtekintheti a cikkelyt, ha megfelelően beállítja a megjelenítést.

Ha a cikkely védett egy kereskedelmi fólióban, akkor a cikkelyben megjelenik egy fizetőfal mind a webes megjelenítőben a számítógépen, mind
pedig a cikkelymegjelenítőben az iPad készüléken. A fizetőfal a „Megszámolt” cikkelyekre is megjelenik, ha a felhasználó elérte azok ingyenesen
megtekinthető számát. v29-es és újabb alkalmazások esetén a fizetőfal nem jelenik meg az Ingyenesként megjelölt cikkelyekre, illetve az Ingyenes
közzétételű fóliók egyetlen cikkelyére sem. 

A közösségi megosztás folyamatának megértéséhez lásd: A közösségi megosztás beépítése a DPS-alkalmazásokba.

Megosztott cikkelyek megtekintése webes megjelenítőben a letöltési teljesítésekbe számít. A részletekhez lásd: Közösségi oldalak letöltéseinek
számolása.

Az alkalmazásban a Közösségi megosztás engedélyezési lépéseinek áttekintése
Kövesse ezeket a lépéseket (bármely sorrendben) az alkalmazásban a közösségi megosztás engedélyezéséhez.

1. Amikor elkészíti alkalmazását a DPS App Builder programban, válassza a „Megosztás engedélyezése” beállítást a közösségi megosztás
engedélyezéséhez.

 
Közösségi megosztás engedélyezése egy alkalmazásban

iOS 7 eszközökön az aktivitás lap határozza meg, hogy alkalmazásának menüjében mely megosztási lehetőségek szerepelnek. Válassza ki
a Megosztás engedélyezése lehetőséget. iOS 6 eszközökön a közösségi megosztási menü többé már nem érhető el a 2014. január 11. után
létrehozott alkalmazásokban a Facebook SDK új, hirdetési azonosítással kapcsolatos korlátozásai miatt. Az „iOS 6 specifikus beállítások”
alatti beállítások már nem érvényesek.

Megjegyzés: iOS 7 esetén az Apple jelenleg nem jeleníti meg a Facebook és a Twitter lehetőséget a megosztási menüben a nem Apple-
alkalmazásokra, ha az olvasó nem adja meg Facebook- vagy Twitter-adatait az iOS beállításai között. Az olvasó segítségére a Facebook-
vagy Twitter-megosztáshoz a DPS megjelenít egy párbeszédpanelt a hitelesítő adatok megadásához. Az olvasó bezárhatja a
párbeszédpanelt, vagy választhatja az „Emlékeztessen” lehetőséget, hogy a párbeszédpanel újra megjelenjen, amikor később megosztást
kezdeményez.

2. Az Account Administration eszközzel megadhatja az alkalmazás iTunes Application URL-címét.

Az URL-cím segítségével a megosztás címzettjei egy hivatkozásra koppinthatnak eszközükön az alkalmazás letöltéséhez vagy
megnyitásához.
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3. Az Account Administration eszközzel beállíthatja alkalmazásának fiókját a webes megjelenítőhöz. Válassza a Content Viewer for Web
engedélyezése lehetőséget, és adjon meg egyéb beállításokat. A részleteket lásd: Az Account Administration eszköz.

 
Engedélyezze, hogy a megosztott cikkelyek megtekinthetők legyenek a Content Viewer for the Web segítségével.

4. Fóliók készítésekor a változatokat állítsa be megfelelően. Ha alkalmazása támogatja az iPad és iPhone eszközöket is, használja ugyanazt a
Cikkelynév értéket a változatokon keresztül. Az 1024x768 fólió a webes megjelenítőhöz használatos, hacsak nem készít egy Csak webes
megjelenítő beállítású változatot. A Csak webes megjelenítő beállítású változat bármilyen érvényes méret lehet.

