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Podręcznik Pierwsze kroki dla wydawców DPS
Posiadacze subskrypcji Professional lub Enterprise pakietu DPS powinni zapoznać się z podręcznikiem Pierwsze kroki w pakiecie Adobe DPS
(PDF).

Samouczki wideo

Colin Fleming przygotował cykl wideo poświęcony korzystaniu z narzędzi pakietu Digital Publishing Suite. Te oraz inne samouczki wideo dostępne
są na stronie AdobeTV.

AdobeTV — poznaj pakiet Digital Publishing Suite

Poza filmami dostępnymi w kanale DPS Learn dostępne są także filmy z kanału AdobeTV — Digital Publishing Channel

Samouczki internetowe

Aby poznać podstawy obiegu pracy DPS, należy pobrać przykładowe zasoby ze strony Samouczki dotyczące tworzenia i poeksperymentować.

Digital Publishing Suite Tips — darmowa aplikacja

Firma Adobe poleca również

Pobierz tę darmową aplikację na iPada, aby
przeglądać przykłady interaktywnych
nakładek i poznać zarówno podstawowe, jak
i zaawansowane techniki publikacji
cyfrowej.... Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Instalowanie narzędzi pakietu DPS

Uwaga:

Pakiet Adobe Digital Publishing Suite jest dostępny dla programu InDesign CS5 oraz jego nowszych wersji. Aby zainstalować pełny zestaw
narzędzi dla programu InDesign CC lub CS6, uruchom instalator DPS Desktop Tools, wybierając w programie InDesign polecenie Pomoc >
Uaktualnienia. Aby zainstalować pełen zestaw narzędzi do obsługi publikacji cyfrowych dla programu InDesign CS5/CS5.5 wymagane są dwie
odrębne instalacje. Zainstaluj zarówno narzędzia Folio Producer, jak i panel Folio Builder.

Do uruchomienia aplikacji AIR, takich jak Desktop Viewer, niezbędne jest środowisko AIR 2.x. Najbardziej aktualna wersja AIR jest dostępna na
stronie http://get.adobe.com/air/.

Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, zajrzyj do sekcji „Znane problemy dotyczące instalacji” w tym artykule.

Łącza do pakietów instalacyjnych

InDesign CC/CS6

Narzędzia DPS Desktop Tools CC/CS6 (Windows)

Narzędzia DPS Desktop Tools CC/CS6 (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Narzędzia Folio Producer CS5.5/CS5 (Windows)

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

Panel Folio Builder CS5.5/CS5 (Windows)

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

DPS App Builder (tylko Mac OS)

DPS App Builder

Instalowanie narzędzi DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

W programie InDesign wybierz polecenie Pomoc > Uaktualnienia i uaktualnij narzędzia DPS Desktop Tools.

Instalator DPS Desktop Tools zainstaluje panel Folio Overlays, panel Folio Builder, wymaganą wtyczkę do programu InDesign oraz aplikacje
DPS App Builder i Desktop Viewer.

Od momentu wydania najnowszej wersji może upłynąć kila dni zanim instalator wejdzie w skład aktualnego pakietu uaktualnień do
programu InDesign. W tym okresie możesz uaktualnić narzędzia DPS Desktop Tools, klikając łącze w panelu Folio Builder lub pobierając
najnowszą wersję instalatora za pośrednictwem powyższych łączy.

Instalowanie narzędzi Folio Producer oraz panelu Folio Builder (InDesign CS5/CS5.5)

1. Zamknij program InDesign.

2. Zainstaluj aplikację DPS Tools.

Windows: Pobierz narzędzia Folio Producer (Windows)

Mac OS: Pobierz narzędzia Folio Producer (Mac OS)

3. Zainstaluj panel Folio Builder.

Windows: Pobierz panel Folio Builder (Windows)

Mac OS: Pobierz panel Folio Builder (Mac OS)

Instalacja aplikacji Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym

Jeśli masz urządzenie iPad, urządzenie z systemem Android lub urządzenie PlayBook, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Adobe Content
Viewer, jaka dostępna jest w sklepie. Na stronie sklepu wyszukaj frazę „Content Viewer”.

Uaktualnianie narzędzi DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

W przypadku udostępnienia nowego zestawu narzędzi wybierz polecenie Pomoc > Uaktualnienia i uaktualnij narzędzia DPS Desktop Tools. Jeśli
musisz utworzyć folia zgodne ze starszą wersją przeglądarki (wersja 20 lub starsza), możesz użyć panelu Folio Builder, aby wskazać docelową
wersję przeglądarki.

Uaktualnianie panelu Folio Builder lub narzędzi do tworzenia (InDesign CS5/CS5.5)

Narzędzia Digital Publishing Suite są często aktualizowane. Zawsze, gdy dostępna jest ich nowa wersja, w Internecie aktualizowana jest usługa
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Folio Producer. Panel Folio Builder posiada osobny program instalacyjny, umożliwiający aktualizację panelu bez aktualizowania narzędzi. Przy
każdorazowej aktualizacji klienta WWW przez firmę Adobe, wymagana jest aktualizacja panelu Folio Builder, aby upewnić się, że klient WWW i
panel Folio Builder pozostają zsynchronizowane.

Należy pamiętać, że aktualizacja panelu Folio Builder nie oznacza aktualizacji Twoich narzędzi do tworzenia zawartości.

Aktualizacje panelu Folio Builder dostępne są na stronach „Adobe — pliki do pobrania”:

Windows: Pobierz panel Folio Builder (Windows)

Mac OS: Pobierz panel Folio Builder (Mac OS)

Masz również możliwość aktualizacji narzędzi do authoringu, kiedy publikowana jest nowa wersja. Po zaktualizowaniu narzędzi do authoringu
publikowane przez Ciebie folio nie będą zgodne z wersjami starszymi niż wersja 20. W przypadku przeglądarki w wersji 20 lub nowszej można
zaktualizować narzędzia do authoringu oraz określić wersję przeglądarki podczas tworzenia folio. Zobacz Tworzenie folio.

W przypadku programu InDesign CS5/CS5.19 w celu zapewnienia zgodności ze starszą wersją przeglądarki (wersja 19 lub starsza) konieczne
może być przywrócenie starszej wersji narzędzi Folio Producer. Odinstaluj narzędzia Folio Producer, a następnie pobierz i zainstaluj odpowiednią
wersję. Starsze wersje narzędzi są dostępne pod następującymi adresami:

Windows: Archiwum starszych wersji narzędzi Folio Producer (Windows)

Mac OS: Archiwum starszych wersji narzędzi Folio Producer (Mac OS)

Znane problemy dotyczące instalacji
Aplikacja Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych nie instaluje się prawidłowo

W niektórych przypadkach uaktualnienie narzędzi DPS Desktop Tools lub Folio Producer powoduje pominięcie instalacji aplikacji Adobe Content
Viewer dla komputerów stacjonarnych (zwanej też przeglądarką Desktop Viewer). Aby obejść problem, należy zainstalować przeglądarkę Adobe
Content Viewer dla komputerów stacjonarnych ręcznie. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie plik AdobeContentViewer.air.

Uwaga: jeśli korzystasz z 64-bitowej wersji systemu Windows lub jeśli na komputerze zainstalowano narzędzia Folio Producer dla programu
InDesign CS5/CS5.5, rzeczywista lokalizacja może różnić się od podanej.

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

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

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zajrzyj do noty technicznej: http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-
viewer.html.

Komunikat o błędzie „Uaktualnij aplikację”

Podczas próby pobrania nowych folio wyświetlany jest komunikat „Uaktualnij aplikację. Wydanie jest dostępne do pobrania, jednak wymaga
nowszej wersji aplikacji”.

W tej sytuacji wersja folio jest nowsza od wersji aplikacji przeglądarki. Aby rozwiązać ten problem, należy opublikować folio za pomocą starszej
wersji przeglądarki, która jest zgodna z aplikacją, lub wysłać nową wersję aplikacji do sklepu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z artykułem: http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-
folio.html.

Komunikat o błędzie „Nie masz zgodnej wersji wtyczki Digital Publishing”

Po uaktualnieniu narzędzi Folio Producer ten komunikat o błędzie informuje o konieczności pobrania narzędzi Folio Producer, mimo że użytkownik
dysponuje aktualną wersją narzędzi i panelu Folio Producer. Ten problem występuje czasami, jeśli plik PlugInConfig.txt jest uszkodzony. Aby
rozwiązać problem, należy przenieść lub usunąć plik. Szczegółowe informacje zawiera następująca nota techniczna:
http://helpx.adobe.com/pl/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Zarządzanie aktualizacjami — wideo

Omówienie wersji narzędzi DPS

Colin pomaga ustalić, kiedy konieczne jest
uaktualnienie narzędzi w programie
InDesign CS5/CS5.5.... Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Bob wyjaśnia, jak ustalić, które narzędzia i autor Bob Bringhurst 
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Odinstalowywanie narzędzi publikacji cyfrowych (InDesign CS5/CS5.5) CS5/CS5.5

Aby odinstalować narzędzia Folio Producer, wykonaj jedną z następujących czynności:

W systemie Windows w celu odinstalowania narzędzi należy użyć Panelu sterowania (Dodaj/Usuń programy).

W systemie Mac OS użyj dezinstalatora: Applications > Utilities > Adobe Installers.

W programie InDesign CS6 narzędzia wydawnictw elektronicznych są zintegrowane z programem. Narzędzia pakietu DPS można usunąć tylko
poprzez odinstalowanie programu InDesign.

przeglądarki są zainstalowane.... Więcej
informacji

http://goo.gl/ppNzr

http://blogs.adobe.com/ind...

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID w pakiecie DPS
Panel Folio Builder, pulpit nawigacyjny Digital Publishing Suite i aplikacja DPS App Builder wymagają zalogowania się potwierdzonym
identyfikatorem Adobe ID.

Logowanie do panelu Folio Builder jest opcjonalne. Jeśli nie zalogujesz się, możesz tworzyć lokalne folio i podejrzeć je w aplikacji Desktop Viewer
lub Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu do panelu Folio Builder możesz wysłać folio do serwera acrobat.com. Możesz
pobrać te folio do urządzenia mobilnego lub udostępnić je innym użytkownikom.

Tworzenie i weryfikacja identyfikatora Adobe ID (osoby bez subskrypcji)

Jeśli nie jesteś subskrybentem DPS lub Creative Cloud, możesz użyć narzędzi DPS do tworzenia i udostępniania folio. Aby utworzyć identyfikatory
Adobe ID dla poszczególnych osób, przejdź na stronę https://digitalpublishing.acrobat.com/ i kliknij Utwórz konto. Zarejestruj konto, używając
poprawnego adresu e-mail. Firma Adobe wyśle do ciebie wiadomość z weryfikacją. Otwórz tę wiadomość i zweryfikuj ją. Użyj identyfikatora Adobe
ID, aby zalogować się do panelu Folio Builder, pulpitu Dashboard lub aplikacji DPS App Builder.

Członkostwo w usłudze Creative Cloud

Jeśli jesteś członkiem Creative Cloud, możesz zalogować się za pomocą konta Creative Cloud. Po zalogowaniu się do aplikacji DPS App Builder
za pomocą danych konta Creative Cloud możesz tworzyć aplikacje dla iPada, które można następnie przesłać do firmy Apple.

Identyfikatory Adobe ID powiązane z aplikacją (użytkownicy z subskrypcją Professional i Enterprise)

Identyfikatora Adobe ID można użyć dla danej osoby (np. „johnsmith@gmail.com”) do zalogowania się do panelu Folio Builder i tworzenia folio.
Jeśli jednak publikujesz aplikację przeglądarki do obsługi wielu folio, np. czasopisma, zalecamy użycie identyfikatora Adobe ID przeznaczonego
specjalnie dla tej aplikacji, np. „publikacja.dps@publisher.com”. Za pomocą narzędzia Administracja kontem możesz przypisać rolę aplikacji do
konta e-mail.

 
Identyfikator Adobe ID aplikacji 
A. Panel Folio Builder B. DPS App Builder C. Niestandardowa aplikacja przeglądarki utworzona przy pomocy aplikacji DPS App Builder wyświetla
folio utworzone za pomocą panelu Folio Builder 

Identyfikator Adobe ID, którego używasz do logowania do panelu Folio Builder, jest powiązany z identyfikatorem Adobe ID (Title ID), który podano
przy tworzeniu aplikacji przeglądarki w narzędziu DPS App Builder.

Przykład: załóżmy, że pracujesz dla firmy o nazwie Sporty i publikujesz dla niej czasopisma o tematyce kajakowej i rowerowej. Aby uzyskać
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najlepsze rezultaty, utwórz identyfikator Adobe ID o nazwie „dps.kajaki@wydawca.com” oraz kolejny o nazwie „dps.rowery@wydawca.com.”

Podczas tworzenia i publikowania folio o tematyce kajakowej, zaloguj się do panelu Folio Builder oraz narzędzia Folio Producer za pomocą
odpowiedniego identyfikatora Adobe ID. Podczas tworzenia niestandardowej aplikacji przeglądarki dla kajakarstwa podajesz odpowiedni
identyfikator Adobe ID w polu Title ID narzędzia DPS App Builder. (W zależności od ustawień w narzędziu Zarządzanie kontem do zalogowania się
do aplikacji DPS App Builder może być wymagany inny identyfikator Adobe ID).

Analogicznie, w przypadku aplikacji o tematyce rowerowej należy użyć odpowiedniego identyfikatora Adobe ID do tworzenia i publikowania folio i
umieścić go w polu Title ID w narzędziu DPS App Builder.

Folia publikowane przy użyciu „kajakowego” identyfikatora Adobe ID pojawiają się w aplikacji o tematyce kajakowej. Folia publikowane przy użyciu
„rowerowego” identyfikatora Adobe ID pojawiają się w aplikacji o tematyce rowerowej.

Tworzenie delegowanych identyfikatorów Adobe ID (subskrypcje)

Delegowany identyfikator Adobe ID jest dołączany do określonego konta publikowania i może być używany tylko dla tego konta. Użyj narzędzi
konta administratora, aby utworzyć identyfikator Adobe ID i używać adresu e-mail jako delegowanego identyfikatora Adobe ID. Jeśli użyjesz innej
metody do utworzenia identyfikatora Adobe ID z adresu e-mail, adres ten nie będzie mógł być delegowanym identyfikatorem Adobe ID.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia Zarządzanie kontem, aby przypisać różnego typu role do danego
identyfikatora Adobe ID. Będzie go można używać do tworzenia aplikacji lub logowania się do aplikacji DPS App Builder. Zobacz Narzędzie
Zarządzanie kontem.
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Omówienie obiegu pracy DPS
Centralnym składnikiem obiegu pracy jest program Adobe InDesign. Przy pomocy programu InDesign zespoły projektowe mogą tworzyć układy i
dodawać funkcje interaktywne. Mając do dyspozycji układy, zespoły produkcyjne gromadzą układy, dodają metadane i publikują je w formacie
„folio”.

Każda osoba korzystająca z programu InDesign CS5 lub nowszego może autoryzować, przeglądać i udostępniać zawartość folio elektronicznych.
Aby utworzyć niestandardowe aplikacje do celów handlowych, musisz wykonać jedną z następujących czynności:

Wykup subskrypcję pakietu Digital Publishing Suite z kontem Professional lub Enterprise. Subskrypcja DPS umożliwia tworzenie
nieograniczonej liczby aplikacji dla sklepów Apple App Store, Google Play Store i Amazon Appstore. Posiadacze kont Professional lub
Enterprise powinni zapoznać się z podręcznikiem Pierwsze kroki w pakiecie Adobe DPS (PDF).

Wykup członkowstwo w usłudze Adobe Creative Cloud. Członkowstwo w usłudze Creative Cloud uprawnia do tworzenia nieograniczonej
liczby aplikacji z pojedynczym folio (tylko urządzenia iPad).

Licencja Single Edition umożliwia tworzenie aplikacji z pojedynczą przeglądarką (tylko urządzenia iPad).

 
Przenoszenie układu z programu InDesign na iPada

Krok 1: Instalacja narzędzi Folio Producer

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem pakietu Digital Publishing Suite, zainstaluj najnowszą wersję narzędzi DPS. W programie InDesign CS
wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje i zainstaluj pakiet DPS Desktop Tools. W przypadku programu InDesign CS5/CS5.5 należy zainstalować
zarówno narzędzia Folio Producer, jak i panel Folio Builder. Instalator narzędzie Folio Producer instaluje lub aktualizuje panel Folio Overlays,
wymaganą wtyczkę oraz aplikację Desktop Viewer. Instalator panelu Folio Builder instaluje tylko panel Folio Builder. Zobacz Instalacja narzędzi do
tworzenia publikacji cyfrowych.

Jeśli posiadasz urządzenie iPad lub urządzenie z systemem Android, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Adobe Content Viewer dostępną w
sklepie (Apple App Store, Google Play Store lub Amazon Appstore).

Krok 2: Tworzenie dokumentów źródłowych w programie InDesign

Stwórz dokument programu InDesign jako układ bazowy dla cyfrowej zawartości. Przy pomocy programu InDesign CS5/CS5.5 dla każdego
artykułu można utworzyć zarówno pionowy, jak i poziomy układ, z których każdy będzie znajdować się w oddzielnym dokumencie. Przy pomocy
programu InDesign CS6 można utworzyć te układy w tym samym dokumencie. Projekt można także ograniczyć do pojedynczej orientacji. Zobacz
Tworzenie publikacji cyfrowych.

Poza wykorzystaniem plików programu InDesign jako zawartości źródłowej możesz również tworzyć artykuły na bazie języka HTML. Zobacz
Importowanie artykułów HTML.

Krok 3: Dodawanie obiektów interaktywnych

Panel Folio Overlays umożliwia tworzenie i edycję obiektów interaktywnych. Nie wszystkie funkcje interaktywności programu InDesign są
obsługiwane. Zobacz Omówienie nakładek interaktywnych.

Aby zobaczyć przykłady i uzyskać informacje dotyczące każdego z typów nakładek, pobierz aplikację Digital Publishing Suite Tips na iPada lub
inne urządzenie.

Krok 4: Użycie narzędzia Folio Builder do tworzenia folio i artykułów
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Logowanie do panelu Folio Builder jest opcjonalne. Jeśli zalogujesz się za pomocą zweryfikowanego Adobe ID, utworzone folio będą wysyłane do
witryny acrobat.com. Następnie możesz pobrać te folio do aplikacji Adobe Content Viewer, logując się za pomocą tego samego konta. Jeśli
posiadasz uczestnictwo w usłudze Creative Cloud, zaloguj się za pomocą konta Creative Cloud. Jeśli nie masz potwierdzonego identyfikatora
Adobe ID, przejdź na stronę https://digitalpublishing.acrobat.com/, kliknij Utwórz konto i postępuj według poleceń.

Panel Folio Builder umożliwia tworzenie lub otwieranie folio oraz dodawanie artykułów. Każdy artykuł ma dwa układy dla orientacji poziomej i
pionowej. Zobacz Tworzenie folio.

Metadane folio można również edytować za pomocą modułu Organizator narzędzia Folio Producer na stronie http://digitalpublishing.acrobat.com.
Zobacz Organizator narzędzia Folio Producer.

Krok 5: Podgląd i udostępnianie artykułów

Aby uzyskać podgląd folio w aplikacji Adobe Content Viewer for Desktop, zaznacz folio lub artykuł w panelu Folio Builder i kliknij opcję Podgląd.
Zobacz Podgląd zawartości za pomocą przeglądarki Desktop Viewer.

Aby uzyskać podgląd folio na urządzeniu przenośnym, takim jak iPad, zainstaluj na nim bezpłatną aplikację Adobe Content Viewer, a następnie
zaloguj się przy pomocy tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz do logowania się do panelu Folio Builder. Aby pobierać i
przeglądać folia skorzystaj z biblioteki przeglądarki. Zobacz Podgląd folio i artykułów.

Użyj polecenia Udostępnij w panelu Folio Builder, aby udostępnić folio innym osobom. Każda osoba, posiadająca ważny identyfikator Adobe ID,
może za darmo przejrzeć folio, które jej udostępniasz. Gdy użyje identyfikatora Adobe ID do zalogowania się do aplikacji Adobe Content Viewer,
wszelkie udostępnione jej przez ciebie folio będą dostępne do pobrania. Zobacz Udostępnianie folio.

Krok 6: Udostępnianie folio klientom (tylko abonenci i posiadacze licencji Single Edition)

Jeśli posiadasz edycję Professional lub Enterprise, możesz użyć modułu Organizator narzędzia Folio Producer, aby wprowadzić ostatnie zmiany w
folio i opublikować je w usłudze Distribution Service, tak by stała się ogólnie dostępna. Zobacz Składanie i publikowanie.

Przy pomocy aplikacji DPS App Builder można stworzyć niestandardową aplikację Viewer, którą można wysłać do sklepu Apple Store, Google
Play Store lub Amazon Appworld. Jeśli posiadasz uczestnictwo w serwisie Creative Cloud lub licencję Single Edition, możesz tworzyć aplikację
pojedynczego wydania dla iPada. Jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz włączyć funkcję subskrypcji (iOS i Amazon),
powiadomienia push (tylko iOS) oraz narzędzia analityczne Omniture. Zobacz DPS App Builder.

Krok 7: Analiza danych klienta oraz dodawanie i aktualizacja folio (tylko użytkownicy subskrybujący pakiet DPS)

Po opublikowaniu folio użyj strony Analityka na pulpicie nawigacyjnym pakietu Digital Publishing Suite, aby śledzić dane klienta. Zobacz Analityka
Omniture.

Dodawaj folia do niestandardowej przeglądarki wielu folio.