5. A Folio Producer Editor szerkesztővel beállíthatja, hogy a fóliájában szereplő cikkelyek Free, Metered vagy Protected besorolásúak, majd
közzéteheti vagy frissítheti a fóliót. A webes megjelenítőben a felhasználók még akkor is megtekinthetik a Free (ingyenes) cikkelyeket, ha
elérték a fizetőfal küszöbét. A felhasználók addig nézhetik meg a Metered (megszámolt) cikkelyeket, amíg el nem érik az adott kereskedelmi
fólióra a fizetőfal küszöbét, ezután pedig megjelenik a fizetőfal. A felhasználók a Protected (védett) cikkelyeket csak akkor nézhetik meg, ha
jogosultak a fólióra.

Ezek a Cikkelyhozzáférés beállítások az ingyenes cikkelyek előnézetére is hatással vannak, amennyiben az alkalmazásban engedélyezve
vannak.
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Változtassa meg a cikkely hozzáférését ingyenes, megszámolt vagy védett jelzésűre.

A DPS Tips alkalmazás megjelenítése számítógépen

A közösségi megosztás ügyfél-munkafolyamata
A legjobb eredmény eléréséhez végezze a következő műveleteket, amikor beállítja fólióját:

Hozzon létre egy 1024×768 méretű fóliót bármely képformátumban. A PDF-cikkelyeket a rendszer ekkor PNG formátum használatával feltölti
a webesmegjelenítő-kiszolgálóra. Ha létre szeretne hozni egy külön fóliót kizárólag a webes megjelenítőhöz, akkor hozzon létre egy fóliót
bármilyen fólióméretben, és válassza a Csak webes megjelenítő beállítású lehetőséget. Lásd: Egy Csak webes megjelenítő beállítású
változat készítése.

Készítsen fólióváltozatot minden eszközmodellhez. Minden iPhone vagy HD iPad eszközről megosztott cikkely hozzá lesz rendelve az SD
iPad (1024x768) változathoz vagy a Csak webes megjelenítő beállítású változathoz a webes megjelenítőben, és a cikkely hivatkozása
leképeződik az eszköznek megfelelő változatra.

Változat készítésekor ugyanazt a Cikkelynév értéket használja a megfelelő cikkelyhez minden változatban, hogy biztosan a megosztott
cikkely jól legyen a webes megjelenítőhöz és az eszközökhöz hozzárendelve. Győződjön meg arról is, hogy a fólióváltozat helyesen lett
beállítva. Lásd: Fólióváltozatok létrehozása.

Ha egy ügyfél a felhasználó által készített megjelenítőalkalmazásban egy iOS 7 eszközön megnyit egy cikkelyt, akkor megérintheti a Megosztás
ikont, és kiválaszthatja bármelyik engedélyezett közösségi beállítást: Facebook, Twitter, Pinterest, e-mail vagy Copy Link. A közösségi megosztási
menü többé már nem érhető el a megjelenítőkben iOS 6 eszközökön a 2014. január 7. után létrehozott alkalmazásokban. 

Tekintsen meg példákat számítógépes
böngészőben megjelenített DPS
cikkelyekre.... Tovább

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

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

Szakértelmével járuljon hozzá:
Adobe Community Help
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Amikor a fólió 2048x1536 (HD) mérettől megosztott

Egy 1024×768 méretű fólióból megosztva

Amikor iPhone készülékről van megosztva

Amikor a felhasználók a cikkelyhivatkozásokra iPad készüléken koppintanak

 
Közösségi megosztási lehetőség választása az alkalmazásban (iOS 7)

Az ügyfél a választott opció szerint bejelentkezhet, megjegyzést írhat, valamint egyéb adatokat adhat meg. Ha például az ügyfél az e-mail
menüelemet választotta, akkor a címzetteket és az üzenet szövegét kell beírnia.

Ha a cikkely megosztott, a hivatkozás a teljes útvonalat tartalmazza a cikkelyhez. Kereskedelmi fóliókban a fizetőfal megjelenik a védett
cikkelyekre, valamint a megszámolt cikkelyekre, ha a felhasználó elérte a korlátot.

Ha a cikkely többé nem érhető el a webes megjelenítőben, vagy egy hibaüzenet jelenik meg a webes megjelenítőben vagy az URL átirányítása,
amit meghatározott az Account Administration eszközben.

A felhasználó rákattinthat a cikkely hivatkozására az asztali böngészőben, vagy megérintheti az iPad vagy iPhone alatt megjelenített hivatkozást.
Az alábbi tényezőktől függ, hogy mi történik a hivatkozásra kattintás, illetve a megérintése után.

A megosztott üzenet alapértelmezett szövegének szerkesztéséhez módosítsa a Customized Strings XML-fájlt, amely a DPS App Builder App
Details lapjának speciális beállításai alatt érhető el. Hozza létre az XML-fájlt, nyissa meg, és keressen rá az „I saw this in” szövegre. A %1$@
karakterlánc a cikkelynév változója, a %2$@ pedig a fóliónév változója. Ne felejtse el, hogy a nyelvi címkét kell szerkeszteni (például <hu>),
nem pedig a <key> címkét. Bővebb információért lásd: DPS-alkalmazások készítése iPad és iPhone készülékre.

Ha a felhasználó egy 2048×1536-os fólióból osztott meg egy ingyenes vagy megszámolt
cikkelyt, akkor a cikkely hivatkozása csak akkor lesz elérhető a webes megjelenítő számára, ha 1024×768-as vagy Csak webes megjelenítő
beállítású változatot készített, és ha a cikkelynevek megegyeznek.

Ha a felhasználó egy 1024×768-as fólióból osztott meg egy ingyenes vagy megszámolt cikkelyt,
akkor bárki megtekintheti a cikkelyt egy webes megjelenítőben, aki a hivatkozásra kattint. Ha nem akarja, hogy az 1024x768 SD iPad fólió
megjelenjen a webes megjelenítőben, készíteni kell egy Csak webes megjelenítő beállítású változatot.

Ha az ügyfél az ingyenes vagy megszámolt cikkelyt egy iPhone készülékről osztotta meg, a cikkely
hivatkozása csak webes megjelenítő számára lesz elérhető, ha 1024×768-as változat van beállítva, illetve Csak webes megjelenítő beállítás
esetén, ha a cikkelynevek megegyeznek.

Amikor a felhasználók a cikkelyhivatkozásokra iPad készüléken
koppintanak, az iPad cikkelymegjelenítőjében megjelenik a cikkely egy változata. (Ha a cikkely védett, megjelenik a fizetőfal.) A megosztott cikkely
előképének megtekintéséhez a felhasználók a támogatott rátétekkel legörgethetnek és vezérelhetnek. A nem támogatott rátétek helykitöltő ikonnal
jelennek meg. A cikkely tetején és alján megjelenő szalagcímek hivatkozásokat tartalmaznak az alkalmazás letöltéséhez, illetve megnyitásához,
ha már telepítették. Az iTunes Application URL-t mindenképpen adja meg az Account Administration eszközben, hogy a megosztás címzettjei
megnyithassák vagy letölthessék az alkalmazását.
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Amikor a felhasználók a cikkelyhivatkozásokra iPhone készüléken koppintanak

Amikor a felhasználó elérte a cikkelyhatárt a webes megjelenítőben

Amikor az alkalmazás cikkelyhatára elérésre kerül a webes megjelenítőben

Ha a fólió Ingyenes közzétételű

 
Cikkely előzetes megtekintése az iPad cikkelymegjelenítőjében

Amikor a felhasználók iPhone készüléken koppintanak a
közösségi megosztási hivatkozásokra, megjelenik egy fogadó lap egy „Cikkely megnyitása az alkalmazásban” gombbal.

Ha az alkalmazása nem töltődik le a felhasználó készülékére, az alkalmazás megjelenik az App Store beszerzőhelyen, ha az iTunes URL
meg lett határozva az Account Administration eszközben. Ha az iTunes URL nem lett meghatározva, a fizetőfal gomb URL-je lesz használva.
Ha sem az iTunes URL-je, sem a Fizetőfal gomb URL-je nincs meghatározva, egy üzenet jelzi, hogy a cikkely nem érhető el. Letöltés után
az alkalmazás a szokott módon megnyílik. A felhasználók megvásárolhatják és letölthetik a megosztott cikkelyt tartalmazó fóliót.
Ha az alkalmazás már le van töltve a felhasználó eszközére, akkor a kezdőoldal „Cikkely megnyitása az alkalmazásban” gombjának
megérintése után a rendszer felszólít a fólió megvásárlására vagy letöltésére. Ha a fólió is letöltődött, akkor először a hivatkozott cikkely
jelenik meg a Megjelenítés gomb megérintésekor.
Ha már a megjelenítőalkalmazás és az illető fólió is le van töltve, akkor a „Cikkely megnyitása az alkalmazásban” gomb megérintésére a
cikkely megjelenik.