Firma Adobe poleca również
Samouczki dotyczące tworzenia zawartości

Pierwsze kroki w pakiecie DPS
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Omówienie wersji Single Edition

Krok 1: Opanowanie podstaw

Krok 2: Instalacja narzędzi do obsługi publikacji cyfrowych

Model subskrypcji Single Edition zapewnia małym i średnim biurom projektowym oraz wolnym strzelcom możliwość dostarczania broszur,
katalogów, portfolio i materiałów szkoleniowych użytkownikom iPadów. Aby utworzyć niestandardową aplikację z wbudowanym folio dla iPada,
musisz wykupić uczestnictwo w Adobe Creative Cloud lub uiścić jednorazową opłatę. Jeśli jesteś pełnoprawnym członkiem Creative Cloud,
możesz utworzyć nieograniczoną liczbę aplikacji Single Edition dla iPada.

Utworzone aplikacje Single Edition działają wyłącznie na urządzeniach iPad i nie będą funkcjonować na urządzeniach iPhone lub urządzeniach z
systemem Android. W przypadku subskrypcji Single Edition aplikacje nie oferują wielu funkcji, takich jak biblioteka, zakładki, udostępnianie
społecznościowe czy narzędzia analityczne, które są dostępne dla subskrybentów pakietu DPS w wersji Professional i Enterprise.

Wymagania

Do utworzenia folio potrzebne będą:

InDesign CS5 lub nowsza wersja.

Narzędzia DPS Desktop Tools (panele Folio Overlays oraz Folio Builder).

Do stworzenia aplikacji potrzebne będą:

Komputer Macintosh z systemem Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) lub nowszym. Firma Apple wymaga, aby proces tworzenia niezbędnych
certyfikatów i wysyłania aplikacji był wykonywany za pomocą komputera z systemem MacOS. Możesz jednak tworzyć folio na w programie
InDesign na komputerze z systemem Windows.

DPS App Builder.

Członkostwo w programie iOS Developer Program firmy Apple (wymagana opłata roczna). Zobacz: http://developer.apple.com/programs/ios/.

Konto w usłudze Creative Cloud lub numer seryjny wersji Single Edition.

Materiały wideo i inne zasoby dotyczące aplikacji Single Edition

Zaloguj się do strony Pierwsze kroki za pomocą konta Creative Cloud, aby uzyskać dostęp do filmów oraz możliwości pobrania przydatnych
zasobów.

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

Te oraz inne materiały są publikowane w serwisie Adobe TV.

DPS Single Edition Learn Channel (wersja angielska)

Aplikacja „DPS Tips” na iPada zawiera wydanie „Single Edition”, w którym krok po kroku opisano proces użycia modelu Single Edition do
stworzenia aplikacji i wysłania jej do firmy Apple. W sklepie App Store lub iTunes Store wyszukaj pozycję „DPS Tips”.

Procedura tworzenia aplikacji przeglądarki do obsługi pojedynczego folio

Aby stworzyć niestandardową aplikację przeglądarki i przesłać ją do sklepu Apple Store postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przed użyciem programu InDesign do stworzenia zawartości, opanuj podstawy tego procesu. Obejrzyj filmy i
samouczki, a także przejrzyj tematy pomocy. Zobacz Pierwsze kroki w pakiecie Digital Publishing Suite.

 
W opanowaniu podstaw pomogą Ci aplikacja DPS Tips oraz inne zasoby.

W przypadku programu InDesign CS6 należy zainstalować aplikację DPS Desktop
Tools. W przypadku programu InDesign CS5/CS5.5 należy przeprowadzić dwie odrębne instalacje. W pierwszej kolejności zainstaluj narzędzia
Folio Producer, aby dodać panel Folio Overlays, wymaganą wtyczkę programu InDesign oraz aplikację Desktop Viewer. Następnie zainstaluj panel
Folio Builder. Zobacz Instalacja narzędzi do tworzenia publikacji cyfrowych.
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Krok 3: Tworzenie i podgląd folio

Krok 4: Subskrypcja do Creative Cloud lub uzyskiwanie numeru seryjnego Single Edition

Krok 5: Pobieranie przewodnika krok po kroku

 
Zainstaluj narzędzia wydawnictw elektronicznych, aby umożliwić ich współpracę z programem InDesign.

Dodatkowo, pobierz na iPada aplikację Adobe Content Viewer. Po utworzeniu folio zawartość jest wysyłana do klienta internetowego
obsługiwanego przez serwis acrobat.com. Możesz użyć przeglądarki w celu pobrania i uzyskania podglądu tego folio. W polu wyszukiwania na
stronie sklepu App Store lub iTunes Store wpisz frazę „Adobe Content Viewer”.

Utwórz folio przy pomocy narzędzi Folio Producer. Folio można podejrzeć za pomocą aplikacji Adobe Content
Viewer dla iPada. Po przygotowaniu folio wybierz je, a następnie wybierz polecenie Utwórz aplikację z menu panelu Folio Builder.

Jeśli jesteś członkiem Creative Cloud, możesz
utworzyć nieograniczoną liczbę aplikacji Single Edition dla urządzeń iPad. Możesz również odwiedzić stronę internetową firmy Adobe, aby kupić
numer seryjny wersji Single Edition. Jeśli wersja Single Edition nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie, załóż konto, aby otrzymać
powiadomienie o jej dostępności.

 
Kup numer seryjny wersji Single Edition wymagany do stworzenia aplikacji.

Przewodnik Podręcznik DPS krok po kroku: publikacje cyfrowe na iPady (wersja Single Edition)
zawiera wszelkie informacje niezbędne do tworzenia niezbędnych obrazów i certyfikatów, rejestrowania się jako programista Apple, tworzenia
aplikacji dla iPada i przesyłania ich do firmy Apple.

Podręcznik DPS Krok po kroku można też pobrać z menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.
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Bezpłatnie

Członkostwo w usłudze Creative Cloud

Wersja Single Edition

Uwaga:

Wersja Professional Edition

Wersja Enterprise Edition

Ile kosztuje korzystanie z pakietu Digital Publishing Suite? Koszty zależą od zastosowania. Dostępne opcje wyglądają następująco:

Jeśli posiadasz program InDesign CS5 lub nowszy, możesz zainstalować narzędzia pakietu Digital Publishing bezpłatnie. Możesz
tworzyć folia, uzyskiwać ich podgląd na komputerze stacjonarnym oraz urządzeniach przenośnych, a także udostępniać swoje treści innym
osobom. Za korzystanie z narzędzi DPS płacisz tylko wtedy, gdy chcesz publikować folia i tworzyć własne aplikacje przeglądarki przeznaczone do
sprzedaży w sklepach internetowych lub prywatnej dystrybucji.

Wykup członkowstwo w usłudze Adobe Creative Cloud. Pełne członkowstwo w usłudze Creative Cloud
(ale nie subskrypcja pojedynczego produktu) uprawnia do tworzenia nieograniczonej liczby aplikacji z pojedynczym folio dla iPadów.

Jeśli nie jesteś uczestnikiem usługi Creative Cloud, możesz utworzyć niestandardową aplikację dla tabletu iPad
zawierającą pojedyncze folio za jednorazową opłatą. Zobacz Omówienie wersji Single Edition.

Gdy używasz wersji Single Edition do tworzenia aplikacji pojedynczego folio, firma Adobe nie nalicza dodatkowych opłat za pobieranie.
Wymagane są jedynie opłaty za wersję Single Edition oraz za subskrypcję dewelopera Apple iOS.

W ramach subskrypcji Professional Edition użytkownik uiszcza miesięczną opłatę, dzięki czemu może tworzyć
nieograniczoną liczbę niestandardowych aplikacji przeglądarek oraz folio. Można tworzyć aplikacje dla iPada do obsługi pojedynczych lub wielu
folio. Możesz tworzyć aplikacje zawierające wiele folio dla platform systemów Android, Amazon oraz iOS (iPad i iPhone). Ponadto można tworzyć
aplikacje do obsługi wielu folio z funkcją subskrypcji dla iPada i sklepów Amazon. W wersji Professional Edition dostępne są też podstawowe
narzędzia analityczne umożliwiające monitorowanie danych o użytkownikach.

Wersja Enterprise Edition obejmuje wszystkie funkcje wersji Professional Edition, a ponadto zapewnia możliwość
dostosowania interfejsu przeglądarki, tworzenia niestandardowych serwerów uprawnień oraz tworzenia wewnątrzfirmowych aplikacji klasy
korporacyjnej.

Więcej informacji na temat cenników można znaleźć pod adresem: http://www.adobe.com/pl/products/digital-publishing-suite-family/buying-
guide.html

Firma Adobe poleca również
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Co nowego w tym wydaniu

Do góry

Do góry

Następuje funkcje są planowane w wersji 30.

Kompilacja informacji o wydaniu znajduje się w artykule Historia informacji o wydaniu dotyczących nowych funkcji .

Lista poprawek błędów znajduje się w artykule DPS — informacje o wydaniu poprawek błędów.

Co nowego w kolejnej wersji 30.2 (28 kwietnia)
W wersji 30.2 (z 28 kwietnia 2014 r.) mają się znaleźć następujące funkcje. W wersji tej nie są wprowadzane aktualizacje narzędzi DPS.

Rozszerzenia powiadomień tekstowych
Przy wysyłaniu powiadomień tekstowych w systemie iOS można określić, czy dotknięcie powiadomienia ma powodować uruchomienie
niestandardowego sklepu lub innego pola niestandardowego, czy też otwarcie podanej strony WWW. Te nowe opcje są dostępne tylko w
przypadku aplikacji w wersji 30.

 

Macierzysta przeglądarka Android Viewer
Aby wykorzystać nowe funkcje, utwórz lub zaktualizuj aplikację za pomocą narzędzia DPS App Builder z interfejsem WWW.

Obsługa podglądu artykułu HTML. Macierzysta przeglądarka do systemu Android udostępnia teraz wstępną obsługę importowania artykułów
HTML. Obecnie nie są jeszcze obsługiwane hiperłącza w artykułach HTML ani wyświetlanie pasków nawigacyjnych po dotknięciu ekranu.
Jest już obsługiwana funkcja lokalnego przechowywania plików HTML.
Są już obsługiwane nakładki przesuwania i powiększania.

Przeglądarka do systemu Windows
Aby wykorzystać nowe funkcje, poproś przedstawiciela Adobe o utworzenie lub zaktualizowanie przeglądarki do systemu Windows.

Obsługa skórek w nakładkach dźwięku. Dźwięk w tle nie jest jeszcze obsługiwany.
Udoskonalone pobieranie progresywne. Gdy użytkownik przechodzi do jeszcze niepobranego artykułu, rozpoczyna się pobieranie.

Poprawki błędów
Poprawki narzędzi analitycznych: metryki artykułu prezentują teraz spójne dane na temat uruchomień nakładek i kliknięć adresów URL dla stron,
które nie zawierają tych pozycji. Ponadto nakładki przycisków osadzone w pokazie slajdów są teraz poprawnie monitorowane.

Zobacz Informacje o wydaniu poprawek błędów.

Co nowego w wersji 30.1 (7 kwietnia)
W wersji 30.1 (z 7 kwietnia 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje.
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Zaawansowana obsługa wersji

Usunięcie obsługi zakupów w aplikacji w sklepach Amazon Marketplace

Narzędzie DPS App Builder w wersji WWW do natywnej obsługi systemu Android
Używając narzędzia DPS App Builder w wersji WWW do tworzenia macierzystych aplikacji do systemu Android,

można określać, które wersje folio mają być wyświetlane na tabletach, a które na telefonach z tym systemem. Zobacz Konfigurowanie wersji dla
macierzystych przeglądarek do systemu Android.

 

Adobe wycofuje możliwość dodawania funkcji zakupów w sklepach
Amazon z poziomu aplikacji DPS. Z narzędzia DPS App Builder w wersji WWW usunięto opcję tworzenia macierzystej przeglądarki Android Viewer
z obsługą zakupów z poziomu aplikacji; funkcja ta umożliwiała nabywanie pojedynczych wydań i subskrypcji w sklepach Amazon.
Ta zmiana pozostaje bez wpływu na istniejące aplikacje, opublikowane już w sklepach Amazon, a także w innych sklepach systemu Android
obsługiwanych przez pakiet DPS, takich jak Google Play Store. Ponadto klienci mogą nadal budować nowe aplikacje do sklepów Kindle i Amazon,
nie korzystając z funkcji zakupów Amazon z poziomu aplikacji. Funkcja zakupu z poziomu aplikacji nie jest używana w przypadku aplikacji z
uprawnieniem bezpośrednim ani w większości scenariuszy korporacyjnych. Adobe koncentruje się na urządzeniach, sklepach i scenariuszach
zastosowania, które są najważniejsze dla klientów używających pakietu DPS.

Macierzysta przeglądarka Android Viewer
Podczas budowania macierzystych przeglądarek Android Viewer w wersji 30 są teraz obsługiwane następujące funkcje:

Oprawa prawostronna.
Pełna obsługa sekwencji obrazów, w tym możliwość przesuwania palcem do kolejnych obrazów i zagnieżdżania nakładek sekwencji w innych
nakładkach.
Wektorowa ramka przewijalna.
Obsługa sieci ChinaCache w przeglądarkach niestandardowych (ale nie w przeglądarce Adobe Content Viewer).
Macierzysta przeglądarka Adobe Content Viewer zapamiętuje teraz dane uwierzytelniające, co eliminuje konieczność ciągłego logowania się
na nowo.

Szczegółowe informacje zawiera artykuł Tworzenie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Przeglądarka Windows Store
Podczas budowania aplikacji do sklepu Windows Store w wersji 30 są teraz obsługiwane następujące funkcje:

W ograniczonym zakresie obsługiwane są nakładki dźwięku. Pliki kontrolera nie są jeszcze obsługiwane.
Jest już obsługiwane anulowanie pobierania w toku.
Poprawki błędów związanych z logowaniem się z bezpośrednimi uprawnieniami oraz aktualizacją folio. Szczegółowe informacje zawiera
artykuł DPS — informacje o wydaniu poprawek błędów.

Przeglądarka iOS Viewer
Podczas budowania przeglądarek iOS Viewer w wersji 30 są teraz obsługiwane następujące funkcje:

Opcja Identyfikator reklamodawcy w przeglądarkach iOS Viewer jest teraz dostępna w innym formacie, który nie pojawia się w kodzie
binarnym aplikacji, o ile wydawca jej bezpośrednio nie wywoła. Więcej informacji zawiera artykuł Nowe interfejsy API marketingu do klientów
indywidualnych.
Pozycja „Zaloguj się” nie będzie wyświetlana w oknie dialogowym ustawień iPhone, jeśli w narzędziu DPS App Builder wybrano opcję „Ukryj
przycisk logowania w bibliotece”.
Przycisk Ustawienia (ikona kółka zębatego) nie jest już wyświetlany w bibliotece przeglądarki iPhone Viewer, jeśli nie ma żadnych opcji
ustawień (gdy na przykład nie ma folio komercyjnych ani funkcji logowania się).

15

http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/renditions-android.html
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/release-note/dps-bug-fix-release-notes.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-consumer-marketing-apis.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-consumer-marketing-apis.html


Do góry

Program Folio Producer wymaga narzędzi z wersji 29 lub nowszych

Aktualizacja Warunków użytkowania

Macierzyste przeglądarki systemów Android i Windows

Względne łącza navto

Obsługa względnych łączy navto w interfejsie API języka JS (tylko system iOS)

Głębokie linkowanie z parametrami (tylko wersja Enterprise, tylko system iOS)

Ekran informacji (tylko system iOS)

Bezpieczne folia (tylko wersja Enterprise, tylko system iOS)

Co nowego w wersji 30 (15 marca)
W wersji 30 (z 15 marca 2014 r.) wprowadzono następujące funkcje. Ich filmowe omówienie znajduje się w artykule Overview DPS Update March
2014 (video) (Omówienie aktualizacji programu DPS z marca 2014 r. (film)).

Instalacja i logowanie
Użytkownicy programu InDesign muszą dysponować co najmniej

następującym środowiskiem: CC/CS6 — wersja 29 w przypadku używania pakietu DPS Desktop Tools; CS5.5/CS5 — wersja 29, jeśli jest
używany tylko panel Folio Builder. Jeśli panel Folio Builder w programie InDesign ma wersję starszą niż 29, pojawi się monit o jego aktualizację.
Aby sprawdzić, której używasz wersji, w menu panelu Folio Builder kliknij pozycję Informacje i spójrz na dwie ostatnie cyfry. Instrukcje instalacji
narzędzi programu DPS znajdują się w artykule pomocy Instalowanie narzędzi programu DPS.

Warunki użytkowania programu Digital Publishing Suite (TOU) zostaną zaktualizowane w piątek 14 marca
ok. godziny 13:00 wg czasu PST. Zaloguj się w portalu DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) przy użyciu identyfikatorów Adobe
ID, którymi się posługujesz do tworzenia, publikowania i wyświetlania treści w programie DPS.

Funkcje przeglądarki
Planowane są następujące zmiany w przeglądarkach DPS.

Obecnie są dostępne macierzyste przeglądarki dla systemu Android i Sklepu
Windows. Nie mają jeszcze takiej samej funkcjonalności jak przeglądarki systemu iOS. Kolejne ulepszone wersje przeglądarek będą publikowane
co trzy tygodnie. Aby dowiedzieć się więcej o macierzystych przeglądarkach, obejrzyj film .
Dla macierzystej przeglądarki systemu Android są teraz dostępne banery HTML w internetowej wersji programu DPS App Builder. Jest
obsługiwana funkcja aktualizacji folio. Nakładki sekwencji obrazów są częściowo obsługiwane. Gest przesuwania palcem po sekwencji obrazów nie
jest jeszcze obsługiwany w macierzystej przeglądarce systemu Android — można ją tylko dotknąć w celu rozpoczęcia odtwarzania lub
autoodtwarzania. Informacje o macierzystej przeglądarce systemu Android można znaleźć w artykule Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS
dla urządzeń z systemem Android.
W przeglądarce do Sklepu Windows nakładki sekwencji obrazów nie są obsługiwane. Informacje o przeglądarce dla Sklepu Windows można
znaleźć w artykule Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Obecnie za pomocą polecenia navto można przechodzić do następnego/poprzedniego lub pierwszego/ostatniego artykułu.
Na przykład przycisk ze zdefiniowaną akcją navto://relative/first powoduje przejście do pierwszego artykułu w folio. Dozwolone formaty: first, last,
next, previous i current. Można również przechodzić do określonego artykułu według jego względnej pozycji w folio, np. do piątego artykułu.
Względne łącza navto są obsługiwane w przeglądarkach systemu iOS i do Sklepu Windows, ale jeszcze nie działają w macierzystej przeglądarce
systemu Android ani przeglądarkach Desktop Viewer i Web Viewer. Względne łącza navto wymagają aplikacji w wersji 30, natomiast obsługują
folio we wszystkich formatach.
Zobacz artykuł pomocy Używanie względnych łączy navto.

Podczas tworzenia nakładki zawartości internetowej lub
artykułu HTML, który korzysta z interfejsu API Czytanie, można wysłać do folio zapytanie w celu uzyskania informacji takich jak liczba artykułów
umieszczonych w folio czy liczba stron w artykule. Informacje te można następnie wyświetlić albo użyć w inny sposób w nakładce lub artykule
HTML. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30. 

Wersja 30 zawiera aktualizację funkcji odczytywania
parametrów głębokiego linkowania znanej z wersji 29. W wersji 29 obiektami docelowymi głębokich łączy mogą być tylko niestandardowe pola (np.
niestandardowego sklepu). W przeglądarkach w wersji 30 parametry głębokich łączy są dostępne przez interfejsy API języka JS, niezależnie od
docelowego obiektu łącza. Na przykład można teraz utworzyć łącze, które powoduje otwarcie określonego folio i artykułu w aplikacji oraz
wyświetlenie rabatu za subskrypcję.
Umieszczając głębokie łącza w aplikacjach, można również dostawać informacje z przeglądarki za pośrednictwem interfejsów API języka
JavaScript. Funkcja obsługuje tworzenie łączy do artykułów przy użyciu formatu navto, zapisywanie w lokalnej pamięci masowej oraz ustawianie w
aplikacji wartości dostępnej przez taki interfejs API. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30.

W przeglądarkach systemu iOS z każdego miejsca aplikacji można wywołać przezroczysty widok
internetowy, który umożliwia dostęp do interfejsu API Czytanie lub Biblioteka i Sklep, w tym do biblioteki, niestandardowego sklepu, banera lub
artykułu. Istnieje możliwość określenia uprawnień czytelnika i innych zachowań, tak aby widok zawierał tylko określone treści.
Ekran informacji można uruchomić z poziomu aplikacji (np. niestandardowej biblioteki lub banera uprawnień) albo z poziomu folio (artykułu HTML
lub nakładki zawartości internetowej). Pliki HTML używane przez ekran informacji muszą się znajdować na serwerze poza aplikacją, tzn. nie mogą
być umieszczone w aplikacji. Chcąc wyświetlić ekran informacji, użytkownicy muszą mieć połączenie z Internetem.
Podsumowujące zestawienie funkcji mających dostęp do interfejsów API języka JS znajduje się w artykule Rozszerzanie możliwości programu
DPS za pomocą interfejsów API języków HTML i JS.
Przykłady i instrukcje tworzenia ekranu informacji znajdują się w artykule New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30)
oraz w tym filmie o ekranie informacji.  

Podczas konfigurowania roli Aplikacja dla konta Enterprise za pomocą narzędzia
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Obsługa interfejsu API Kalendarz (tylko system iOS)

Wyeliminowanie przycisku „Pokaż więcej” w bibliotece przeglądarki

Ulepszenia funkcji logowania/subskrybowania (wersja Enterprise)

Ulepszenia w zakresie informacji o uprawnieniach (wersja Enterprise)

Ulepszenia powiadomień tekstowych

Usprawnienia narzędzi analitycznych

Obieg pracy w programie AEM/DPS

Ulepszenia w interfejsach API w zestawie SDK programu Adobe Content Viewer w wersji WWW

Uwaga dotycząca obsługi przeglądarek internetowych przez przeglądarkę Web Viewer

Zarządzanie kontem jest dostępna nowa opcja „Włącz bezpieczną zawartość”. Należy ją zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja zawiera
poufne lub zastrzeżone informacje. Na bezpiecznym koncie nie są dostępne funkcje udostępniania społecznościowego, przeglądarki Web Viewer
ani pobierania w tle.
Folia znajdujące się na bezpiecznym koncie nie są dostępne w usłudze Folio Producer (acrobat.com). Widać je tylko po opublikowaniu w usłudze
Adobe Distribution Service. W celu obejrzenia podglądu folio umieszczonych na bezpiecznym koncie można użyć funkcji Podgląd na urządzeniu,
która spowoduje ich wyświetlenie w aplikacji Adobe Content Viewer, albo skompilować własną aplikację do wyświetlania opublikowanych folio.
Folia są bezpieczne tylko wtedy, gdy w aplikacji w wersji 30 zaznaczono opcję Włącz bezpieczną zawartość, a folia dla wersji 30 są publikowane z
zaznaczoną opcją „Szyfruj folio”.
Folia dostarczane do aplikacji przy włączonej funkcji bezpiecznej zawartości są zabezpieczane po zablokowaniu lub wyłączeniu urządzenia. Aby
stały się dostępne, należy odblokować urządzenie przy użyciu hasła. To standardowa funkcjonalność systemu operacyjnego iOS.
Więcej informacji zawiera artykuł Bezpieczne folia na koncie DPS oraz film o bezpiecznej zawartości.

Obecnie w interfejsach API języka JavaScript można dodawać wydarzenia do
kalendarza. Na przykład możesz pozwolić użytkownikom, aby dotknięciem łącza dodawali nadchodzące wydarzenie (niecykliczne) do swoich
aplikacji Kalendarz. Inna opcja to dodawanie spisu składników przepisu kulinarnego do aplikacji Przypomnienia. Więcej przykładów zawiera artykuł
New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30) w serwisie DPS Developer Center (artykuł jeszcze niedostępny).

Na tabletach iPad czytelnicy mogą teraz przewijać zawartość biblioteki w
sposób ciągły. W celu wyświetlenia kolejnych folio nie muszą już dotykać przycisku Pokaż więcej u dołu biblioteki.

Teraz okna dialogowe macierzystej przeglądarki służące do logowania i
subskrybowania można wywoływać z widoków niestandardowych. Ta zmiana sprawia, iż opcje zakupu można wyświetlać w tych oknach
macierzystych, bez konieczności tworzenia własnych okien dialogowych. Macierzyste okno dialogowe logowania znajduje się w interfejsie API
Biblioteka i Sklep. Macierzyste okno dialogowe subskrybowania znajduje się w interfejsach API Biblioteka i Sklep oraz Czytanie.

Adobe uruchomi wkrótce wewnętrzną usługę chmurową przewidzianą
jako pośrednik w dostarczaniu informacji o uprawnieniach. Wydawcy korzystający z wersji Enterprise, którzy oferują bezpośrednie uprawnienia,
wciąż będą mogli stosować oba mechanizmy uwierzytelniania i uprawnień, jednak usługa Adobe zapewni buforowanie uprawnień w imieniu
wydawców. Dokładniejsze informacje znajdują się w notatce technicznej Changes to Direct Entitlement Infrastructure (Zmiany w infrastrukturze
bezpośrednich uprawnień).

Usługi Folio Producer
Zwracamy uwagę na następujące zmiany w funkcjach serwera.

Obecnie jest dostępna przebudowana usługa powiadomień push z rozszerzoną funkcjonalnością. Nowy
portal powiadomień push oferuje następujące narzędzia:

Tworzenie harmonogramów powiadomień tekstowych z opcją anulowania niewysłanych powiadomień.
Wyświetlanie historii powiadomień tekstowych. Możliwość wysyłania powiadomień oraz sprawdzania stanu bieżących/zaplanowanych
powiadomień.
Przekazywanie głębokich łączy w powiadomieniach tekstowych. Można na przykład umieścić łącze otwierające bibliotekę aplikacji. (Ta opcja
wymaga przeglądarki w wersji 30).
Badanie zawartości powiadomienia tekstowego za pomocą usługi analitycznej SiteCatalyst.

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy Powiadomienia push oraz ten film o planowanych powiadomieniach tekstowych. 

Usługa analityczna SiteCatalyst zawiera teraz narzędzia kompletnego śledzenia operacji pobierania w tle:
od otrzymania powiadomienia push aż do zakończenia pobierania folio.

Media Publisher to moduł programu Adobe Experience Manager (AEM), który umożliwia publikowanie
zawartości wygenerowanej w programie DPS. Gdy program AEM i moduł są odpowiednio skonfigurowane oraz używają odpowiednich szablonów,
można tworzyć artykuły HTML oraz publikować folia DPS. Artykuły można wysyłać bezpośrednio do usługi Adobe Folio Producer oraz na bieżąco
sprawdzać, czy są one zsynchronizowane z najnowszymi zmianami. Więcej informacji o obiegu pracy w programie AEM zawierają artykuły w
sekcji Efficient DPS workflows leveraging CMS systems (Optymalizacja obiegów pracy programu DPS dzięki wykorzystaniu systemów CMS).

Przeglądarka Web Viewer
Zwracamy uwagę na następujące modyfikacje programu Adobe Content Viewer w wersji WWW (przeglądarce Web Viewer).

Wbudowana przeglądarka Web Viewer
zawiera nowe interfejsy API języka Javascript, które umożliwiają wydawcom korzystającym z wersji Enterprise umieszczanie własnych przycisków
„Następny artykuł” i „Poprzedni artykuł” na stronach internetowych z treściami. Klikając te przyciski w ramce iframe, użytkownicy mogą przejść do
następnego artykułu albo do następnej strony w spłaszczonym artykule. Przyciskom można nadać wygląd pasujący do identyfikacji wizualnej i
stylu bazowej strony. Więcej informacji zawiera artykuł Embedded Web Viewer SDK (Zestaw SDK wbudowanej przeglądarki Web Viewer).

Obecnie oprogramowanie Adobe wykrywa
przeglądarkę internetową, w której jest otwierana przeglądarka Web Viewer, po czym wyświetla przydatne wskazówki o usprawnieniu wyświetlania.
Gdy zawartość przeglądarki Web Viewer jest umieszczona na stronie http://contentviewer.adobe.com/ i przeglądarka wykryje, że przeglądarka
internetowa nie jest obsługiwana lub stanowi „starą” wersję obsługiwanej przeglądarki, wyświetli okno dialogowe „Najlepiej oglądać w…” z
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Dodatkowe śledzenie na potrzeby analityki w przeglądarce Web Viewer

Udostępnienie specyfikacji formatu folio

Zapowiedź: Wersja 32 programu DPS nie będzie już obsługiwać programów InDesign CS5.5 i CS5

rekomendacją najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki, ale pozwoli też obejrzeć zawartość folio. W przypadku przeglądarek internetowych na
tyle starych, że nawet nie są w stanie pokazać tego komunikatu, przeglądarka Web Viewer wyświetli komunikat o błędzie z instrukcją, iż należy
uaktualnić przeglądarkę do najnowszej wersji, oraz zablokuje dostęp do zawartości (ze względu na spodziewaną bardzo niską jakość odtwarzania
w istniejącej wersji).
Gdy przeglądarka Web Viewer jest hostowana w witrynie internetowej przy użyciu zestawu SDK programu Adobe Content Viewer w wersji WWW,
wydawcy mogą za pośrednictwem zestawu włączyć wyświetlanie tego komunikatu o obsłudze albo po prostu użyć zwrotnego wywołania do
interfejsu API i przedstawić użytkownikom swój własny komunikat albo przekierować ich do alternatywnej treści. Więcej informacji zawiera artykuł
Embedded Web Viewer SDK (Zestaw SDK wbudowanej przeglądarki Web Viewer).

Zmiany w funkcji śledzenia analitycznego:
Śledzenie typu zakupu zawartości, do której nabywca posiada uprawnienia. Gdy czytelnicy się logują przy użyciu mechanizmu
bezpośrednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do zawartości opublikowanej w przeglądarce Web Viewer, przeglądarka powinna
przekazywać informację o zakupie treści.
Śledzenie kliknięć Warunków użytkowania.
Śledzenie kliknięć przycisku Paywall i wykazywanie ich w raportach analitycznych przeglądarki Web Viewer.

Dokładniejsze informacje znajdują się w artykule SiteCatalyst DPS Report Guide (PDF) (Przewodnik po raportach programu DPS generowanych w
usłudze SiteCatalyst).

DPS
Można teraz korzystać ze specyfikacji formatu folio. Komercyjni wydawcy mogą rozpowszechniać

swoje treści na różnych platformach, które obsługują specyfikację formatu plików .folio. Publikowanie w formacie .folio stanowiącym powszechnie
akceptowany format cyfrowego publikowania plików pozwoli wydawcom czasopism bardziej efektywnie tworzyć cyfrowe treści dla urządzeń
przenośnych, ponieważ nie będą już musieli przygotowywać i publikować interaktywnych materiałów w specyficznych formatach rozpoznawanych
przez poszczególne platformy. Operatorzy kiosków i platform, którzy akceptują licencję specyfikacji formatu plików .folio, będą mogli tworzyć
własne, macierzyste przeglądarki służące do wyświetlania cyfrowych pism dostępnych w tym formacie.
Strona ze specyfikacją formatu folio do pobrania

W wydaniu 32 (wstępnie planowanym na
wrzesień 2014 r.) narzędzia InDesign CS5.5 i InDesign CS5 wciąż będą mogły służyć do tworzenia dokumentów źródłowych dla programu DPS,
jednak przesyłanie artykułów do usługi Folio Producer będzie możliwe tylko z wersji InDesign CS6 lub nowszych.
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Historia nowej funkcji Uwagi na temat wersji
Narzędzia Digital Publishing Suite są często aktualizowane. Lista poprawek błędów znajduje się na stronie DPS — informacje o wydaniu poprawek
błędów.

Wersja 29 — faza 1 (aktualna)

Aby przejrzeć opis nowych funkcji w bieżącym zestawie narzędzi, zapoznaj się z tematem Co nowego w tym wydaniu.

Wersja 28
Tekstowe powiadomienia typu „push” (iOS, Professional/Enterprise)

Nie trzeba już korzystać z usług innych firm, aby wysyłać tekstowe powiadomienia typu „push” do swoich klientów. Wysyłając własne wiadomości
tekstowe można zachęcić czytelników i abonentów korzystających z urządzeń z systemem iOS do ponownego skorzystania z twoich usług,
przekazując im informacje o nowej zawartości. Powiadomienia tekstowe są zgodne ze wszystkimi wersjami przeglądarek. Można również korzystać
z funkcji analitycznych SiteCatalyst, aby dokonywać pomiarów reakcji klienta na powiadomienia, w tym liczby klientów, którzy decydują się na
otrzymywanie takich powiadomień.

Udoskonalenia podstawowych narzędzi analitycznych (wersja beta, tylko w języku angielskim)

DPS Dashboard zawiera nową wersję beta podstawowych raportów analitycznych. Nowe podstawowe narzędzia analityczne umożliwiają
wyświetlanie parametrów standardowej akumulacji odbiorców (Standard Audience Accumulation) dotyczących czytelników materiałów cyfrowych.
Są to analizy zgodne z wytycznymi MPA Tablet Metrics. Nowe raporty podają takie dane, jak łączna liczba czytelników, łączna liczba sesji, łączny
czas na jednego użytkownika, średnia liczba sesji na użytkownika, urządzenia i system operacyjny.

Podczas analizy danych można zmieniać ustawienia akumulacji w ramach metryk standardowych. Zmieniony układ interfejsu zapewnia dostęp do
narzędzi analitycznych i umożliwia eksportowanie danych raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Obsługa systemu iOS 7

Aplikacje w wersji 28 obsługują system iOS 7. Należy pamiętać, że na urządzeniach z systemem iOS 7 przeglądarki utworzone w wersji 24 lub
wcześniejszej mogą nie działać w zadowalający sposób. Dotyczy to w szczególności problemów z wyświetlaniem folio w orientacji poziomej. Mogą
się one w ogóle nie wyświetlać lub są wyświetlane nieprawidłowo. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, aktualizując wszystkie aplikacje DPS do wersji
27 lub 28.

Zaprzestanie obsługi systemu iOS 5

Adobe DPS zaprzestaje obsługi systemu iOS 5. W związku z tą zmianą aplikacje w wersji 28 nie będą działać w systemie iOS 5, a przez to na
urządzeniach iPad 1. Jeśli chcesz nadal zapewniać obsługę urządzeń iPad 1, musisz tworzyć folia zgodne z wersją przeglądarki użytą w
istniejącej aplikacji (wersją 27 lub wcześniejszą).

Wymagania dotyczące aplikacji DPS związane z systemem iOS 7

Program DPS App Builder umożliwia tworzenie aplikacji w wersji 28, które są zgodne z wytycznymi programistycznymi systemu Apple iOS 7,
łącznie z nowymi, pastelowymi motywami interfejsu użytkownika. Projektując i programując aplikacje przeznaczone do systemu iOS 7, należy
wziąć pod uwagę następujące wymagania:

iOS 7 wymaga, aby w aplikacjach był wyświetlany pasek systemowy. W tworzonych aplikacjach w wersji 28 wyświetlany jest teraz
systemowy pasek stanu o rozmiarze 20 lub 40 pikseli. Pasek ten jest umieszczony nad górnym paskiem nawigacji we wszystkich widokach,
w tym w widoku folio. Gdy użytkownik wyświetli paski nawigacji, zostanie zakryta większa część obszaru projektu. Dlatego też należy
odpowiednio dostosować układy artykułów.
W systemie iOS 7 zmieniło się działanie niestandardowych ikon na dolnym pasku nawigacji (tyko Enterprise). Tworząc aplikacje w wersji 28 z
niestandardowymi ikonami na pasku narzędziowym nie trzeba już dodawać trzech osobnych ikon dla stanów „wciśnięty”, „niewciśnięty” i
„nieaktywny”. Zamiast nich dodaje się pojedynczy plik PNG o przezroczystym tle, a system iOS 7 automatycznie zmienia wyświetlany kolor
zgodnie ze zmianą stanu. (Pliki te mają wymiary 30x30 i 60x60 pikseli.) Nie trzeba już osadzać etykiety tekstowej w ikonie nawigacyjnej.
Tekst podaje się teraz w polu Etykieta ikony w programie DPS App Builder. Jest ono wyświetlane pod niestandardowymi ikonami. Jeśli
aplikacja obsługuje wiele języków, to można ten tekst przetłumaczyć. Nowe ikony są wyświetlane w pasku Nawigacja tylko wtedy, gdy ikony
można użyć. Na przykład przycisk „Przeglądarka” nie będzie wyświetlany, dopóki nie pobierze się folio. Pasek Nawigacja (gdy jest włączony),
jest o kilka pikseli szerszy, niż we wcześniejszych aplikacjach (12 pikseli na iPadach SD, 24 piksele na iPadach HD). Dlatego też należy
pamiętać o odpowiednim dopasowaniu układów. Informacje o tych ikonach zawiera temat Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i
iPhone.
W systemie iOS 7 wymagane są dodatkowe rozmiary ikon: 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) oraz 120x120 (iPhone). Nowe pliki ikon są
niezbędne podczas tworzenia w programie DPS App Builder aplikacji zarówno w wersji 27, jak i w wersji 28.
Przeglądarki DPS obejmują kilka zmian interfejsu użytkownika, przygotowanych do obsługi systemu iOS 7. Na przykład tło biblioteki jest
znacznie jaśniejsze, niż we wcześniejszych wersjach. Dlatego należy sprawdzić, czy obrazy okładki mają odpowiedni kontrast. Jeśli aplikacja
zawiera artykuł, który opisuje jej działanie, to warto uaktualnić tę zawartość.

Uwaga: w aplikacjach w wersji 24 i wcześniejszej uruchomionych w systemie iOS 7 występują pewne znane problemy. Najlepsze rezultaty
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uzyskuje się, aktualizując istniejące aplikacje do wersji 27 lub nowszej.

Obsługa funkcji AirDrop dla systemu iOS 7

Aplikacje w wersji 28 uruchomione na urządzeniach z systemem iOS 7 umożliwiają udostępnianie artykułów osobom znajdującym się w pobliżu za
pomocą funkcji AirDrop. Gdy odbiorca otrzyma łącze do artykułu udostępnionego przez AirDrop na iPadzie, może skorzystać z nowej funkcji
Mobile Safari Web Viewer w wersji 28.

Mobile Safari Web Viewer (tylko iPad)

Gdy użytkownik urządzenia iPad dotknie łącza prowadzącego do niechronionego, udostępnionego artykułu, artykuł ten zostanie otwarty
bezpośrednio w przeglądarce Mobile Safari Web Viewer. Pozwala to odbiorcom udostępnionego materiału wyświetlić wersję artykułu
przeznaczoną dla przeglądarki WWW po jednym dotknięciu ekranu iPada, bez potrzeby pobierania aplikacji. Przeglądarka Mobile Safari Web
Viewer (nazywana także „przeglądarką artykułów”) zawiera łącza umożliwiające pobranie aplikacji lub wyświetlenie artykułu, jeśli jest już pobrany
na iPada. Jest to pierwsza wersja tego rozwiązania, dlatego niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane. Dotyczy to np. niektórych typów
nakładek.

Planowanie daty dostępności folio

Ta funkcja umożliwia określenie daty i godziny udostępnienia zawartości folio użytkownikom aplikacji w ramach usługi Distribution Service. Dzięki
temu pracownicy działu produkcyjnego nie muszą ręcznie aktywować nowej zawartości.

Planowaną datę dostępności folio można ustawić także programistycznie, za pomocą interfejsu API Folio Producer (tylko Enterprise).

Nowa domyślna wersja przeglądarki dla folio

Nową domyślną wersją przeglądarki folio jest teraz wersja 26, a nie wersja 20. Tworząc nowe folio nadal można jednak wybrać wersje od 20 do
28.

Obsługa interfejsu API aparatu fotograficznego

Wykorzystując aparat fotograficzny urządzenia, można umożliwić użytkownikom robienie zdjęć w aplikacji. Takie zdjęcia mogą być wstawiane do
zawartości w aplikacji albo zapisywane w danych aparatu. Można na przykład zdefiniować obraz będący ramką fotografii i umożliwić
użytkownikowi zrobienie zdjęcia (lub wybranie obrazu z aplikacji fotograficznej), które będzie wstawiane do tej ramki.

Powiększona zawartość na urządzeniach z systemem Android

We wcześniejszych wersjach materiały o mniejszych rozmiarach w aplikacjach do systemu Android nie były powiększane, co powodowało
występowanie zarówno efektu letterbox, jak i pillarbox (pustych pasów odpowiednio na górze i dole oraz po obu bokach zawartości). Natomiast w
wersji 28 aplikacji AIR do systemu Android materiały o małych rozmiarach są proporcjonalnie powiększane. 

Opcja Zablokuj orientację

Program DPS App Builder zawiera nowe ustawienia, umożliwiające blokowanie orientacji aplikacji. Powoduje to, że widok biblioteki i folio jest
zawsze wyświetlany tylko w jednej orientacji.

Usprawnienia narzędzi analitycznych SiteCatalyst

Dostępne są nowe raporty SiteCatalyst dotyczące metadanych autora. Ułatwia to śledzenie informacji o konkretnych autorach lub reklamodawcach.
Dostępne są także dodatkowe możliwości śledzenia niestandardowych parametrów eVar. Szczegółowe informacje zawierają artykuły w serwisie
DPS Developer Center poświęcone funkcjom analitycznym.

Wiele wersji językowych przeglądarki Web Viewer

Aplikacja Content Viewer w wersji WWW (Web Viewer) udostępnia teraz 20 różnych wersji językowych.

Poprawa wydajności usługi Distribution Service

Folia przesłane do usługi Adobe Distribution Service są teraz zapisywane na szybszych i bardziej niezawodnych serwerach Amazon Web Service.
Powinno to zapewnić znaczący wzrost wydajności przy publikacji, aktualizacji i pobieraniu folio.

Wersja 27
Obsługa udostępniania społecznościowego w serwisie Pinterest (iOS, Professional i Enterprise)

Aplikacja DPS App Builder obsługuje teraz m.in. opcję udostępniania społecznościowego w serwisie Pinterest. Jeśli opcja udostępniania w
serwisie Pinterest zostanie włączona, to będzie można wybrać ten serwis w menu rozwijanym udostępniania społecznościowego w aplikacji.
Klienci, którzy przeglądają aplikację na urządzeniu iPhone lub iPad, mogą przypiąć obraz podglądu artykułu do swoich tablic. W serwisie Pinterest
czytelnicy mogą kliknąć obraz strony, aby przejść do artykułu na urządzeniu lub w przeglądarce. Tak jak w przypadku innych opcji udostępniania
społecznościowego, funkcja paywall umożliwia ograniczenie liczby artykułów dostępnych do wyświetlania.