Megjelenik a fizetőfal oldal a „További információ” gombbal. Az Account
Administration eszközzel lehet megváltoztatni ezeket a beállításokat.

Az Account Administration eszközben meghatározott Teljesítési
határ elérve URL jelenik meg.

Ha a fólió Ingyenes közzétételű egy v29-es vagy újabb alkalmazásban, akkor az ingyenes fólió összes cikkelye
megtekinthető a webes megjelenítőben, még akkor is, ha a cikkelyek amúgy Védett vagy Megszámolt besorolást kaptak.

Támogatott webes megjelenítői szolgáltatások
A webes megjelenítő támogatott böngészői: Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox és Chrome. Az Internet Explorer 8 részben támogatott,
de nem kezeli tökéletesen a HTML cikkelyeket, videókat és az egyéb rátéteket. A mobil böngészők jelenleg nem tudják megjeleníteni a webes
megjelenítőre szánt cikkelyeket.

Azoknak a felhasználóknak, akik megosztják a cikkelyt, iOS 5 vagy magasabb verziójú iPaddel kell rendelkezniük, hogy a megosztás működjön.

A webes megjelenítő jelenleg nem támogatja az összes rátéttípust. A panorámák jelenleg nem támogatottak, ezenkívül egyes webtartalmi rátétek
nem az elvárt módon is viselkedhetnek. Videóhoz használja az M4V vagy MP4 és h.264 kódolást, ne a MOV formátumot. Hangfájlok esetén
használjon MP3-fájlokat vagy AAC/MP4-kódolású fájlokat. A legjobb eredményhez használja a DPS App Builder programot fejlesztői alkalmazás
létrehozásához és ingyenes/megszámolt cikkelyeinek teszteléséhez webes megjelenítőben.

Készíthet egy Csak webes megjelenítő beállítású fólióváltozatot, ami más tartalommal rendelkezik, mint ami a mobil alkalmazásban jelenik meg.
Beágyazhatja a webes megjelenítőt weboldalába, hogy céges megjelenést biztosítson. Bővebb információért lásd: A webes megjelenítő
testreszabása.

Támogatott cikkelymegjelenítői szolgáltatások
A Mobile Safari Web Viewer („cikkelymegjelenítő”) támogatott rátétei között a következők vannak: hiperhivatkozások és gombok, diavetítések,
videók, gördíthető keretek és webes rátétek. A beágyazott rátétek és a HTML-cikkelyek is támogatottak.

Jelenleg a nem támogatott rátétek közé a következők tartoznak: képek pásztázása és nagyítása, képsorozatok, hang és panoráma. Egy helykitöltő
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ikon jelenik meg minden nem támogatott rátéten, amely jelzi, hogy a felhasználó nem tudja vezérelni az adott tartalmat. Csak az oldalankénti és a
vízszintes pöccintés nem támogatott.

AirDrop-megosztás iOS 7 eszközökön
Amikor egy olvasó megoszt egy cikkelyt az AirDrop (iOS 7) szolgáltatással, a címzettnél megjelenik egy párbeszédpanel a megosztás
elfogadásához vagy elutasításához. Ha a címzett elfogadja, a megosztott cikkely megnyílik a Safari webes cikkelymegjelenítőjében (iPad). Ha a
megosztást egy iPhone fogadja, akkor megjelenik egy webes fogadó lap iTunes-eléréssel vagy egy üzenettel az olvasó számára.

Az Adobe ajánlja még
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Erőforrások

DPS felhasználói fórum
cikk (2012. május 21.)
DPS felhasználói fórum

DPS Developer Center
cikk (2012. május 20.)
Fejlett DPS cikkek és források gyűjteménye.