Integracja z funkcją GPS urządzenia (iOS, Professional i Enterprise)

Integracja z funkcją GPS umożliwia dostarczanie zawartości kontekstowej, bazującej na położeniu geograficznym. Wykorzystanie obsługi GPS w
treściach HTML w aplikacji pozwala osiągnąć szereg różnych celów. Przykłady:

Można utworzyć nakładkę zawartości WWW lub artykuł HTML, który będzie wyświetlać różne reklamy w zależności od miejsca, w którym
użytkownicy przeglądają ten artykuł.
W stworzonym przez siebie niestandardowym sklepie (tylko w wersji Enterprise) można wyświetlać folio dla konkretnego regionu oraz
nadawać uprawnienia dostępu do folio na podstawie lokalizacji użytkownika.
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W stworzonej przez siebie niestandardowej bibliotece (tylko w wersji Enterprise) można wyświetlać banery dla konkretnego regionu.

Informacje dodatkowe: aby korzystać z integracji z funkcją GPS we własnym sklepie lub bibliotece, należy użyć interfejsów API w wersji 2
przeznaczonych dla niestandardowego sklepu lub niestandardowej biblioteki. Aby włączyć integrację z funkcją GPS w nakładce zawartości WWW
lub w artykule HTML, należy użyć interfejsu API z funkcjami czytania (Reading). Po włączeniu integracji z funkcją GPS w nakładce zawartości
WWW lub w artykule HTML należy wybrać również opcję „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Udoskonalenia wprowadzone w obsłudze udostępniania społecznościowego i przeglądarce Web Viewer (iOS, Professional i Enterprise)

Wprowadzono następujące ulepszenia:

Wyświetlenie w przeglądarce Web Viewer na komputerze (Desktop Viewer) artykułu, dla którego w module Folio Producer ustawiono
bezpłatny dostęp, nie powoduje już odliczenia od progu paywalla. Nie wprowadzono żadnych zmian w ramach działania artykułów z
pomiarem wykorzystania lub chronionych. Artykuły z pomiarem wykorzystania nadal powodują odliczenie od progu paywalla, a artykuły
chronione dostępne są tylko dla uprawnionych użytkowników. (Ustawienia Bezpłatny, Mierzony i Chroniony mają teraz takie samo
zastosowanie w przeglądarce Web Viewer i w bezpłatnym podglądzie artykułu).
W poprzednich wersjach miniatury artykułów chronionych w spisie treści przeglądarki Web Viewer były wyszarzone, a po ustawieniu na nich
kursora wyświetlała się ikona blokady. Poza tym nawigacja w lewo i w prawo powodowała pomijanie chronionych artykułów. W wersji 27
przeglądarka Web Viewer nie traktuje już w różny sposób artykułów chronionych, bezpłatnych i z pomiarem wykorzystania w spisie treści i w
ramach nawigacji. Wszystkie artykuły pojawiają się w spisie treści bez wyróżników. Za pomocą opcji nawigacyjnych w folio można odwiedzić
każdy artykuł, nawet chroniony. Artykuły chronione są zasłaniane przez komunikat paywalla.
W osadzonej przeglądarce Web Viewer proces logowania został tak usprawniony, aby umożliwić wydawcom uwierzytelnianie użytkowników
w serwisie WWW.

Ulepszenia przeglądarki Android Viewer (Professional i Enterprise)

Przeglądarka Android Viewer oparta na środowisku AIR zawiera następujące ulepszenia:

Limit wymiarów folio wzrósł z 2048x2048 do 4095x4095 pikseli. Dzięki temu można tworzyć folia przeznaczone na większe urządzeniach,
takie jak 10-calowe tablety HD z systemem Android.
Ekrany tytułowe ustawione w urządzeniach z systemem Android są teraz proporcjonalnie powiększane lub zmniejszane, tak aby wypełniały
ekran docelowy. Można na przykład wybrać ekrany tytułowe o wymiarach 2560x1600 i 1600x2560, które zostaną zmniejszone (i
wykadrowane, jeśli proporcje obrazu będą się różnić) w celu wyświetlenia na mniejszych urządzeniach.
Ikony i elementy interfejsu na urządzeniach Android XLarge (takich jak 10-calowy tablet HD) są teraz większe. Dzięki temu łatwiej jest
dotykać przycisków i nawigować w przeglądarkach na takich urządzeniach HD.
Niestandardowe ikony nawigacji (tylko w wersji Enterprise) mogą mieć teraz wymiary 75x43, 98x52 lub 214x114 pikseli.

Nadal trwają prace nad przeglądarką Android Viewer, która nie opiera się na środowisku AIR.

Kopiowanie folio

Polecenie Kopiuj dostępne jest teraz w module Folio Producer Organizer. Można skopiować własne folio lub folio, które zostało udostępnione z
innego konta. Kopiowanie opublikowanego lub nieopublikowanego folio powoduje utworzenie nowego folio na serwerze Folio Producer
(acrobat.com), a nie w usłudze Distribution Service. Możesz następnie edytować i opublikować skopiowane folio. Jeśli folio zostało udostępnione z
innego komputera, trzeba uzyskać pliki źródłowe i podłączyć ponownie artykuły, aby móc edytować i aktualizować ich zawartość. Nie można
kopiować zablokowanych folio.

Nowa opcja automatycznego otwierania w programie DPS App Builder

Program DPS App Builder oferuje nową funkcję „Przy pierwszym uruchomieniu automatycznie otwórz najnowsze folio, do którego masz
uprawnienia”. W przypadku zaznaczenia opcji „Przy pierwszym uruchomieniu automatyczne pobierz najnowsze folio, do którego masz
uprawnienia” opcja automatycznego otwierania jest domyślnie zaznaczona, dzięki czemu początkujący czytelnicy mogą pobrać aplikację i od razu
przeczytać najnowsze folio. W przypadku wyłączenia opcji automatycznego otwierania użytkownicy zobaczą pobierane folio w bibliotece, jednak
aby je otworzyć, będą musieli dotknąć obrazu jego okładki. W ten sposób wydawca może umieścić na banerze komunikat informujący
początkujących czytelników o tym, że pobierają bezpłatne folio.

Udoskonalenia dotyczące podglądu artykułów

Opcja podglądu artykułów w folio obsługuje teraz oprócz artykułów bezpłatnych także artykuły z pomiarem wykorzystania. Gdy czytelnik przejdzie
w folio podglądowym do artykułu z pomiarem wykorzystania, w panelu zakupu wyświetli się przycisk „Przeczytaj artykuł”. Umożliwia on pobranie
artykułu z pomiarem wykorzystania na urządzenie w ramach opcji podglądu. Liczba artykułów z pomiarem wykorzystania, które można przejrzeć,
jest określona przez wydawcę w postaci progu paywalla.

Ponadto wprowadzono kilka udoskonaleń interfejsu związanych z podglądem artykułów bezpłatnych. Na przykład obrazy podglądu artykułów
chronionych są teraz zakryte deseniem ciemnej siatki. Miniatury używane do przeglądania mają efekt gradientu i wyświetlają się we wszystkich
„spłaszczonych” artykułach (które można przesuwać palcem tylko w płaszczyźnie poziomej), zarówno w trybie przeglądania, jak i jako obrazy
podglądu w widoku folio (zakryte siatką).

Ulepszenia narzędzi analitycznych (Professional i Enterprise z kontem SiteCatalyst)

Raporty SiteCatalyst zawierają teraz informacje na temat zakupów w rozbiciu na rodzaje subskrypcji (zakup nowej lub odnowienie), okres
obowiązywania (1 miesiąc, 6 miesięcy itd.) oraz na temat zakupów w rozbiciu na sklepy. SiteCatalyst zgłasza także informacje o liczbie
czytelników, którzy zgodzili się otrzymywać powiadomienia push. Poza tym jeszcze bardziej uszczegółowiono śledzenie nakładek typu pokaz
slajdów i przewijana ramka.
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Dodatkowe zmiany

Inne ulepszenia wersji 27:

Zasady ochrony prywatności są teraz dostępne na urządzeniach iPhone i iPad. Adres URL zasad ochrony prywatności można określić w
programie DPS App Builder.
Plik sidecar.xml obsługuje teraz ustawienia dostępu do artykułu. Oznacza to, że można zaimportować plik sidecar.xml, aby zastosować
ustawienia Bezpłatny, Mierzony lub Chroniony w przypadku każdego artykułu w folio.
Łącza w interfejsie API biblioteki lub sklepu (wersja 2) mogą teraz powodować wyświetlenie oddzielnego okna przeglądarki internetowej
(zwanego również „przeglądarką w aplikacji”) w ramach aplikacji, która zawiera przycisk Zamknij. Plik HTML w takim oknie przeglądarki
może zawierać odwołania do tych interfejsów API.

Wersja 26
Podgląd bezpłatnego artykułu (tylko iPad)

Możesz pozwolić klientom na przeglądanie zawartości folio komercyjnego. Użytkownicy mogą dotknąć przycisk Podgląd, aby pobrać i przeczytać
wszystkie bezpłatne artykuły. W przypadku przejścia użytkownika do innych artykułów w aplikacji, na paywallu wyświetlany jest monit o zakup
folio. Aby włączyć Bezpłatny podgląd artykułu w folio komercyjnym, wybierz opcję „Włącz podgląd artykułu” w narzędziu zarządzania kontem, a
następnie użyj edytora Folio Producer do oznaczenia określonego artykułu jako Bezpłatny. (Bezpłatny podgląd artykułu dostępny jest tylko dla
iPada i obecnie nie działa z folio zawierającymi sekcje).

Uwaga: Aby zastosować ustawienie „Bezpłatne” wobec artykułów w starszych folio, należy zaktualizować wersję przeglądarki folio do wersji 26 lub
nowszej i uaktualnić artykuły w tych folio.

Obsługa artykułów PDF zarówno w przeglądarce Android Viewer, jak i Desktop Viewer

Artykuły PDF są teraz obsługiwane w urządzeniach z systemem Android oraz przez aplikację Desktop Viewer. W przeglądarkach Android możesz
skorzystać z formatu PDF do zmniejszenia objętości pliku, ponownego wykorzystania folio iOS zawierających artykuły PDF i zapewnienia obsługi
gestów palcami na stronach artykułów. W przeglądarce Desktop Viewer możesz teraz przeglądać folia zawierające artykuły PDF, co jest
szczególnie przydatne do inspekcji wstępnej folio pod kątem błędów.

Do wyświetlania artykułów PDF jest wymagana co najmniej wersja 26, jednak wersja folio zawierającego artykuły PDF nie ma znaczenia.

(Pamiętaj, że zmiana dotyczy dotychczasowej przeglądarki Android opartej na AIR, a nie natywnej przeglądarki Android, która jest obecnie
opracowywana. Ponadto obsługa formatu PDF w systemie Android nie obejmuje wyświetlania plików PDF w przeglądarce aplikacji).

Ulepszenia w bibliotece iPada

Ikona pojawia się teraz pod każdym obrazem podglądu okładki w bibliotece, tak aby użytkownicy mogli szybciej i wygodniej zobaczyć która
zawartość jest bezpłatna lub komercyjna. Dotknięcie przycisku z ceną inicjuje zakup. Użycie przycisku bezpłatny lub chmura inicjuje pobieranie.
Ikona chmury jest wyświetlana, jeśli użytkownik ma uprawnienia do folio komercyjnego, które nie zostało jeszcze pobrane.

Dotknięcie samego obrazu podglądu okładki w dalszym ciągu wyświetla panel podglądu z dodatkowymi informacjami. Jeśli niestandardowa
biblioteka jest skonfigurowana tak, by wyświetlała tylko uprawnione folia, panel podglądu nie jest wyświetlany się po dotknięciu obrazu okładki.

(Tylko wersja Enterprise) Jeśli Twoja niestandardowa biblioteka wyświetla jedynie folia, do których klienci są uprawnieni, panel podglądu nie jest
wyświetlany. Dotknięcie obrazu okładki rozpoczyna pobieranie folio.

Pełna obsługa iPhone 5

Teraz można tworzyć wersje folio 1136x640 i uniknąć efektu skalowania zawartości na telefonie iPhone. 5. W DPS App Builder należy określić
dodatkowy obraz rozruchowy (ekran powitalny) o rozmiarze 640x1136 w celu zachowania zgodności z wymogami aplikacji dla iPhone 5.

Udoskonalenia programu DPS App Builder

DPS App Builder zawiera następujące zmiany:

Łącza do zasobów są teraz przechowywane na serwerze, co pozwala tworzyć aplikacje na różnych komputerach, bez konieczności
ponownego łączenia skopiowanych zasobów. Na przykład, agencja może za pośrednictwem aplikacji DPS App Builder określić większość
ustawień i plików, a klient może następnie uzupełnić ja poprzez określenie certyfikatów. Podczas edytowania istniejącej przeglądarki w polu
tekstowym pojawia się komunikat „zasób przechowywany na serwerze”. Zapisywanie zasobów działa tylko dla pojedynczych aplikacji; nie
można przechowywać zasobów na serwerze do użytku w wielu aplikacjach.
(Enterprise) Po utworzeniu własnego sklepu korzystającego z nowych funkcji interfejsu API nie jest już wymagane utworzenie
niestandardowej biblioteki.
(Enterprise) Jeśli chcesz dalej używać starszego, utworzonego wcześniej sklepu, możesz wybrać w App DPS Builder opcję Używaj API
starszego sklepu. Jeśli jednak wybierzesz tę opcję, nie możesz określić niestandardowej biblioteki.
Opcja „Włącz strefę aktywną, aby wyświetlić opcje sterowania widoku folio” zapewnia teraz strefę aktywną także na górze, a nie tylko na dole
ekranu.
Pojawiła się nowa opcja umożliwiająca określenie opcjonalnego adresu URL zasad ochrony prywatności, który pojawi się w menu ustawień
biblioteki.
W przypadku aplikacji do obsługi pojedynczego folio jest teraz dostępny schemat opcjonalnego adresu URL.

Ulepszenia w zakresie zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych

Jeśli skonfigurujesz przeglądarkę tak, by zezwolić użytkownikom na rezygnację z funkcji analitycznych, mogą oni teraz zmienić zdanie w menu
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ustawień i skorzystać z funkcji analitycznych. Opcja ta jest dostępna zarówno w przeglądarkach iOS, jak i Android.

Ulepszenia aplikacji Web Viewer

Web Viewer zawiera następujące ulepszenia:

Osadzona przeglądarka Web Viewer. Możesz teraz osadzić udostępniane artykuły Web Viewer na swojej stronie dzięki wprowadzonej w DPS
obsłudze znaczników HTML. Dołącz otaczające elementy projektu, oferując użytkownikom spójną obsługę.
Folio tylko dla Web Viewer. Możesz utworzyć specjalną wersję folio dla przeglądarki Web Viewer, która pojawi się wyłącznie we wspomnianej
przeglądarce, a nie w przeglądarce urządzenia. Na przykład, możesz utworzyć folio 1024x580, które wyświetla się jedynie w orientacji
poziomej, korzysta z terminologii takiej jak „kliknij” zamiast „dotknij” i zastępuje nieobsługiwaną panoramę obrazem statycznym. Zobacz
Tworzenie wersji dla przeglądarki Web Viewer.
Niestandardowe sklepy i biblioteki są teraz obsługiwane w przeglądarce Web Viewer. Zintegruj własny sklep i własne biblioteki w Web
Viewer, aby promować zawartość specjalną, oferty i promocje.
Adres URL do opcjonalnych zasad prywatności. Istnieje możliwość skonfigurowania łącza do zasad prywatności Twojej aplikacji. Opcja ta jest
dostępna zarówno w przeglądarkach iOS, jak i Android.
Analityka Web Viewer. Analityka danych jest teraz włączona dla przeglądarki Web Viewer.
Obsługa funkcji Tylko przesuwanie poziome (dodano w wersji 25). Web Viewer wyświetla teraz „spłaszczone” artykuły z wybraną funkcją
Tylko przesuwanie poziome.

Nowe i ulepszone raporty realizacji

Raport realizacji na pulpicie DPS Dashboard umożliwia wydawcom zrozumienie informacji związanych z pobieraniem zawartości ich folio. Raport
realizacji zawiera teraz wszelkie dodatkowe pola danych ułatwiające tworzenie tabel przestawnych z informacjami o liczbie pobrań dla każdej
publikacji, dla egzemplarza, z łącznymi wynikami dla wszystkich pobrań oraz wydzieloną liczbą pobrań dla Web Viewer. Nowy skonsolidowany
raport wykonania (znany dotychczas jako „Raport Rollup") zapewnia administratorom dane dotyczące realizacji dla wszystkich publikacji
związanych z ich kontem. Wreszcie, wszystkie dane raportu są teraz zapisywane codziennie, a nie co tydzień.

Zakup pakietów realizacji przez Internet

Nowa opcja zakupu 10 000 pakietów realizacji przez Internet ułatwia wydawcom dbanie o sprawne działanie konta. Proces przedłużania
subskrypcji za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy lub bezpośrednio w firmie Adobe może czasem trwać kilka dni. W ramach
usprawniania zakupów wydawcy mogą teraz kupić numer seryjny dla pakietu 10 000 realizacji poprzez Adobe Store i odebrać go poprzez pulpit
DPS Dashboard.

Usprawnienia dotyczące narzędzi analitycznych

Wprowadzono następujące udoskonalenia narzędzi analitycznych:

Artykuły przeczytane w całości. Możesz śledzić, ilu czytelników czyta artykuły w całości podczas jednej wizyty.

Śledzenie spisu treści. Możesz śledzić dotknięcia przycisku spisu treści, a także identyfikować artykuły odkrywane poprzez spis treści.

Czytelnicy uprawnieni bezpośrednio przez wydawców. Możesz otrzymać dane o czytelnikach, którzy logują się do aplikacji i uzyskują folia dzięki
uprawnieniom bezpośrednim. Możesz opcjonalnie zwrócić ID i typ subskrybenta czytelnika poprzez API uprawnień bezpośrednich. Wartości typu
subskrybenta i jego ID są przekazywane do narzędzia SiteCatalyst, co pozwala śledzić sposoby korzystania z folio.

Bezpłatny podgląd artykułu. Po dotknięciu przez użytkownika przycisku „Podgląd”, narzędzia analityczne rejestrują tę operację oraz liczbę
otwartych, bezpłatnych artykułów. Śledzona jest także liczba konwersji po uzyskaniu podglądu wydania.

ID gościa Omniture i token powiadomienia push. Dla każdego czytelnika do SiteCatalyst dodawany jest identyfikator gościa Omniture oraz token
powiadomienia push (jeśli czytelnik zgodził się na otrzymywanie powiadomień push).

Web Viewer: śledzone są informacje Web Viewer.

Ulepszenia API pierwszego bezpłatnego folio

Wydawcy korzystający z wersji Enterprise mogą teraz używać interfejsu API niestandardowej biblioteki w celu skonfigurowania komunikatów
banera subskrypcji w zależności od tego, czy czytelnik jest abonentem. Można także zapewnić stosowne komunikaty obsługujące funkcję
bezpłatnego najnowszego wydania komercyjnego.

Wersja 25
Ulepszenia interfejsu użytkownika biblioteki (tylko iPad)

Biblioteka przeglądarki iPad została dostosowana do wyświetlania większych obrazów okładek na siatce. Dotknięcie obrazu okładki pobranego
folio otwiera je. Dotknięcie obrazu okładki niepobranego jeszcze folio otwiera panel podglądu. Czytelnicy mogą używać tego samego przycisku
ustawień do zaznaczania i usuwania folio.

Wprowadzono szereg zmian w widoku folio. Przycisk ekranu głównego jest teraz przyciskiem biblioteki dla aplikacji do obsługi wielu folio.
Połączono funkcje przycisku Przeglądaj oraz dolnego paska przewijania. Pasek przewijania służy do przesuwania artykułów w trybie przeglądania.
Usunięto strzałki obok paska przewijania, które pozwalały przechodzić do poprzedniego lub następnego artykułu.

W narzędziu DPS App Builder można usunąć przyciski Zasubskrybuj i Zaloguj się, które są wyświetlane w lewym górnym rogu okna biblioteki w
aplikacjach z subskrypcją Enterprise. Modyfikacja układu wymaga większych obrazów płytki subskrypcji w przypadku aplikacji z opcją subskrypcji.

Pierwsze folio komercyjne bezpłatne
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Wybierając odpowiednią opcję w narzędziu Zarządzanie kontem, wydawcy mogą udostępnić ostatnio wydane folio użytkownikom, którzy pobrali
aplikację po raz pierwszy.

Warunkowa zawartość HTML (tylko wersja Enterprise)

Funkcja ta została zaprojektowana do użytku z opcją udostępnienia pierwszego folio bezpłatnie i zapewnia wydawcy możliwość utworzenia
artykułu HTML lub nakładki zawartości WWW, która będzie wyświetlać różną zawartość w zależności od sposobu pozyskania folio. Na przykład:
jeśli użytkownik pobierze bezpłatne folio, zawartość może zawierać ofertę zakupu subskrypcji. Jeśli użytkownik uzyska folio w ramach subskrypcji,
zawartość może zawierać ofertę zakupu dodatkowych produktów.

Warunkową zawartość HTML można skonfigurować na dwa sposoby. W pierwszej kolejności zaznacz opcję Zezwalaj na dostęp do informacji o
upoważnieniach dla nakładki zawartości WWW lub artykułu HTML. Po drugie dodaj niestandardowy interfejs aplikacji JavaScript do kodu HTML.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowego interfejsu aplikacji JavaScript, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Automatycznie pobierz najnowszą wersję, do której masz uprawnienia

W przypadku wybrania tego ustawienia DPS App Builder pobrana zostaje najnowsza wersja, do której uprawniony jest użytkownik — pierwsze
darmowe folio komercyjne (jeśli jest włączone) lub najnowsze opublikowane folio darmowe. Opcja ta ma na celu zapewnienie lepszego
rozwiązania dla nowych użytkowników aplikacji.

Automatycznie otwieraj wydania pobrane w tle

Po wybraniu tego ustawienia w narzędziu DPS App Builder folia pobrane w tle od ostatniej sesji są otwierane wraz z uruchomieniem aplikacji. Jeśli
opcja ta nie jest zaznaczona, ostatnio przeglądanie folio zostanie otwarte w miejscu, w którym przerwano czytanie

Otwórz folio na ostatnio czytanym artykule

W przypadku przełączania pomiędzy foliami, przeglądane wcześniej folio nie jest resetowane. Przeglądarka zapamiętuje miejsce, w którym
przerwano czytanie. Aby zresetować folio, należy wyświetlić paski nawigacji w artykule i trzykrotnie dotknąć pasek tytułu.

Subskrypcje dynamiczne (tylko wersja Enterprise)

Wydawcy mogą dodawać lub usuwać opcje subskrypcji na bieżąco, bez konieczności aktualizowania aplikacji. Umożliwia to wydawcom ocenę
czasu trwania subskrypcji w celu określenia najlepszego zestawu opcji.

Zoptymalizowane testowanie aplikacji Amazon

W przypadku tworzenia aplikacji w narzędziu DPS App Builder (pliku .apk) dla serwisu Amazon można teraz załadować plik .apk na urządzenie
firmy Amazon i przetestować je na nim, bez konieczności ładowania odrębnego pliku .json. Korzystanie z pliku .json jest obecnie wymagane
wyłącznie do testowania zawartości komercyjnej.

Obsługa magazynu lokalnego w aplikacjach dla systemu Android

Starsze wersje przeglądarek dla systemu Android nie obsługiwały magazynu lokalnego. Zamknięcie aplikacji powodowało utratę lokalizacji, w której
przerwano czytanie, lub danych formularza. Aplikacje dla systemu Android w wersji 25 zapamiętują taką informację, podobnie jak w przypadku
aplikacji dla systemu iOS.

Nawigacja goto://

Format goto:// umożliwia użytkownikom wersji Enterprise tworzenie w widoku folio łączy do zawartości niestandardowych ikon w bibliotece. Na
przykład: w przypadku utworzenia w narzędziu DPS App Builder niestandardowej ikony z etykietą Sklep, można utworzyć przycisk z operacją
„goto://ApplicationViewState/Store”, który automatycznie otworzy zawartość Store HTML, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dotknięcia
niestandardowej ikony Sklep.

Ukryj górny pasek nawigacji

W przypadku wybrania tego ustawienia w narzędziu DPS App Builder dotknięcie artykułu przez użytkownika powoduje wyświetlenie tylko dolnego
paska nawigacji. Dzięki temu wydawcy mogą utworzyć stały pasek nawigacji na wszystkich stronach artykułów w celu ułatwienia przeglądania
zawartości folio.

Udoskonalenia interfejsu API zautomatyzowanego obiegu pracy (tylko wersja Enterprise)

Podczas korzystania z interfejsów API do automatyzacji obiegu pracy DPS można publikować i aktualizować folia oraz aktualizować metadane
artykułów (opcja aktualizacji samych artykułów zostanie wprowadzona w przyszłości).

Usprawnienia narzędzi analitycznych SiteCatalyst

Narzędzia analityczne SiteCatalyst zawierają takie usprawnienia, jak funkcja raportowaniu sumarycznego czasu odtwarzania filmów.

Generuj raporty pobrań realizacji

Wydawcy mogą teraz generować raporty obejmujące dane dotyczące pobrań z usługi Adobe Distribution Service. Po zalogowaniu się do
narzędzia DPS Dashboard za pomocą konta Aplikacja można wybrać opcję Raport realizacji pobrań, aby pobrać z usługi Adobe Distribution
Service plik .csv zawierający dane statystyczne dotyczące pobrań danej aplikacji. Jeśli korzystasz z konta administratora, możesz kliknąć łącze w
pulpicie Dashboard, aby uzyskać raport dotyczący bilansu realizacji pobrań.

System iOS4 nie jest już obsługiwany

Przeglądarki w wersji 25 i nowszych nie obsługują systemu iOS4. Obsługiwany jest wyłącznie system iOS5 lub nowsze.

Wersja 24
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Pobieranie do biblioteki w tle (iOS)

Aktualizacja wielu artykułów jednocześnie

Sekcje

Wyłącznie widoku okładek w bibliotece przeglądarki dla iPada

Usprawnienia w interfejsie użytkownika DPS

Usprawnienia w procesie publikacji folio

Usprawnienia w serwerach DPS

Zmiana w funkcji „Przywróć zakupy”

Włączanie zapisywania danych folio w pamięci podręcznej biblioteki (iOS)

Usprawnienia w aplikacjach podpisanych dla przedsiębiorstw (tylko iOS, wersja Enterprise)

Usprawnienia funkcji analitycznych

Zaktualizowana infrastruktura usługi dystrybucji

Usprawnienia w interfejsie użytkownika panelu Folio Builder

Zmiany w aplikacji DPS App Builder (zwanej wcześniej Viewer Builder)

Przeciągnij i upuść plik do aplikacji DPS App Builder

Możesz tworzyć pokazy slajdów i przewijalne ramki z wektorów lub bitmap (tylko iOS)

Obrazy z wieloma wersjami (tylko iOS)

Po rozpoczęciu pobierania za pomocą aplikacji w wersji 24 lub nowszej, klienci mogą zamknąć tę aplikację,
sprawdzić pocztę lub wyświetlić inne folio, a następnie wrócić później do gotowych, pobranych materiałów. Należy pamiętać, że pobieranie jest
zatrzymywane po dziesięciu minutach. Można pobierać tylko jedno folio jednocześnie.

W panelu Folio Builder można wybrać wiele artykułów jednocześnie, a następnie zaktualizować je
naciśnięciem przycisku Aktualizacja. Aby wybrać artykuły, przytrzymaj klawisz Shift lub Ctrl/Command i kliknij poszczególne pozycje.

Nowa funkcja Sekcje ma w zamierzeniu umożliwić klientom pobieranie poszczególnych sekcji folio. Na przykład: możesz podzielić folio na
różne sekcje – Wiadomości, Sport, Biznes, Moda i Pieniądze – a klienci będą mogli pobierać wyłącznie artykuły z interesujących ich sekcji, takich
jak Sport i Pieniądze. Zobacz Tworzenie sekcji.

Według ustawień domyślnych wszystkie biblioteki zawierają widok siatki i widok
okładek, w którym można wyświetlić jedno folio na raz. Podczas budowania aplikacji dla iPada w aplikacji DPS App Builder w wersji 24 można
udostępnić widok siatki i widok okładki lub wyłącznie widok okładki. (W przeglądarkach dla systemu Android opcje wyboru widoku siatki, okładki lub
obu są już dostępne.)

Po utworzeniu folio nie jest już wybierane domyślne ustawienie orientacji. Jeśli nie ustawisz
orientacji i klikniesz OK, opcja zostanie wyróżniona czerwonym obramowaniem. Ta zmiana ma utrudnić przypadkowe tworzenie folio o
niepoprawnej orientacji.
Oprócz tego wiele komunikatów o błędzie zostało uzupełnionych o łącza prowadzące do odpowiednich artykułów Tech Note.

Gdy publikacja folio nie powiedzie się ze względu na błąd serwera, możesz kliknąć przycisk Ponów,
aby wznowić proces publikacji po rozwiązaniu problemu z serwerem.

Zwiększono przepustowość usługi Adobe Distribution Service, co zaowocowało usprawnieniem jej stabilności i
wydajności.
Oprócz tego w ramach serwisu acrobat.com dla serwerów DPS został wydzielony osobny klaster, dzięki czemu użytkownicy będą mogli pobierać i
wysyłać folia także w trakcie prowadzenia czynności konserwacyjnych w serwisie acrobat.com.

Okno dialogowe funkcji „Przywróć zakupy” jest teraz wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy
wybiorą pozycję Przywróć zakupy z menu opcji biblioteki.

Aplikacja DPS App Builder umożliwia zapisywanie danych folio w
pamięci podręcznej w celu zwiększenia wydajności aplikacji z dużymi bibliotekami. Należy pamiętać, że po wybraniu tej opcji folio może zawierać
nieaktualne dane. Na przykład – jeśli wybierzesz tę opcję i zmienisz cenę detaliczną folio, w bibliotece będą wyświetlane nieprawidłowe
informacje. Ta opcja jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacjach oferowanych w ramach subskrypcji.

Teraz można podpisać wewnętrzną aplikację
plikiem mobileprovision dla przedsiębiorstw, który zawiera konkretny (nie uniwersalny) ID aplikacji. Dzięki tej zmianie użytkownicy zyskują
możliwość zarządzania aplikacją niezależnie od innych aplikacji stosowanych w danym przedsiębiorstwie.

SiteCatalyst rozpoznaje teraz różnorodne typy urządzeń mobilnych oraz różne systemy operacyjne. Nowy
raport śledzenia adresów URL umożliwia śledzenie faktycznych adresów URL, kliknięć w adresy URL, źródeł adresów URL (nakładka hiperłącza,
nakładka zawartości internetowej lub aplikacja) oraz sposobu otwarcia adresu URL (w przeglądarce Web Viewer, przeglądarce aplikacji lub
przeglądarce internetowej urządzenia). Raporty z użytkowania aplikacji umożliwiają śledzenie popularności i godzin szczytu użytkowania aplikacji,
a także liczby uruchomień danej aplikacji od czasu jej ostatniego uaktualnienia. Zmiany te dotyczą wyłącznie narzędzi analitycznych SiteCatalyst.

Wersja 23

Publikowanie folio do usługi dystrybucji jest teraz znacznie szybsze. Zmiany na serwerze
powinny zaowocować mniejszą liczbą błędów upływu czasu oczekiwania i zwiększoną niezawodnością procesu pobierania danych w tle z aplikacji
iOS Newsstand.

Panel Folio Builder jest teraz szerszy, ikony nawigacji są większe i bardziej
intuicyjne, wbudowano więcej podpowiedzi i bąbelków z informacjami, zmieniono nazwy opcji w celu zwiększenia ich czytelności, a także
wprowadzono szereg innych zmian, które ułatwiają użytkowanie panelu. Aplikację DPS App Builder (zwaną wcześniej Viewer Builder) można też
uruchomić z menu panelu.

DPS App Builder zawiera szereg usprawnień interfejsu. Aplikacja
DPS App Builder jest instalowana przez instalator programu InDesign CS6.

Możesz przeciągać i upuszczać ikony, ekrany powitalne oraz inne pliki bezpośrednio z
Findera do aplikacji App Builder.

W nakładkach dla artykułów PDF możesz wybrać
opcję Wektor lub Bitmapa. Obrazy wektorowe są ostrzejsze, ale ich czas ładowania jest odrobinę dłuższy. W przypadku nakładek w artykułach
JPG i PNG, pokazy slajdów i przewijalne ramki są zawsze bitmapami.

Możesz tworzyć artykuły PDF, których wygląd i zachowanie są równie dobre na urządzeniach SD i HD z
system iOS. Podczas tworzenia nakładek możesz jednocześnie zawrzeć w folio zasoby SD i HD. Przeglądarka zastosuje odpowiednie zasoby
nakładki w danym urządzeniu iOS.

25

http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/create-sections.html#create_sections


Nieograniczona liczba pojedynczych folio Single Edition z członkostwem w usłudze Creative Cloud (tylko iPad)

Odtwarzaj dźwięk w tle (tylko iOS)

Zatrzymaj na ostatniej klatce (tylko iOS)

Wyłącz elementy sterowania osadzonymi klipami wideo (tylko iOS)

Nowe zachowanie Adobe Content Viewer przy nieprawidłowych folio

Obsługa dokumentów PDF w artykułach z płynnym przewijaniem (tylko iOS)

Opcja „Oceń aplikację”

Strefy aktywne umożliwiające wyświetlanie pasków nawigacji

Obsługa działania Przejdź do następnej/poprzedniej strony

Opcja rezygnacji z narzędzi analitycznych

Dostosowanie ciągów znaków przeglądarki

Usprawnienia współdzielenia z sieciami społecznościowymi (tylko iOS)

Nowy przewodnik publikacji krok po kroku dla wersji Single Edition

Filtry biblioteki

Jeśli tworzysz aplikację z pojedynczym folio, możesz utworzyć wersję uniwersalną, z artykułami PDF, które wyglądają dobrze na każdym modelu
iPada. Jeśli tworzysz aplikację z wieloma folio, możesz wybrać, czy będziesz tworzyć artykuł y w wielu wersjach w jednym folio, czy też
zamierzasz użyć oddzielnych wersji folio. Zobacz Tworzenie artykułów PDF w wielu wersjach dla urządzeń iOS.

Członkostwo w usłudze
Adobe Creative Cloud pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby aplikacji z pojedynczym folio dla urządzeń iPad.

Dźwięk będzie odtwarzany przez cały czas, gdy użytkownicy przeglądają artykuły w folio. W górnym pasku
nawigacji będzie widoczny przycisk dźwięku, który umożliwia przerywanie i odtwarzanie dźwięku. Zobacz Nakładki wideo i dźwięku.

Panel Nakładki folio zawiera teraz opcję umożliwiającą zatrzymanie osadzonego wideo na ostatniej
klatce.

Jeśli utworzysz osadzone wideo i ustawisz automatyczne odtwarzanie,
możesz wyłączyć opcję Nie zezwalaj na przerywanie, aby wyłączyć elementy sterowania odtwarzaniem. Funkcja ta jest szczególnie przydatna
podczas pracy nad klipami wideo.

W poprzednich wersjach aplikacji nieprawidłowe folio nie były widoczne.
W nowej wersji nieprawidłowe folio będą widoczne w bibliotece, ale próba ich pobrania będzie skutkować wyświetleniem komunikatu o błędzie. Ta
zmiana zwiększy wydajność biblioteki Adobe Content Viewer i zapewni więcej informacji przed rozpoczęciem pracy. Na przykład – jeśli utworzysz
folio o podwójnej orientacji z przynajmniej jednym artykułem, którego orientacja została ustawiona na pojedynczą, nie musisz zgadywać przyczyny
problemu, ponieważ zostanie wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.

Możesz używać formatu obrazu PDF w artykułach z płynnym
przewijaniem, niezależnie od ich długości. Należy jednak pamiętać, że szczypanie w celu powiększenia nie jest obsługiwane w artykule z włączoną
funkcją Płynne przewijanie.

Po utworzeniu niestandardowej przeglądarki możesz wybrać opcję, która pozwala na wyświetlenie monitu „Oceń
aplikację”. Możesz dostosować ustawienie tej funkcji w aplikacji DPS App Builder.

Oprócz stref aktywnych na bokach strony artykułu, możesz teraz dodać nową
strefę aktywną na dole strony artykułu. Stuknięcie strefy aktywnej na dole strony spowoduje wyświetlenie pasków nawigacji (zwanych też
„HUDem”). Stuknięcie jakiegokolwiek obszaru powyżej dolnej strefy aktywnej nie będzie skutkować wyświetleniem pasków nawigacji. Zobacz
Panel Szczegóły aplikacji.
Przyciski mają priorytet nad dolną strefą aktywną, dolna strefa aktywna ma priorytet nad bocznymi strefami, a strefy aktywne mają priorytet nad
wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami.

Podczas tworzenia przycisków są teraz dostępne działania Przejdź do następnej
strony i Przejdź do poprzedniej strony.

W aplikacji DPS App Builder możesz zezwolić klientom na wyłączenie narzędzi analitycznych
podczas użytkowania stworzonej aplikacji. Opcja ta jest znacznie przydatna w niektórych regionach, gdzie istnieją surowa ograniczenia dotyczące
zbierania danych.

Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach
językowych, w tym tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych. Aplikacja DPS App Builder umożliwia pobieranie szablonu
XML. Możesz edytować ten plik XML i określić go podczas budowania aplikacji. Zobacz Panel Szczegóły aplikacji.

Zwróć uwagę na poniższe rozszerzenia udostępniania
społecznościowego. Zobacz Korzystanie z udostępniania w serwisach społecznościowych.

Obsługa bezpośrednich praw dostępu w Web Viewer (tylko konto Enterprise). Gdy klienci przejdą w aplikacji Web Viewer do zawartości
płatnej, mogą zalogować się do serwisu za pomocą własnych kont subskrypcji i kontynuować wyświetlanie artykułów.

Aplikacja Web Viewer obsługuje przeglądarkę Internet Explorer 10 i system Windows 8.

Można również stworzyć paywall (strefę płatną) dla bezpłatnych folio.

Web Viewer obsługuje wszystkie nakładki poza panoramami i klipami audio.

Jeśli utworzysz folio o wymiarach 1024x768 z obrazami w formacie PDF, zawartość zostanie przesłana do serwera Web Viewer w formacie
PNG.

Gdy klikniesz łącze pobierania dokumentu „DPS Publishing Companion
Guide” na pulpicie Dashboard, zostanie pobrany plik .zip zawierający trzy dokumenty: „Companion Guide for Professional publishers” (Przewodnik
towarzyszący dla wydawców z kontem Professional), „Companion Guide for Professional publisher” (Przewodnik towarzyszący dla wydawców z
kontem Enterprise)oraz „Step-by-Step Publishing Guide for Single Edition” (Przewodnik publikacji krok po kroku dla wersji Single Edition). Możesz
również pobrać dokumenty „Companion Guide i Step-by-Step Guide z menu Pomoc aplikacji DPS App Builder. Wygląd dokumentów
Pro/Enterprise Companion Guide zostanie wkrótce zaktualizowany.

Wersja 22

Jeśli utworzysz folio w wersji 22 lub nowszej, możesz użyć Organizatora narzędzia Folio Producer do określenia kategorii filtru
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Niestandardowa biblioteka HTML

Ulepszenia stref aktywnych

Dokładne wersje dla urządzeń z systemem Android o przekątnej 7 cali

Paski przewijania z autoukrywaniem

Ulepszenia w wideo HTML

Wbudowane środowisko wykonawcze AIR w przeglądarkach systemu Android

Poprawki w interfejsie użytkownika przeglądarki systemu Android

Przesuwanie dwoma palcami w systemie iOS

Rozszerzenia udostępniania społecznościowego

Kontrola nad wersjami przeglądarek

Podgląd na urządzeniu dla aktywnego układu (iOS)

dla każdego folio, np. „Angielskie”, „Hiszpańskie”, „Francuskie” i „Niemieckie”. W bibliotece przeglądarki użytkownicy mogą następnie wybrać opcje
filtrowania. Na przykład mogą wyświetlić w bibliotece przeglądarki tylko folio hiszpańskie i niemieckie, a ukryć folio angielskie i francuskie. Zobacz
Tworzenie filtrów bibliotek.

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą tworzyć własne biblioteki zamiast korzystać z domyślnej
biblioteki przeglądarki. Zobacz Tworzenie niestandardowej biblioteki (wersja Enterprise).

Zarówno wydawcy posiadający konto Enterprise, jak i Professional mogą teraz włączać strefy aktywne w aplikacji
DPS App Builder. Strefy aktywne pozwalają użytkownikom dotykać krawędzi artykułu, by przejść do następnego lub poprzednich artykułów.
Zmieniła się również logika zastępowania nakładek. Strefy aktywne zajmują poprzednie, a nie wszystkie nakładki za wyjątkiem przycisków. Zobacz
Panel Szczegóły aplikacji.

Domyślnie przeglądarki w urządzeniach z systemem Android
wyświetlają folio o dowolnym rozmiarze. Aby mieć pewność, że przeglądarka wyświetli tylko folio pasujące do rozmiaru urządzenia, możesz
wybrać opcję w aplikacji DPS App Builder. W chwili obecnej dokładne wersje wyświetlają tylko folio o wymiarach 1024x600 dla urządzeń takich jak
Kindle Fire oraz folio o wymiarach 1280x800 dla bardzo dużych (XL) urządzeń z systemem Android Opcja ta jest przydatna głównie dlatego, że
uniemożliwia wyświetlanie niechcianych wersji folio na urządzeniach Kindle Fire. Jeśli utworzono wersje dla systemu Android, takie jak na przykład
folio o wymiarach 1232x752, nie należy włączać dokładnych wersji podczas tworzenia przeglądarki dla sklepu systemu Android. Zobacz Tworzenie
niestandardowej aplikacji przeglądarki dla urządzeń Android i Amazon.

Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o szerokości 6 pikseli.
Jeśli wybierzesz tę opcję w aplikacji DPS App Builder, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym
artykule. Zobacz Panel Szczegóły przeglądarki.

Można teraz sprawić, by wideo w artykułach HTML zachowywało się, jak nakładki wideo. Na przykład, obracanie
urządzenie w artykule HTML o pojedynczej orientacji obraca również pełnoekranowe wideo. Zobacz Importowanie artykułów HTML.

Zamiast oczekiwać na instalację środowiska AIR w
urządzeniach z systemem Android, przeglądarki zawierają teraz wbudowaną wersję środowiska AIR (3.2 lub nowszą). Choć zmiana ta zwiększa
rozmiar przeglądarek z około 2 do 10 MB, powinna zwiększyć stabilność i wydajność.

Ikony oraz inne elementy interfejsu użytkownika w widoku biblioteki oraz
widoku folio są teraz większe, co ułatwia dotykanie ikon zwłaszcza w urządzeniu Kindle Fire.