DPS Tips alkalmazás
cikk (2012. május 02.)
Ingyenes iPad/iPhone alkalmazás. Android eszközökre is elérhető.

DPS szakácskönyvek
cikk  (2012. május 03.)
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Digital Publishing Suite Súgó

Több

Működtetés
Letöltés, telepítés és beállítás
Adobe ID azonosító használata DPS-hez
Termékfrissítések (Windows, Mac OS)

Súgó és oktatóanyagok
Digital Publishing Suite súgó és oktatóanyagok
Kezdő lépések
Újdonságok

Fontosabb témakörök
DPS telepítési témakörök
Folio Builder panel hibaelhárítás
Adobe Content Viewer hibaelhárítás
Fóliók kiadása vagy közzététele
Hiba: svr.unknown

Erőforrások
Kapcsolatfelvétel a terméktámogatással (bejelentkezés után)
Tegyen fel kérdést a felhasználói fórumban
Kiadási megjegyzések
Fejlesztés kérése
Hiba jelentése

Digital Publishing Suite Tips iPad alkalmazás
Töltse le ezt az ingyenes iPad alkalmazást az
interaktív rátét minták megnézéséhez és
tanulja meg mind az alap, mind a fejlett
digitális közzétételi technikákat.

Digital Publishing Suite oktató videócsatorna
Tanulja meg a Digital Publishing Suite alapjait
a szakértők által készített oktatóanyagokból.

KérdésKözösségi kérdések

05/01 Digital Publishing Suite Súgó | Újdonságok
05/02 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" nem

található
05/02 Új Android megjelenítő. PDF-támogatás
05/01 v26 - sidecar.xml
05/01 May 1 Folio Producer hiba

Megosztás a
Facebookon
Megosztás a Twitteren
Megosztás a
LinkedInen
Nyomtatás

Oldal eszközök

Tanulás

A jelen oldalról hivatkozott tartalmak egy része csak angolul jelenik meg.
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DPS kibővített tartalomjegyzék

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

A fő DPS súgóoldalon a leggyakoribb DPS súgócikkekhez találhatók hivatkozások. Ez az oldal a DPS cikkek teljes listáját tartalmazza, videókra és
közösségi cikkekre, valamint fejlesztőknek szánt fejlesztői írásokra vonatkozó hivatkozásokkal.

Kezdő lépések
Kezdő lépések

DPS kezdő lépések útmutató (Professional és Enterprise)

DPS lépésről lépésre útmutató (Single Edition esetén)

A DPS telepítése

A DPS eszközök telepítése

Telepítési hibaelhárítás

Oktatóvideók

AdobeTV DPS oktatócsatorna

AdobeTV – Digitális kiadványszerkesztési csatorna

Képzési erőforrások

DPS szerzői oktatóanyagok

DPS Tips alkalmazás

Újdonságok
Újdonságok ebben a kiadásban

A kiadási megjegyzések előzményei

Kibocsátási megjegyzések és hibajavítások

Kiadás, tervezés, és elrendezés
A DPS elrendezés és tervezés áttekintése

Elrendezési terv áttekintése

Digitális kiadvány tervezése

Mappák strukturálása importált cikkelyekhez

Támogatott szolgáltatások listája

A megjelenítőalkalmazások típusai

InDesign szerzői forrásdokumentumok DPS-hez

Forrás InDesign dokumentumok készítése

Dokumentumok készítése több eszközre

DPS-tartalom készítése különböző iPad modellekhez

DPS-tartalom készítése iPhone készülékhez

Többváltozatú cikkelyek készítése

DPS tervezési technikák

Cikkelyek finom görgetése

Cikkelyek vízszintes áthúzása

PDF kétujjas nagyítása a cikkelyek oldalaihoz

HTML-tartalmak létrehozása DPS alkalmazáshoz

HTML használata DPS-sel
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Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