Gest przesuwania dwoma palcami został teraz włączony w przeglądarkach urządzeń iPad i
iPhone. Ten gest jest szczególnie przydatny w „spłaszczonych” artykułach, w których włączono funkcję Tylko przesunięcie poziome, umożliwiające
czytelnikom pominięcie reszty stron artykułu lub przejście do następnego bądź poprzedniego artykułu.

Zwróć uwagę na poniższe rozszerzenia udostępniania społecznościowego. Zobacz
Korzystanie z udostępniania w serwisach społecznościowych.

Udostępnianie społecznościowe jest teraz dostępne w przeglądarkach na urządzenia iPhone.

Obsługiwane jest teraz odwzorowywanie wersji. Gdy udostępniony artykuł będzie oglądany w przeglądarce internetowej, tylko artykuły
1024x768 PNG lub JPG wyświetlane będą prawidłowo w aplikacji Web Viewer. W poprzednich wersjach w aplikacji Web Viewer nie mogło
być wyświetlane żadne folio udostępnione z wersji na iPada HD (2048x1536). W przypadku utworzenia wersji dla urządzeń iOS,
udostępnienie artykułu z dowolnego urządzenia spowoduje teraz odwzorowanie do wersji 1024x768 artykułu w aplikacji Web Viewer. Aby
uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że wersje są prawidłowo skonfigurowane oraz że wartości Nazwy artykułu są identyczne w każdej
wersji folio.

Obsługiwane jest teraz głębokie linkowanie serwisu Facebook. Jeśli użytkownik będzie oglądał post na tablicy aplikacji Facebook na iPadzie,
dotknięcie łącza do danego artykułu spowoduje jego otworzenie. Podczas konfigurowania swojej aplikacji w serwisie Facebook upewnij się,
że głębokie linkowanie jest włączone. Zobacz Konfigurowanie aplikacji DPS do współpracy z sieciami społecznościowymi.

Nowa opcja Włącz ograniczenie realizacji w narzędziu Zarządzanie kontem pozwala ograniczyć liczbę przeglądanych artykułów w
przeglądarce Web Viewer, podobnie jak funkcja „Wyprzedano”. Zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem.

Przeglądarka Web Viewer obsługuje teraz przewijane ramki.

Funkcja włączenia strefy płatnej (paywall) dotyczy tylko folio komercyjnych.

Wersja 21

Po utworzeniu nowego folio w panelu Folio Builder w wersji 21, można zorientować zawartość na wersję
20 lub 21. Ta opcja jest szczególnie przydatna, jeśli najnowsza wersja oprogramowania Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie lub jeśli
użytkownik tworzy folia dla przeglądarki wersji 20. Domyślnie wybrana jest wersja 20. W przypadku utworzenia folio w wersji 20 można
zaktualizować je do wersji 21, edytując właściwości. Nie jest jednak możliwe przywrócenie wersji 20 dla folio wersji 21. Nie można również ustawić
numeru wersji przeglądarki mniejszego niż 20. Zobacz Tworzenie folio.

Przed premierą wersji 21 funkcja Podgląd na urządzeniu była dostępna tylko dla całych
folio. W wersji 21 funkcji tej można używać w panelu Folio Overlays do uzyskiwania podglądu bieżącego układu (tylko iOS). Podłącz urządzenie
iPad lub iPhone do komputera i uruchom aplikację Adobe Content Viewer. W panelu Folio Overlays wybierz opcję Podgląd w [nazwa urządzenia].
Zobacz Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu.
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Poprawki dotyczące udostępniania społecznościowego

Automatyczne podgląd w czasie pobierania folio

Automatyczne pobieranie przy zakupie subskrypcji

Data okładki

Zgodność z programem InDesign CS6

Obsługa urządzeń iPhone

Przeglądarka WWW do udostępniania społecznościowego

Rozszerzenia udostępniania społecznościowego

Opcja Ukryj dla spisu treści

Publikowanie w tle

Wyświetlanie licznika pobrań

Możliwość zmiany wielkości okna aplikacji Desktop Viewer

Uproszczona funkcja Podgląd na urządzeniu

Poprawki interfejsu użytkownika

Ustawienie Schemat URL

Usunięto kilka ograniczeń związanych z udostępnianiem społecznościowym. Nakładki
zagnieżdżone, przyciski, filmy, artykuły HTML i ramki przewijalne działają sprawniej w przeglądarce Web Viewer. Ponadto przeglądarka Web
Viewer może teraz prawidłowo wyświetlać artykuły oznaczone jako „Reklama” lub „Ukryj dla spisu treści”. Zobacz Korzystanie z udostępniania w
serwisach społecznościowych.
Za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem można wyłączyć przeglądarkę Web Viewer, zachowując przy tym możliwość udostępnienia
społecznościowego za pośrednictwem urządzenia iPad. Zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem.

Po dotknięciu przycisku Pobierz lub Kup w bibliotece przeglądarki, aplikacja wyświetla folio w
czasie, gdy pobierane są pozostałe artykuły. W starszych wersjach przycisk Pokaż stawał się aktywny w czasie pobierania, jednak użytkownik
musiał go dotknąć, aby rozpocząć przeglądanie folio.

Po zasubskrybowaniu aplikacji przeglądarki przez użytkownika rozpoczyna się
automatyczne pobieranie najnowszego folio. Użytkownik nie musi używać przycisku Pobierz.

W Organizatorze narzędzia Folio Producer dostępna jest teraz opcja Data okładki. Opcja ta zapewnia wydawcom posiadającym
konto Enterprise dodatkową kontrolę nad metadanymi przy bezpośrednim upoważnianiu zawartości subskrypcji.

Wersja 20

Program InDesign CS6 zawiera kilka nowych funkcji, które ułatwiają tworzenie źródłowych dokumentów
programu InDesign. Funkcje Układ alternatywny oraz Płynne reguły stron umożliwiają tworzenie układów dla różnych orientacji oraz urządzeń
docelowych w tym samym dokumencie. W przypadku układów dynamicznych dodatkowo pomocne są funkcję Elastyczne szerokości kolumn,
Automatyczna regulacja wielkości ramek tekstowych oraz Dzielony widok układu. Ponadto funkcja Wstaw HTML pozwala utworzyć nakładkę
WWW poprzez skopiowanie kodu, a pakiet dokumentu programu InDesign zawiera także zasoby nakładek. Zobacz Tworzenie alternatywnych
układów dla pakietu DPS (InDesign CS6).

Pakiet DPS obsługuje obecnie urządzenia iPhone 3GS, 4 oraz 4S (iPhone 3G nie jest obsługiwany). Przy pomocy
narzędzia DPS App Builder można utworzyć niestandardową przeglądarkę, która będzie obsługiwać urządzenia iPhone lub iPad lub oba
jednocześnie. Jeśli utworzysz aplikację dla obu urządzeń twoi klienci będą uprawnieni do zakupu folio dla dowolnego obsługiwanego urządzenia z
systemem iOS. Przeglądarka dla iPhone'a zawiera nową stronę ustawień, a także oferuje rozszerzony tryb przeglądania oraz ekran powitalny,
którym może sterować wydawca.
W przypadku iPhone'ów nie są jeszcze obsługiwane funkcje udostępniania społecznościowego, zakładek ani automatycznej archiwizacji. W tej
chwili nie jest możliwe utworzenie aplikacji przeglądarki jednego wydania dla iPhone'a. Zobacz Tworzenie zawartości dla urządzeń iPhone.

Jeśli w aplikacji zostanie włączona funkcja udostępniania społecznościowego,
ikony artykułów folio zostają przesłane do serwera w celu umożliwienia ich wyświetlania w przeglądarkach na komputerach stacjonarnych.
Ustawienie Protected (Chronione) w narzędziu Folio Producer Editor pozwala wskazać artykuły dostępne do wyświetlania w przeglądarkach na
komputerach stacjonarnych. Narzędzie Zarządzanie kontem pozwala ograniczyć liczbę możliwych do wyświetlenia artykułów niechronionych oraz
utworzyć serwis płatniczy. Zobacz Korzystanie z serwisów społecznościowych.

Treści można teraz udostępniać na Facebooku i Twitterze, za pośrednictwem poczty e-mail
oraz przy pomocy poleceń kopiuj/wklej. Jeśli w aplikacji zostanie włączona funkcja udostępniania społecznościowego, klienci mogą otworzyć
artykuł i udostępnić go np. na Twitterze. Jeśli artykuł jest chroniony, łącze we wpisie na Twitterze kieruje do adresu URL publikacji. W przeciwnym
wypadku osoba, która kliknie łącze w obsługiwanej przeglądarce zobaczy folio w przeglądarce internetowej. Natomiast osoba, która kliknie takie
łącze na iPadzie będzie mogła pobrać aplikację, pobrać lub kupić folio lub przeczytać artykuł w zależności od tego, co zostało już pobrane. Zobacz
Korzystanie z serwisów społecznościowych.

Ustawienia Ukryj dla spisu treści pozwalają ukryć artykuł dla spisu treści, bez konieczności oznaczania go jako
reklamę. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.

Podczas publikowania lub edycji artykułu przy pomocy narzędzia Folio Producer Organizer zadanie to zostaje dodane do
kolejki publikowania, a użytkownik może dalej korzystać z narzędzia Organizer i dodawać do kolejki kolejne folia. Status kolejki można sprawdzić,
wybierając polecenie Widok > Żądania publikacji w narzędziu Organizer. Zobacz Publikowanie folio w usłudze Distribution Service.

Klienci z subskrypcją Professional oraz Enterprise mogą dodać do panelu DPS licznik pobrań. Licznik ten pojawia
się tylko na kontach, które pomyślnie zaliczyły audyt pod kątem dokładności.

W przypadku używania Desktop Viewer do uzyskania podglądu folio 2048x1536
można wcisnąć kombinację klawiszy Command+1, aby wyświetlić rozmiar faktyczny, lub Command+0, aby zmieścić zawartość w oknie. Można
także powiększać i zmniejszać zawartość. Zobacz Podgląd zawartości za pomocą przeglądarki Desktop Viewer.

W przypadku tworzenia niestandardowej aplikacji Adobe Content Viewer dla iPada przy pomocy
narzędzia DPS App Builder funkcja Podgląd na urządzeniu nie wymaga korzystania z funkcji Phone Disk. Zobacz Korzystanie z funkcji Podgląd na
urządzeniu.

W panelu Folio Builder wielkość folio jest wyświetlana pod jego nazwą, co ułatwia rozpoznawanie wersji.
Wygląd narzędzia DPS App Builder ułatwia zastosowanie właściwych ikon dla poszczególnych modeli urządzeń iPhone oraz iPad. Zmieniono
także wygląd okien narzędzi Folio Producer Organizer oraz Folio Producer Editor.

Ustawienie Opcjonalny schemat URL w narzędziu DPS App Builder jest teraz dostępne dla wszystkich typów
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Blokada orientacji dla stron HTML przypisanych do ikon niestandardowych

Szybsze działanie narzędzia DPS App Builder

Płynne przewijanie z ograniczoną obsługą formatu PDF

Nawigacja za pomocą stref aktywnych

Pomoc dla wersji iOS

Ulepszone przewijalne ramki

Udostępnianie społecznościowe

Automatyczne archiwizowanie folio (tylko system iOS)

Ulepszone płynne przewijanie

Zakładki

Lepsza wydajność aktualizacji biblioteki

Analityka dla plików HTML5

Ograniczone rozpowszechnianie folio (tylko wersja Enterprise)

Lepsze ikony paska nawigacji (tylko wersja Enterprise)

Łącze do sklepu z poziomu artykułu (tylko wersja Enterprise)

Ulepszone zagnieżdżone nakładki

Osadzanie nakładek w pokazach slajdów

przeglądarek iOS, a nie wyłącznie subskrybowanych. Schemat URL pozwala utworzyć łącze do aplikacji przeglądarki z innej aplikacji lub mobilnej
wersji przeglądarki Safari.

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą wskazać orientację
stron HTML wyświetlanych po dotknięciu niestandardowych ikon na pasku nawigacji. Zobacz Pasek nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Narzędzie DPS App Builder tworzy obecnie aplikacje w ciągu kilku(nastu) sekund.

Jeśli długość artykułu z funkcją płynnego przewijania nie przekracza dwóch stron,
można skorzystać z formatu PDF obrazów. Jeśli długość artykułu przekracza dwie strony, stosuje się formaty JPG oraz PNG.

Wydawcy posiadający konto Enterprise mogą włączyć funkcję stref aktywnych, które są wyświetlane po
obu stronach każdego artykułu. Dotknięcie niewidocznej strefy aktywnej powoduje przejście do poprzedniego lub następnego artykułu. Zobacz
Pasek nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Wersja 19

Niedawno zaprezentowano nowy model iPada HD. Jeśli do tworzenia nowej aplikacji używasz programu DPS App Builder,
możesz określić ikony i ekrany powitalne dla innych wymiarów. Dla urządzeń iPad dostępne są wersje, umożliwiające tworzenie wersji folio o
innych wymiarach. Każdy model iOS pobiera folia, które najlepiej pasują do wyświetlacza danego tabletu.

Panel Folio Overlays zawiera nowy typ ramki o nazwie Ramki przewijalne, który zastępuje opcję Tylko
panoramowanie w nakładce Panoramowanie i powiększanie. Gdy tworzysz zawartość przewijalną, możesz określić kierunek przewijana, uzależnić
podgląd początkowy od położenia ramki treści oraz ukryć pasek przewijania.

Jeśli zarejestrujesz swoją aplikację na Facebooku, możesz włączyć na pasku nawigacyjnym przeglądarki opcję
udostępniania społecznościowego. Twoi klienci mogą wybrać opcję Facebook i wpisać wiadomość. Wiadomość ta oraz łącze do strony publikacji
zostaną następnie zamieszczone na tablicy danego użytkownika Facebooka. W chwili obecnej wyświetlane jest jedynie łącze do strony
internetowej publikacji, a jedynym dostępnym serwisem społecznościowym jest Facebook.

W aplikacji DPS App Builder można włączyć automatyczne archiwizowanie folio oraz
określić maksymalną liczbę pobranych folio dla aplikacji przeglądarki. Gdy zostanie osiągnięta liczba progowa, najwcześniej pobrane folia zostaną
automatycznie zarchiwizowane. Klienci mogą włączać lub wyłączać automatyczne archiwizowanie, korzystając z ustawień urządzenia, ale nie
mogą zmienić liczby progowej. Klienci mogą ponownie pobrać każde zarchiwizowane folio.

W poprzednich wersjach tworzenie artykułów z funkcją płynnego przewijania w dwóch orientacjach wymagało
utworzenia artykułu przez zaimportowanie. Teraz podczas tworzenia artykułu za pomocą przycisku Dodaj można konfigurować opcje płynnego
przewijania. Podczas importowania artykułu z funkcją płynnego przewijania należy upewnić się, że opcja Płynne przewijanie została określona.

Jeśli włączysz zakładki w aplikacji DPS App Builder, klienci będą mogli oznaczyć artykuł zakładką, a następnie wybrać ją z wysuwanego
menu na pasku nawigacyjnym, aby przeskoczyć do artykułu. Zakładki działają między różnymi folio w ramach tej samej aplikacji przeglądarki.

Gdy wracasz do biblioteki przeglądarki, sprawdza ona tylko zmiany, co przyspiesza przetwarzanie.
Komunikat błędu „nie można zaktualizować biblioteki” powinien być wyświetlany rzadziej — tylko wtedy, gdy biblioteka nie będzie mogła zostać
zaktualizowana przy pierwszym uruchomieniu lub gdy będzie pusta i nie zostanie zaktualizowana.

Obecnie dostępne jest API JavaScript rejestrujące analitykę dla treści HTML5 w urządzeniach z systemem iOS i
Android. To API JS pozwala wydawcom dołączać analitykę HTML5 do raportów SiteCatalyst zamiast przeglądania oddzielnych raportów. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Wydawcy z licencją Enterprise mogą teraz określić na podstawie logowania,
czy w bibliotece mają być wyświetlane zarówno folio darmowe, jak i komercyjne. Wydawcy mogą skonfigurować bibliotekę, tak aby w bibliotece
widoczne były jedynie pobrane darmowe folio. W przypadku folio komercyjnych w bibliotece mogą zostać wyświetlone są zarówno folio pobrane,
jak i uprawnione komercyjne. Aby udostępnić folio komercyjne, wydawcy nie muszą korzystać z niestandardowego sklepu internetowego.

W aplikacji DPS App Builder wydawcy z licencją Enterprise mogą dodać maksymalnie
osiem ikon paska nawigacji. Można teraz edytować wygląd dwóch ikon domyślnych: Przeglądarka i Biblioteka. Ponadto lokalne pliki HTML
używane dla tych ikon mogą zawierać aż pięć poziomów zagnieżdżonych folderów zasobów. Zasoby HTML nie muszą już znajdować się na tym
samym poziomie w strukturze HTML.

Istnieje możliwość utworzenia przycisku lub hiperłącza umożliwiającego klientom
przejście do sklepu z poziomu artykułu. Tworząc przycisk lub hiperłącze, zamień „http://” w polu adresu URL na „ww.gotoStore” („ww” nie jest
błędem). Należy także użyć programu DPS App Builder, aby utworzyć etykietę „Sklep” dla ikony niestandardowej.

Naprawiono wiele błędów i ograniczeń w zagnieżdżonych nakładach. Na przykład, zakotwiczone przyciski w
przewijalnych ramkach nie tracą już wyglądu, gdy znajdą się poza ramką kontenera. Nie trzeba również stosować obejścia do zmiany nazwy
obiektów ramki przewijalnej w panelu Warstwy.

Wersja 18

Obiekty interaktywne są teraz obsługiwane w obiektach wielostanowych. W stanach pokazów slajdów
są teraz obsługiwane wszystkie obiekty interaktywne (z wyjątkiem innych pokazów slajdów).
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Rozbudowane nakładki przycisków

Przyciski MSO w ramkach przewijalnych

Gesty powiększania palcami w artykułach PDF ze wszystkimi nakładkami

Niestandardowo utworzona aplikacja Adobe Content Viewer

Obsługa funkcji Podgląd na urządzeniu dla iPada

Połącz ponownie

Niestandardowe aplikacje przeglądarek dla serwisu Amazon Appstore

Bezpłatne subskrypcje dla Newsstand

Opcja powiadomień dla powiadomień push

Serwery powiadomień push innych dostawców

Ograniczone rozpowszechnianie bezpłatnych folio

Ulepszenia magazynu HTML

Ulepszenia subskrypcji

Podgląd okładki tylko dla przeglądarek Android

Ulepszenia narzędzia Zarządzanie kontem

Wersja Single Edition

Obsługa aplikacji DPS App Builder dla Amazon Appstore

Narzędzie Zarządzanie kontem

Przewijalne ramki z nakładkami interaktywnymi

Operacje Film i Dźwięk są teraz obsługiwane, dzięki czemu można używać przycisków do odtwarzania,
wstrzymywania i zatrzymywania filmów. Ponadto obsługiwanych jest wiele operacji w ramach sekwencji. Dany przycisk może np. odtworzyć klip
dźwiękowy, a po jego zakończeniu wyświetlić kolejny slajd.

Operacje przycisków uruchamiające stany obiektów wielostanowych mogą teraz działać w ramkach
przewijalnych. Należy pamiętać, że w przypadku wklejenia ramki zawartości w ramce kontenera, operacja stanu zostaje usunięta, zatem po
wklejeniu należy dodać operację ponownie.

Po utworzeniu artykułu PDF można używać gestów powiększania
palcami na dowolnej stronie, w tym także na stronie zawierającej obiekty interaktywne. Gestów tych można używać nawet podczas odtwarzania
nakładki. Artykuły bazujące na plikach PDF są dostępne wyłącznie dla przeglądarek urządzeń iPad – nie są dostępne dla przeglądarek Desktop
Viewer ani innych aplikacjach opartych na technologii AIR. Podczas tworzenia lub aktualizowania przeglądarki niestandardowej należy pamiętać o
wybraniu w aplikacji DPS App Builder opcji „Zezwalaj na powiększanie PDF”.

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia DPS
App Builder do stworzenia własnej wersji aplikacji Adobe Content Viewer dla urządzenia iPad. Możliwość tworzenia niestandardowych aplikacji
Content Viewer oferuje dwie korzyści. Po pierwsze, w przypadku pojawienia się nowej wersji narzędzi Folio Producer masz możliwość
przetestowania nowych funkcji, podczas gdy aplikacja Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie. Po drugie, funkcja Podgląd na
urządzeniu jest włączona w niestandardowej wersji aplikacji Adobe Content Viewer.

Po użyciu narzędzia DPS App Builder do stworzenia aplikacji Adobe Content Viewer możesz
skopiować informacje o folio bezpośrednio podłączonego iPada, bez konieczności używania klienta internetowego acrobat.com. Funkcja Podgląd
na urządzeniu dla iPada wymaga jednak narzędzia innego producenta, takiego jak na przykład Phone Disk. Funkcja Podgląd na urządzeniu dla
iPada działa jedynie w systemie Mac OS, a nie Windows.

W przypadku przeniesienia lub zmiany nazwy plików źródłowych można skorzystać z polecenia Połącz ponownie w panelu
programu Folio Builder, aby połączyć na nowo układy artykułu z plikami źródłowymi.

Firmy Adobe i Amazon rozwiązały problem dotyczący zatwierdzania
niestandardowych aplikacji przeglądarek w serwisie Amazon Appstore. Ponadto, folia są teraz przechowywane w folderze App Data na karcie SD,
co zapobiega sytuacjom, kiedy folia pozostają w pamięci nawet po usunięciu aplikacji.

Tworzone przez użytkowników niestandardowe przeglądarki obsługują teraz funkcję „Free Subscription”
firmy Apple.

Powiadomienia push nie są już aktywowane automatycznie w chwili publikacji folio. Aby aktywować
powiadomienia push, należy kliknąć przycisk Powiadom w organizerze Folio Producer po opublikowaniu lub zaktualizowaniu folio.

Jeśli posiadasz konto Enterprise możesz stworzyć własny serwer do obsługi powiadomień
push.

Jeśli jesteś wydawcą z kontem Enterprise, możesz ukryć bezpłatną zawartość w bibliotece
przeglądarki, co pozwala na umożliwienie klientom pobierania określonych zawartości na podstawie typu konta.

Jeśli jesteś wydawcą z kontem Enterprise, możesz skonfigurować magazyn HTML, który współpracuje z biblioteką
przeglądarki. Jeśli np. klient zaloguje się do Twojego magazynu zewnętrznego, może także automatycznie zalogować się do przeglądarki.

Cały pasek subskrypcji jest teraz aktywnym obszarem dotykowym, a nie tylko przyciski w prawym dolnym rogu. Po
zalogowaniu się subskrybenta do aplikacji, opcje subskrypcji zostają ukryte. Jeśli użytkownik kupi najnowsze folio, opcje subskrypcji pozostają
dostępne.

W przypadku bibliotek przeglądarek Android istnieje możliwość wykorzystania widoku siatki,
okładki lub obu. W przypadku mniejszych urządzeń Android niektórzy wydawcy preferują udostępnianie wyłącznie widoku okładki.

Narzędzia Zarządzanie kontem można teraz używać do tworzenia ograniczonej liczby kont dla
projektantów zatrudnionych w placówce oraz zewnętrznych. Utworzone konta są powiązane z kontem firmy, jednak nie pozwalają uzyskać dostępu
do np. narzędzi analitycznych.

Wersja 17

Zamiast płacić firmie Adobe co miesiąc za konto Professional lub Enterprise, możesz uiścić jednorazową opłatę, aby
stworzyć aplikację przeglądarki do obsługi pojedynczego folio, którą można następnie wysłać do sklepu Apple Store.

W aplikacji DPS App Builder można tworzyć niestandardowe aplikacje przeglądarek,
które można następnie przesłać do sklepu Amazon Appstore. Sklep Amazon Appstore jest dostępny dla urządzeń z systemem Android oraz
tabletów Amazon Fire.

Narzędzie Zarządzanie kontem firmy Adobe umożliwia tworzenie i udostępnianie kont pracownikom firmy, co jest
znacznie wygodniejsze niż korespondencja z przedstawicielami firmy Adobe. Każdemu identyfikatorowi Adobe ID można przypisać jeden z trzech
rodzajów kont: Aplikacja, DPS App Builder lub Administrator.

W przypadku instalacji narzędzi Folio Producer w wersji 17 w ramkach przewijalnych można
umieszczać dowolne nakładki z wyjątkiem pokazów slajdów.
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Rozszerzenia artykułów PDF

Opcja Oprawa prawostronna

Otwórz narzędzie Folio Producer Organizer z panelu

Ulepszenie niezawodności serwera

Obieg pracy offline

Obsługa funkcji Kiosk

Wydawnictwa prywatne dla użytkowników nie będących subskrybentami

Nowa opcja dla zasobów audio

Opcja Importuj zasoby HTML w panelu Folio Builder

Ulepszony panel nawigacyjny

Osobne programy instalacyjne dla narzędzi do authoringu i panelu

Ulepszenie niezawodności serwera

Nowe kategorie narzędzi analitycznych

Przeglądarki niestandardowe dla urządzeń PlayBook

Ulepszone przewijalne ramki

Hiperłącza w przewijalnych ramkach

Lepsza obsługa pamięci

Podgląd na urządzeniu

Dostosowanie wszystkich pięciu ikon paska nawigacji

Uproszczone tworzenie wewnętrznych aplikacji przeglądarki

Ulepszona analityka Omniture

Opcja „wyłączenia” przycisku Zaloguj

Jeśli strona w artykule formatu PDF zawiera przyciski powiązane z adresami URL lub hiperłącza, funkcja gestów
palcami działa prawidłowo, o ile na stronie nie znajduje się nakładka interaktywna innego typu.

Po wybraniu tej opcji w narzędziu Folio Producer Organizer artykuły będą wyświetlane w przeglądarce od prawej
do lewej zamiast od lewej do prawej. Opcja ta jest szczególnie ważna w przypadku języków azjatyckich.

Wybór polecenia Folio Producer w menu panelu Folio Builder uruchamia narzędzie Folio
Producer Organizer w domyślnym kliencie sieci Web.

Zespół odpowiedzialny za produkt kontynuuje wprowadzanie poprawek usuwających problemy z
wysyłaniem/pobieraniem z witryny acrobat.com.

Wersja 16

Obecnie możliwe jest tworzenie folio i artykułów bez wysyłania zawartości na serwer internetowy. Zawartość można wysłać
wtedy, gdy jest gotowa.

Zaktualizowana aplikacja DPS App Builder (wersja 1.5.1) zawiera obsługę funkcji Kiosk dla aplikacji przeglądarek
subskrypcji na iPadzie. Przeglądarki z obsługą funkcji Kiosk są wyświetlane w folderze Kiosk zapewniającym szybki dostęp do gazet i czasopism.

Jeśli nie posiadasz subskrypcji Enterprise lub Professional, możesz
użyć opcji Publikuj w module Folio Producer Organizer, aby opublikować zawartość jako prywatną. Opcja te jest szczególnie przydatna, gdy nie
możesz pobrać dużych folio przy użyciu serwera acrobat.com. Opublikowane folia pobierane z usługi Adobe Distribution Service są szybkie i
niezawodne.

Jeśli używasz programu InDesign CS5.5, wybór opcji Na początku Pokaż pierwszy obraz zmienia wielkość
ramki nakładki audio w oparciu o pierwszy obraz _play w podanym folderze zasobów kontrolera audio. Mimo to w programie InDesign CS5
musisz ręcznie zmienić wielkość ramki nakładki, tak aby pasowała do obrazu afiszu.

Można teraz importować plik zasobów HTML do panelu Folio Builder oraz edytora
narzędzia Folio Producer.

Panel nawigacyjny (Dashboard) pakietu Digital Publishing Suite zawiera łącza do filmów oraz inne przydatne
treści.

Użyj jednego instalatora, aby zainstalować narzędzia do authoringu
(panel Folio Overlays, wtyczka programu InDesign oraz aplikacja Desktop Viewer). Użyj innego instalatora, aby zainstalować panel Folio Builder.

Zespół odpowiedzialny za produkt kontynuuje wprowadzanie poprawek usuwających problemy z
wysyłaniem/pobieraniem z witryny acrobat.com. Na przykład, po opublikowaniu folio jego zawartość jest bezpośrednio kopiowana z serwera
acrobat.com do usługi Adobe Distribution Service.

W raportach analitycznych można przeglądać dane z uwzględnieniem typu pobranego folio: bezpłatne,
płatne-jednorazowe, w ramach subskrypcji lub z upoważnieniem zewnętrznym.

Wersja 15

Dzięki programowi DPS App Builder można tworzyć niestandardowe aplikacje
przeglądarek dla platform iPad, Android i BlackBerry PlayBook.

Możesz teraz utworzyć zawartość przewijalną poprzez wklejenie ramki tekstowej do ramki kontenera. Ponadto,
wydajność przewijalnych ramek uległa poprawie.

Hiperłącza i przyciski hiperłącza są teraz obsługiwane w przewijalnych ramkach Tylko panoramuj.
Hiperłącza w pokazach slajdów lub w przewijalnych ramkach utworzonych za pomocą panelu Warstwy nie są jeszcze obsługiwane.

W poprzednich wersjach, tworzenie na sąsiednich stronach nakładek intensywnie wykorzystujących pamięć
powodowało w niektórych sytuacjach problemy z wydajnością. Teraz przeglądarka obsługuje takie sytuacje lepiej, dzięki czemu poprawiała się
wydajność.

Dane folio można skopiować bezpośrednio do pamięci urządzenia przenośnego, bez konieczności korzystania z klienta
WWW na stronie acrobat.com. Funkcja Podgląd na urządzeniu będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android do chwili pojawienia się w
sklepie App Store uaktualnionej wersji aplikacji Adobe Content Viewer. Ta oferta wstępna obejmuje pewne czynności związane z konfiguracją.

Korzystając z narzędzia DPS App Builder do tworzenia aplikacji niestandardowych,
można teraz zastąpić przyciski „Biblioteka” oraz „Przeglądarka” na pasku nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Nie jest już wymagane określenie certyfikatów rozpowszechniania i plików
informacyjnych dla aplikacji przeglądarek podpisanych korporacyjnie (tylko wersja Enterprise).

Dane użytkownika są dostępne dla aplikacji przeglądarki z pojedynczym folio (tylko subskrybenci DPS). Ponadto
analityka zawiera teraz bardziej szczegółowe rozbicie statystyk pobierania.

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, który tworzy aplikację przeglądarki z własnym uprawnieniem,
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Dodawanie certyfikatów przy pobieraniu

Lepsza wydajność biblioteki

Ulepszenia w artykułach HTML w przeglądarce systemu Android

Zmiana kolejności artykułów

Anulowanie udostępniania folio

Zmiana ograniczenia wielkości artykułu

Płatności z poziomu aplikacji dla przeglądarek systemu Android

Przywracanie wszystkich zakupów dla przeglądarek Android

Opcja eksportu dla przeglądarek pojedynczego folio

Opcja sideloadingu w rozbudowywanych kompilacjach

Sterowana lista języków w serwisie iTunes

Opcja menu przywracania zakupów

Aktualizacja analityki

Ulepszenia pobierania aplikacji Viewer

Zatrzymaj na ostatnim obrazie

Artykuły z ustawieniem Tylko przesuwanie w poziomie we wszystkich przeglądarkach

Opcja Przywróć zakupy

Własne przyciski paska narzędziowego nawigacji

Wykrywanie paska narzędziowego lub przycisk Home

Dodatkowe raporty analityczne

możesz wyłączyć przycisk Zaloguj, aby uniknąć nadmiarowości.

Do tworzenia pliku niestandardowej aplikacji przeglądarki bez określania certyfikatów używa się teraz
programu DPS App Builder. Certyfikaty należy określić później przy pobieraniu pliku przeglądarki. Dzięki temu różne osoby mogą pobrać aplikację
i podpisać ją przy pomocy certyfikatów.
Podczas tworzenia niestandardowej aplikacji przeglądarki nie trzeba już klikać przycisku Odśwież, aby sprawdzić, czy kompilowanie przeglądarki
zostało zakończone.

W pewnych przypadkach folio ze strony acrobat.com pojawiały się w bibliotece jedynie na chwilę. Aplikacja Adobe
Content Viewer powinna teraz wyświetlać folio bardziej regularnie.

Funkcja przewijania w artykułach HTML została włączona dla przeglądarek
Android.

Wersja 14 (tylko usługi i program Viewer Builder)

Teraz możesz zmienić kolejność artykułów bezpośrednio w panelu Folio Builder, nie tylko w kliencie WWW.
Artykuły wystarczy przeciągnąć i upuścić, aby zmienić ich kolejność.

Jeśli folio było udostępniane innym użytkownikom, można anulować tę operację bez konieczności usuwania
folio. Można również użyć panelu Folio Builder w celu usunięcia folio, które zostało Tobie udostępnione.

W przypadku poprzednich wersji, ograniczenie wielkości artykułu do wysłania wynosiło 100 MB.
Ograniczenie wielkości artykułu wynosi teraz 2 GB. Urządzenia mobilne mogą jednak nie obsługiwać dobrze dużych artykułów.

Teraz możesz utworzyć folio komercyjne dla przeglądarek Android. Aby
zakupić folio, klienci mogą kliknąć przycisk Kup w bibliotece przeglądarki Android.

Klienci mogą teraz przywrócić wszystkie zakupy w przeglądarkach Android,
podobnie jak w przypadku przeglądarek iPad.

Opcja eksportu teraz jest dostępna w module Folio Producer Organizer. Kliknięcie opcji
Eksportuj tworzy plik .zip z zawartością wybranego folio. Podczas korzystania z programu DPS App Builder w celu utworzenia przeglądarki
pojedynczego folio dla iPada można określić plik .zip (lub plik .folio utworzony przy pomocy programu Content Bundler).

Sideloading można włączyć podczas korzystania z programu DPS App Builder w celu
rozbudowania przeglądarki dla iPada. Ta opcja pozwala ręcznie skopiować plik .folio (nie plik .zip) w celu rozbudowy przeglądarki poprzez serwis
iTunes.

W poprzednich wersjach aplikacja viewer w sklepie iTunes Store pojawiła się w 20 językach.
Builder Viewer pozwala teraz na ograniczenie liczby języków aplikacji viewer.

Teraz biblioteka własnych przeglądarek zawiera menu, które pozwala klientom wybrać opcję Przywróć
zakupy w celu ręcznego przywracania zakupów.

Oprócz prowadzenia indywidualnej statystyki folio subskrybowane dane są teraz dodatkowo przechwytywane.

Wersja 13

Wersja 13 (czerwiec 2011) była drugim wydaniem ogólnodostępnym pakietu Digital Publishing Suite. Narzędzia wydania 13 korzystają z instalatora
1.1.x i programu DPS App Builder 1.3.

Klienci mogą zacząć przeglądać folio przed zakończeniem jego pobierania oraz mogą przeglądać w
trybie offline częściowo pobrane folio. Przerwane pobierania są automatycznie wznawiane, gdy iPad odzyskuje swoje połączenie z Internetem.
Użyj edytora narzędzia Folio Producer, aby określić priorytet pobierania dla artykułów.

Panel Folio Overlays pozwala określić, czy pokaz slajdów lub sekwencja obrazów ma się zatrzymać na
pierwszym lub ostatnim obrazie po odtworzeniu.

Artykuły z ustawieniem Tylko przesuwanie w
poziomie („artykuły spłaszczone”) działają teraz w aplikacji Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych oraz w przeglądarkach dla
systemu Android i aplikacji PlayBook.

Jeśli klienci przywracają lub wymieniają iPada, mogą w łatwiejszy sposób pobrać zawartość, do której są uprawnieni.
Gdy przeglądarka jest uruchamiana po raz pierwszy, klienci są proszeni o przywrócenie zakupów.

Klienci biznesowi mogą utworzyć maksymalnie trzy przyciski, wyświetlające stronę HTML w
przeglądarce. Poza przyciskami Biblioteka i Przeglądarka, które znajdują się na pasku narzędziowym nawigacji możesz utworzyć dodatkowe
przyciski, takie jak Sklep, Pomoc i Nowości, wyświetlające stronę HTML.

Gdy korzystasz z programu DPS App Builder do tworzenia aplikacji przeglądarki,
możesz ukryć pasek narzędziowy nawigacji w dolnej części przeglądarki lub przycisk Home w lewym, górnym rogu przeglądarki.

Strona Analityka na pulpicie nawigacyjnym pakietu Digital Publishing Suite zawiera teraz więcej raportów,
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Uprawnienie dla systemu Android

Zlokalizowana aplikacja Content Viewer dla systemu Android

Zlokalizowany program DPS App Builder

Ulepszone możliwości zastosowania

Nowy panel Folio Builder

Folio zapisane w przestrzeni roboczej w sieci

Klient WWW pakietu Digital Publishing Suite

Udostępnianie

Przebudowany panel Folio Overlays

Zmiany w terminologii

Ulepszenia pobierania folio

Rozszerzenie możliwości przeglądarki Android

Dostosowanie paska nawigacji

Ulepszenia subskrypcji

Rozciąganie i powiększanie w folio PDF

Aplikacja Content Viewer dla systemu Android

służących do śledzenia danych użytkownika.

Klienci biznesowi mogą teraz przedstawić uprawnienie dla subskrypcji

Aplikacja Adobe Content Viewer dla systemu Android jest teraz zlokalizowana
w tym samym języku, co przeglądarka iPada.

Program DPS App Builder został zlokalizowany w następujących językach: francuskim, niemieckim,
włoskim, hiszpańskim i japońskim.

Panel Folio Builder, witryna Folio Producer i program DPS App Builder zawierają wiele poprawek, które
zwiększają komfort korzystania z nich.

Wersja 12

Wersja 12 (maj 2011) była pierwszym wydaniem ogólnodostępnym pakietu Digital Publishing Suite. Narzędzia wydania 12 korzystają z instalatora
1.0.x i programu DPS App Builder 1.2.

Panel Folio Builder w programie InDesign zastępuje aplikację Digital Content Bundler. Dzięki panelowi Folio Builder
możesz dodawać artykuły i układy artykułów oraz zmieniać folio i właściwości artykułów.

Dzięki poprzednim narzędziom utworzyliśmy folder folio zawierający foldery artykułów. Folder
folio został spakowany w celu utworzenia plików .folio, które albo zostaną przesłane na serwer albo na iPada. Dzięki nowemu obiegowi pracy,
każde folio jest przestrzenią roboczą na serwerze WWW. Folio te nadal zawierają artykuły, ale artykuły te można kopiować do różnych folio i
ponownie ustawiać bez ich pakowania. Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć podgląd pojedynczych artykułów lub całych folio. Lub zaloguj się do
aplikacji Adobe Content Viewer i pobierz utworzone przez siebie folio. Aby utworzyć artykuły w oparciu o istniejącą strukturę folderów, możesz
użyć funkcji Import.

Subskrybenci pakietu Digital Publishing Suite mogą zalogować się do klienta WWW na stronie
http://digitalpublishing.acrobat.com. Pulpit nawigacyjny zawiera łącza do narzędzi i usług.

Strona Analityka pozwala śledzić dane klienta.

Użyj narzędzia Folio Producer, aby organizować, edytować i publikować folio. Narzędzie Folio Producer zawiera stronę Organizer, która
wyświetla dostępne folio i stronę Editor, która wyświetla artykuły w wybranym folio.

Program Viewer Builder pozwala tworzyć własne aplikacje.

Użyj opcji Udostępnij, aby udostępnić folio innych użytkownikom pakietu DPS. Na przykład, wydawca może udostępnić folio
projektantowi, który przydzielony jest do utworzenia artykułu dla magazynu. Lub jakaś agencja może udostępnić folio różnym wydawcom, aby
udostępnić reklamy. Obieg pracy udostępniania zastępuje obieg pracy „przesyłania”.

Panel Folio Overlays został przebudowany. Nakładki Viewer 360 nazywane są teraz nakładkami sekwencji
obrazów. Nakładki widoku internetowego nazywane są teraz nakładki zawartości WWW. Obiekty można zresetować, aby przekonwertować je z
nakładek do normalnych obiektów.

„Stosy” nazywane są teraz „artykułami”. Opcja Spłaszcz to teraz Tylko przesuwanie w poziomie. Serwer realizacji
nazywany jest teraz usługą Distribution Service.

Wersja 11

Wersja 11 była ostatnim przedpremierowym wydaniem pakietu Digital Publishing Suite, w którym korzystano z obiegu pracy aplikacji Content
Bundler.

W przypadku iPadów prędkość pobierania podwoiła się. Dodatkowo, użytkownicy przeglądarki mogą czytać jedno
folio podczas pobierania innego.

Wydajność artykułów PNG i HTML na urządzeniach z systemem Android uległa poprawie.
Przeglądarka Android obsługuje widok internetowy z poziomu aplikacji.

Przedsiębiorstwa mogą dodać aż trzy ikony do paska nawigacji, które wyświetlają pełnoekranowy widok
internetowych.

Możesz teraz ustawić subskrypcję Apple (iOS) bez podawania własnych uprawnień serwera.

Wersja 10

Po wybraniu opcji eksportu PDF podczas pakowania, użytkownicy mogą używać gestu rozciągania,
aby powiększyć stronę. Obecnie rozciąganie i powiększanie nie jest włączone na stronach, które mają interaktywne nakładki.

Aplikacja Adobe Content Viewer jest już dostępna dla urządzeń z systemem Android. Nie jest
możliwe przesyłanie folio do tej aplikacji Content Viewer. Zamiast tego, przesyłaj i pobieraj pliki za pomocą serwera wykonawczego. Chociaż
przeglądarka Android jest podobna do przeglądarki iPada, niektóre funkcje nie są jeszcze obsługiwane. Nieobsługiwane funkcje obejmują
spłaszczone artykuły, filmy w wierszu, nakładki panoramy i folio eksportowane w formacie PDF. Artykuły HTML i nakładki widoku internetowego
mogą powodować problemy z wydajnością.
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Zlokalizowane przeglądarki

Dodatkowa pomoc subskrypcji

Wersje folio

Podział na strony w artykułach HTML

Usługi subskrypcji e-handlu w przeglądarce

Rozszerzone możliwości aplikacji Desktop Viewer

Oprawa prawostronna

Aktualizacja folio w przeglądarce

Filmy o podwójnej orientacji w folio o pojedynczej orientacji

Rozszerzenie analizy danych

Nowy panel Folio Overlays

Desktop AIR Viewer

„Wydanie” -> „Folio”

Brak opcji ID

Widok siatki w bibliotece przeglądarki

Opcja Kolejność

Zablokowane artykuły podczas pakowania

Przycisk Wyloguj w przeglądarce

Pobieranie plików w sieci 3G

Spłaszczone artykuły

Wymagania dotyczące struktury folderu niespakowanego

Interfejs języka programu Adobe Content Viewer można zmieniać w ustawieniach regionalnych urządzenia. W tej
chwili obsługiwanymi językami są angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, hiszpański i japoński.