Oldal tetejére

HTML cikkelyek készítése DPS-hez

A HTMLResources importálása

Betűtípusok beágyazása HTML cikkelyekbe

HTML cikkelyek videó betöltése – Colin Fleming

HTML készítése Android megjelenítőkre

Interaktív rátétek
Rátétek

Interaktív rátétek áttekintése

Rátétek készítésének legjobb módszerei

Az InDesign támogatott interaktív funkciói

Beágyazott rátétek készítése

Interaktív rátétek hibaelhárítása

Hiperhivatkozások és gombok

Hiperhivatkozás és gomb rátétek

Hiperhivatkozási műveletek videó – Colin Fleming

Érintésérzékeny gombok készítése – Bob Bringhurst

Hiperhivatkozások és gombok a DPS Tips alkalmazásban

Másik cikkelyre ugrás (navto) a DPS Tips alkalmazásban

Továbbfejlesztett csatolás a DPS Tips alkalmazásban

PDF fájlokhoz csatolás a DPS Tips alkalmazásban

Diavetítések

Diavetítés rátétek

Diavetítések a DPS Tips alkalmazásban

Képsorozatok

Képsorozat rátétek

 

Audio és videó

 

Panorámák

 

Webtartalom

 

Pásztázás és nagyítás

 

Görgethető keretek

 

Fóliók és cikkelyek készítése

Fóliók kiadása

Megjelenítőalkalmazás építése
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Oldal tetejére

Elemzések és szolgáltatások

Egyéb források
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További DPS erőforrások
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A jelen súgórendszer mellett az alábbi digitális kiadványszerkesztési forrásanyagok állnak rendelkezésre:

Felhasználói fórumok

Keresse fel a mindenki számára elérhető Digital Publishing Suite felhasználói fórumot, ahol kérdéseket tehet fel, és együttműködhet más
felhasználókkal.

Az Adobe weblapjai

A Digital Publishing Suite súgó és támogatási oldal általános támogatási kérdéseket, valamint hasznos cikkekre és tartalmakra mutató
hivatkozásokat közöl.

A Digital Publishing Suite termékoldal áttekintő példákat, árakkal kapcsolatos adatokat, digitális kiadványszerkesztési GYIK oldalt és sok
egyebet kínál.

A Digitális kiadványszerkesztési galéria a Digital Publishing Suite digitális kiadványszerkesztő eszközcsomaggal készített kiadványokra
mutató hivatkozásokat közöl.

A Digital Publishing Suite fejlesztői központ tartalmazza a speciálisabb feladatokhoz, például az elemzési funkcióhoz és az értesítési
szolgáltatáshoz tartozó forrásanyagokat.

A DPS Status oldalon olvashatók a kiszolgáló üzemszünetére és a tervezett karbantartásokra vonatkozó információk.

Oktatóanyagok

A Digital Publishing Suite Tips alkalmazás az Apple App Store beszerzőhelyről érhető el. Olyan, akár egy felhasználói útmutató, egy blog és egy
lépésenkénti leírás egyben. Az alkalmazás a Google Play Store és az Amazon Appstore beszerzőhelyen is hozzáférhető (használja a „DPS Tips”
keresőkifejezést). iPad és mobil eszköz híján számítógépen is megtekintheti a DPS Tips alkalmazásban készített példányokat.

Itt tudhat meg többet a digitális kiadványszerkesztés folyamatáról, valamint kísérletezhet a mintafájlokkal: DPS kiadványszerkesztési
oktatóanyagok vagy Digital Publishing Suite használat közbeni bemutatása.

Kövesse a Digital Publishing Suite Twitter hírfolyamot vagy a Digital Publishing Suite Facebook-oldalt.

Megjelenítőalkalmazások közzétételéről szóló dokumentumok

Az iOS kiadási útmutató Professional és Enterprise PDF-hez és a Lépésről-lépésre iPad kiadói útmutató Single Edition PDF-hez végigvezeti
a szükséges igazolások, betöltőképek és az egyéni megjelenítőalkalmazást az Apple App Store beszerzőhelyre elküldő ikonok létrehozási
folyamatainak lépésein. Ezek az útmutatók letölthetők a DPS App Builder Súgó menüjéből.

Az Android mobil eszközök közzétételi folyamatának útmutatója elmagyarázza az egyéni megjelenítőalkalmazások létrehozásának és a
Google Play Store vagy Amazon Appstore beszerzőhelyre feltöltésének menetét.

Az Adobe ajánlja még
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