W chwili obecnej dostępne są już opcje subskrypcji z poziomu aplikacji. Adobe obsługuje nowy model
subskrypcji Apple dla wydawców, którzy założyli własny serwer uprawnień.

Urządzenia mobilne są teraz dostępne w różnych wymiarach. Jeśli używasz tych samych folio 1024x768 dla urządzeń z systemem
Android, będą one posiadać czarne pasy na górze i dole. Jeśli projektujesz dla konkretnych urządzeń (np. 1024x600) lub proporcji (16:9), to samo
folio można tworzyć w różnych wersjach. Wersje można tworzyć poprzez wprowadzanie takich samych ustawień dla Tytułu magazynu i Numeru
folio, ale różnych dla ustawień eksportu Wymiarów. Przeglądarka oferuje tylko tę wersję, która najlepiej pasuje do wymiarów urządzenia.

Artykuły HTML można teraz dzielić na strony w sposób bardziej elegancki.

Wersja 9

Wydawcy mogą teraz tworzyć własny model subskrypcji, który umożliwia klientom subskrypcję
magazynu lub biuletynu i regularne otrzymywanie aktualizacji folio. Klienci mogą określić zakres folio do pobrania na iPada—szczególnie
przydatne w przypadku magazynów informacyjnych.

Program Content Viewer for Desktop obsługuje teraz wiele wcześniej niedostępnych funkcji,
takich jak folio o pojedynczej orientacji i nakładki Widok internetowy.

Program Content Bundler zawiera ustawienie oprawy, które umożliwia czytanie artykułów dla języków azjatyckich z
prawej strony do lewej. Jeśli wybrano opcję Krawędź prawa, pierwszy artykuł pojawia się jako artykuł najbardziej z prawej strony, a użytkownicy
przeglądają artykuły od prawej do lewej.

Komunikat o aktualizacji teraz pojawia się w bibliotece, jeśli folio jest aktualizowane na serwerze
wykonawczym. Naciśnięcie przycisku Aktualizuj powoduje pobranie nowych lub zmodyfikowanych mini plików .folio.

Użytkownicy mogą odtwarzać filmy na pełnym ekranie w orientacji poziomej,
nawet jeśli folio jest tylko w orientacji pionowej.

Podczas korzystania z danych analitycznych do śledzenia wykorzystania rozróżnia się reklamy i artykuły. Dane w
trybie offline przeglądarki są również zachowane.

Wersja 7/8

Panel Folio Overlays w programie InDesign CS5 zastępuje aplikację Interactive Overlay Creator. Ta zmiana
oznacza, że teraz można w programie InDesign tworzyć natywnie wszystkie interaktywne nakładki. Panel Folio Overlays pozwala tworzyć nakładki
i zmieniać ich ustawienia.

Wersja przeglądarki oparta na aplikacji AIR jest już dostępna do testowania utworzonych wydań (nazywanych teraz „folio”).
Program Desktop Viewer obecnie nie obsługuje wszystkich funkcji, dlatego używać go można tylko jako podstawowe narzędzie do testowania.

Termin „wydanie” jest zastąpiony słowem „folio”.

Gdy iPad jest obracany, korzystanie z tej samej nakładki identyfikatorów ID w układzie poziomym i pionowym w większości
przypadków nie jest już wymagane, aby zapewnić ciągłość. Do określenia powiązanych nakładek program Bundler korzysta z zasobów źródła i
ustawień.

Biblioteka przeglądarki teraz umożliwia wyświetlenie w widoku siatki ośmiu folio jednocześnie. Możliwe
jest przełączanie pomiędzy widokiem siatki i widokiem pojedynczym.

Aplikacja Content Bundler zawiera nową kolumnę „Kolejność” która sprawia, że przypadkowa zmiana kolejności artykułu staje
się mniej prawdopodobna. Wprowadzenie liczby przyporządkowującej kolejność, w jakiej pojawia się artykuł spowoduje jego przeniesienie do tego
miejsca.

Program Content Bundler zawiera nową kolumnę „Zablokowane”, która pozwala zapobiec
aktualizacji artykułów podczas ich pakowania — szczególnie przydatne, gdy chcesz tylko przetestować zmiany w jednym lub dwóch artykułach.

Nie jest już konieczna zmiana hasła identyfikatora Adobe ID w celu wyświetlenia przycisku Zaloguj się.

Folio można teraz pobierać do iPada za pośrednictwem połączenia 3G.

Wersja 6

Gdy artykuł (zwany „stosem”) jest spłaszczony, to w istocie każda strona w artykule staje się osobnym artykułem, dzięki
czemu klienci mogą przewijać w poziomie, aby przeglądać strony artykułu. W spisie treści pojawia się jedynie pierwsza strona spłaszczonego
artykułu, wszystkie strony pojawiają się natomiast w trybie Przeglądaj jako miniaturki. Nie można spłaszczyć artykułu, który jest ustawiony na
płynne przewijanie.

Teraz możesz zbudować całe interaktywne wydanie bez folderu OverlayResources.
W poprzednich wersjach pliki źródłowe dla nakładek musiały znajdować się w folderze OverlayResources, a eksportowane pliki SWF musiały
znajdować się w folderze Links dokumentów, w których zostały umieszczone.
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Automatyczne generowanie spisu treści

Format obrazu PDF

Artykuły HTML

Określanie miniaturek HTML

Ulepszenia interfejsu przeglądarki

Przezroczystość w przewijalnych ramkach

Zmiany w programie Bundler

Natywne pokazy slajdów i hiperłączy

Ulepszone natywne pokazy slajdów

Łącza do poszczególnych stron

Uproszczone hiperłącza „navto”

Artykuły o pojedynczej orientacji

Obsługa lokalnych plików HTML dla widoku internetowego

Przewijalne ramki

Przycisk Cofnij

Wyjście w formacie JPEG w programie Bundler

Poprawiony błąd występujący w programie Bundler

Zakładka Widok internetowy

Opcje autostartu

Nowe opcje 360 Viewer

Hiperłącza navto

Uproszczone natywne pokazy slajdów

Plik PNG spisu treści, który był wcześniej wymagany jest obecnie opcjonalny. Jeżeli folder artykułu nie
zawiera pliku PNG, program Content Bundler generuje automatycznie ikonę spisu treści na bazie pierwszej strony artykułu.

Oprócz PNG i JPEG program Bundler może zamieszczać obrazy na stronie w formacie PDF. Korzystanie z formatu
obrazów PDF znacznie zmniejsza rozmiar pliku i oferuje dodatkowe możliwości dla przyszłych wersji takich jak rozciąganie i powiększanie oraz
wyszukanie i wybór tekstu.

Obecnie do tworzenia artykułów w wydaniu można użyć plików InDesign lub plików HTML. Podczas tworzenia artykułu za
pomocą plików HTML, możesz użyć tego samego pliku HTML dla obu orientacji – można też utworzyć oddzielne pliki HTML dla orientacji poziomej
i pionowej.

W przypadku artykułów programu InDesign przeglądarka automatycznie generuje miniaturki, które pojawiają się
podczas przeciągania scrubbera. Generowanie miniaturek dla artykułów HTML zajmuje jednak więcej czasu, skutkując czasami utworzeniem
miniaturek o niskiej jakości. Aby zwiększyć wydajność miniatur w artykułach HTML, można zezwolić programowi Bundler na generowanie obrazów
miniatur na pierwszej stronie każdego artykułu HTML lub można ręcznie dodać pliki obrazów do folderów artykułów HTML.

Użytkownicy skarżyli się, że pasek przewijania z prawej strony każdego artykułu jest zbyt cienki, dlatego
poszerzyliśmy go. Poprawiliśmy również wygląd i wydajność miniatur stron w trybie przeglądania.

Ramki z zawartością przewijalną są teraz przezroczyste domyślnie. Jeśli nie chcesz, aby zawartość
ramki kontenera była wyświetlana, zastosuj wypełnienie do ramki zawartości.

W programie Content Bundler tekst metadanych Tytuł wydania nie pojawiał się w żadnej części okna przeglądarki,
zatem opcja ta została usunięta, podobnie jak dane Ustawienia wymiaru/typu. Ponadto opcja Użyj okładki została zmieniona na Dołącz okładkę.

Wersja 5

Funkcje natywne są jedynym sposobem tworzenia interaktywnych pokazów slajdów i hiperłączy. Użyj
panelu Status obiektu, panelu Przyciski oraz panelu Hiperłącza do tworzenia interaktywnych obiektów. Zmień ustawienia poprzez wpisanie
odpowiednich wierszy w panelu Etykieta skryptu. (Mamy nadzieję, że w następnej wersji umieścimy interfejs tych ustawień.)

Możesz teraz utworzyć przyciski nawigacyjne, które umożliwiają przechodzenie do następnych lub
poprzednich slajdów w pokazie. Jeśli dodasz wiersz „SS_swipeEnabled = yes” w panelu Skrypt etykiety, gdy wybrany jest obiekt wielostanowy,
użytkownik może przewijać slajdy w pokazie, przesuwając palcem.

Teraz można utworzyć hiperłącza lub przyciski przejść do konkretnej strony w artykule.

Teraz można określić hiperłącza navto za pomocą nazw dokumentów źródłowych artykułu docelowego,
uwzględniając lub nie rozszerzenia .html lub .indd.

Można utworzyć wydanie w orientacji poziomej lub pionowej. Wystarczy w folderze wydania umieścić
dokumenty InDesign w orientacji poziomej lub pionowej. Wydanie zachowuje orientację, nawet kiedy iPad jest obracany.

Podczas tworzenia nakładki Widoku internetowego można z komputera określić
plik HTML. W poprzedniej wersji możliwe było tylko określenie adresu URL w Internecie w celu utworzenia nakładki Widok internetowy.

Możliwość utworzenia obszaru widoku, który pozwala użytkownikom na przewijanie zawartości w pionie lub w poziomie. Na
przykład, użytkownicy mogą przeglądać listę składników.

Pasek nawigacji przeglądarki zawiera przycisk Cofnij pomiędzy przyciskami Strona główna i Spis treści, który pozwala
użytkownikom na powrót do strony, z której przeskoczyli.

Okno dialogowe Opcje eksportu w programie Bundler zawiera obecnie opcję pozwalającą
określić, czy zawartość ma zostać wyeksportowana w formacie PNG czy JPEG.

Program Bundler dostarcza lepszych informacji zwrotnych w trakcie procesu pakowania.

Wersja 4

Wstaw na żywo stronę internetową w określonym obszarze widoku. Można określić, czy użytkownicy mogą
współdziałać z zawartością WWW i zmieniać inne ustawienia.

Dodaj nakładkę z funkcją automatycznego odtwarzania (lub po określonym czasie opóźnienia) aktywowaną w momencie
otwarcia strony. Autostart jest dostępny dla nakładek 360 Viewer, Audio, Wideo i Widok internetowy.

Oprócz opcji Autostartu, aplikacja 360 Viewer zawiera nowe opcje, które pozwalają sterować odtwarzaniem,
zatrzymaniem, przesuwaniem i tworzeniem pętli obrazów.

Teraz o wiele łatwiej jest tworzyć hiperłącza, aby przeskakiwać pomiędzy artykułami. Podczas tworzenia natywnego przycisku
czy hiperłącza w programie InDesign, podaj adres URL jako „navto://<vertical InDesign document name>,” oraz „navto://WiFi_v”, aby przejść do
artykułu WiFi albo od orientacji pionowej albo poziomej.

Obiektów wielostanowych nie trzeba już grupować. Teraz panel Skrypt etykiety jest potrzebny tylko do
zmiany ustawień.
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Adobe Content Viewer

Przesyłanie wydań na serwer wykonawczy

Zarządzanie wydaniami w programie Bundler

Opcja Okładka

Bardziej elastyczna struktura folderu nakładek

Natywna interaktywność InDesign

Filmy w wierszu

Nakładki panoramy

Plik pomocniczy .xml

Wiele wydań

Płynne przewijanie

Aplikacja Adobe Content Viewer umożliwia wysyłanie i pobieranie zawartości z serwera Adobe i wysyłanie zawartości
(sideload) z komputera stacjonarnego. (Uwaga: opcja sideloadingu nie jest już dostępna)

Firma Adobe utworzyła tymczasową stronę serwera, gdzie można przesłać wydania i zarządzać
nimi. Podczas eksportowania wybierz kilka plików z podmenu Wydanie, a następnie określ opcje przesyłania na serwer. Po przesłaniu na serwer
Adobe zawartości testowej, wydania można pobrać do przeglądarki. W tej wersji, jedynym sposobem pobrania wydania jest zalogowanie się przy
użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, jak osoby, która wysłała wydanie.

W programie Bundler można wyświetlić interfejs, który pozwala na przeglądanie i zarządzanie
przesłanymi wydaniami. W tej wersji można dodawać, przeglądać i usuwać wydania przesłane na serwer Adobe.

Pierwsza strona pierwszego artykułu może być teraz używana jako okładka wydania w bibliotece dla wydań przesłanych na
serwer.

Wersja 2.5/3

Poprawki błędów; nie wprowadzono nowych funkcji oprócz udostępnienia aplikacji Adobe Content Viewer w sklepie Apple.

Wersja 2

W poprzedniej wersji, każdy folder artykuł wymagał plików _h i _v programu InDesign oraz
folderu Links zawierającego zasoby dwóch plików, a ponadto istniał pojedynczy folder OverlayResources dla całego wydania. Mimo, że struktura
ta jest nadal aktualna, możliwe są oddzielne foldery dla plików _h i plików _v, gdzie każdy folder zawiera folder Links oraz OverlayResources—
szczególnie przydatne w przypadku folderów pakietu. Istnieją zalety każdej metody.
W przypadku korzystania z metody, w której pliki InDesign i foldery Links znajdują się w osobnych folderach, należy również dołączyć oddzielny
folder OverlayResources w każdym folderze artykułu, a nie pojedynczy folder OverlayResources dla całego wydania.
Niezależnie od użytej struktury, pliki InDesign mogą zawierać przyrostki _h oraz _v (dla poziomu i pionu) lub przyrostki _l oraz _p (dla orientacji
poziomej tzn. landscape i pionowej tzn. portrait).

Wydanie może zawierać hiperłącza, przyciski oraz obiekty wielostanowe w plikach InDesign bez
konieczności korzystania z Kreatora nakładek. Do zmiany domyślnych ustawień dla tych obiektów można używać panelu Etykiety skryptu.

Filmy odtwarza się teraz raczej w wierszu niż w trybie pełnego ekranu.

Kreator nakładek zawiera teraz opcję Panorama.

Można uniknąć wypełniania metadanych za każdym razem użycia programu Bundler poprzez utworzenie pliku CSV o
nazwie „Info.csv”. Ze względu na problemy z niektórymi znakami, które nie są wyświetlane poprawnie, plik XML zastępuje plik CSV.

Teraz do przeglądarki można dodać więcej niż jedno wydanie. Wskazanie ikony Strona główna przenosi z powrotem do biblioteki
wydań, a nie do początku bieżącego wydania. Można tworzyć podgląd obrazów dla wydań biblioteki. Obecnie można załadować tylko osiem
wydań.

Można określić, czy każdy artykuł w wydaniu przewija się w sposób ciągły czy strona po stronie.

Wersja 1

W wersji pierwszej narzędzi Digital Publishing Suite oferowano program Content Bundler na bazie aplikacji AIR oraz aplikacje Interactive Overview
Creator. Pierwszy Kreator nakładek zawierał nakładki Hiperłącza, 360 Viewer, Pokaz slajdów, Audio oraz Wideo. Kreator nakładek był jedyną
metodą utworzenia interaktywnych obiektów.
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DPS — informacje o wydaniu poprawek błędów
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Opis ogólny
Artykuł zawiera listę znanych problemów, a także najważniejsze poprawki dla każdej wersji pakietu Digital Publishing Suite. Lista nowych funkcji
została zawarta w artykule Nowości w tym wydaniu.

Listę znanych problemów dotyczących serwera DPS oraz harmonogram planowanych prac serwisowych można znaleźć pod adresem
http://status.adobedps.com.

Poprawki w wersji 30
28 kwietnia 2014 r.

Starsza wersja przeglądarki Android Viewer nie wyświetlała komunikatów o błędzie w przypadku pobierania folio do urządzenia z systemem
Android, na którym zabrakło miejsca. (3732681)

22 kwietnia 2014 r.

Rozwiązano problem z wydajnością dużych powiadomień push. (3743224)

10 kwietnia 2014 r.

Rozwiązano problem związany z wysyłaniem powiadomień push za pomoc starszych wersji / API powiadomień. (3735711)

21 marca 2014 r.

Wysyłanie powiadomienia tekstowego zawierającego znaki dwubajtowe może spowodować, że w polu tekstowym zostanie umieszczona
wiadomość dłuższa niż limit wynoszący 256 bajtów. W interfejsie użytkownika liczba pozostałych bajtów będzie wyświetlana z wartością ujemną,
ale powiadomienie i tak zostanie wysłane do urządzeń Apple, powodując błąd. Dzięki poprawce usługa nie pozwala już na wysyłanie wiadomości
przekraczających 256 bajtów. Gdy wiadomość tekstowa przekracza dozwolony limit, w interfejsie jest wyświetlany komunikat o błędzie i aby
kontynuować, należy zmniejszyć liczbę znaków dwubajtowych.

20 marca 2014 r.

Czasami po zainstalowaniu narzędzi w wersji 30 użytkownicy nie mogą się zalogować w panelu Folio Builder przy użyciu identyfikatora Adobe ID,
który nie ma przypisanej roli Aplikacja. Ten problem został rozwiązany za pomocą tej poprawki. W celu uniknięcia problemów z logowaniem należy
zaktualizować pakiet DPS Desktop Tools (w programie InDesign CC/CS6) lub panel Folio Builder (w programie InDesign CS5.5/CS5). Łącza do
instalatorów znajdują się w tym artykule.

Obecnie znane problemy oraz porady
Problemy z logowaniem się i instalacją

W przypadku nieudanej instalacji aplikacji Adobe Content Viewer po zaktualizowaniu narzędzi DPS zapoznaj się z artykułem Problemy z
instalacją i i zlokalizowaniem aplikacji Desktop Adobe Content Viewer.
W przypadku niepowodzenia instalacji aplikacji DPS App Builder, usuń ją z folderu Programy (jeśli istnieje), opróżnij kosz, zaloguj się do
pulpitu DPS Dashboard i kliknij opcję DPS App Builder for the Mac.
Jeśli podczas próby logowania do aplikacji Adobe Content Viewer na iPadzie za pomocą zweryfikowanego identyfikatora Adobe ID
wyświetlany jest błąd „uwierzytelnianie nieudane” lub jeśli prawidłowe, opublikowane folio nie wyświetla się w niestandardowej aplikacji
przeglądarki, mógł wystąpić błąd na serwerze. Zapoznaj się z sekcją „Uwierzytelnianie nieudane” noty technicznej Rozwiązywanie problemów
z aplikacją Adobe Content Viewer lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Znane problemy z macierzystą przeglądarką systemu Android

Lista obsługiwanych funkcji i ograniczeń w macierzystej przeglądarce systemu Android jest podana w artykule Kompilowanie macierzystych
aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Znane problemy z udostępnianiem społecznościowym/przeglądarką Web Viewer

Funkcja udostępniania społecznościowego zawarta w systemie iOS 6 jest wyłączona w każdej aplikacji skompilowanej po 7 lutego. W
urządzeniach z systemem iOS 6 całe menu udostępniania społecznościowego jest wyłączone. Menu pozostanie dostępne w urządzeniach z
systemem iOS 7.
Ostatnia strona artykułu z funkcją płynnego przewijania może nie być prawidłowo wyświetlana w przeglądarce Web Viewer, jeśli długość
płynnie przewijanego artykułu nie stanowi dokładnej wielokrotności wysokości folio. Przykład: ostatnia strona artykułu o wymiarach
1024x2000 może zostać przycięta, ale artykuł o wymiarach 1024x1536 (2 x wysokość) lub 1024x2304 (3 x wysokość) powinien być
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wyświetlany poprawnie. Problem ten występuje zwłaszcza w przypadku orientacji pionowej. Jedną z metod obejścia tego problemu jest
zdefiniowanie takiej wysokości płynnie przewijanej strony, która będzie stanowić dokładną wielokrotność wysokości folio. Inna metoda polega
na opublikowaniu płynnie przewijanego artykułu w formacie PNG, a nie PDF.
Obrazy spisu treści większe niż 70x70 są przycinane, a nie skalowane.

Inne znane problemy

Podczas używania narzędzia Application Loader w celu przesłania aplikacji DPS jest wyświetlany komunikat o błędzie „Ostrzeżenie:
niezgodność wersji”. Ostrzeżenie to można zignorować i kontynuować przesyłanie aplikacji, albo zmodyfikować numer wersji w ustawieniach
iTunes Connect. Firma Apple nie odrzuca obecnie aplikacji z powodu tego problemu. (3632944)
Włączenie udostępniania społecznościowego w aplikacji w wersji 29 lub 30 spowoduje, że artykuły z folio opublikowanego jako bezpłatne
będzie można wyświetlać w przeglądarce Web Viewer i w przeglądarce artykułów nawet wtedy, gdy sam artykuł będzie miał status
Chroniony albo Mierzony.

Poprawki błędów w wersji 30.2 (28 kwietnia 2014 r.)
Poprawki do narzędzi analitycznych

Metryki artykułu prezentują teraz spójne dane na temat uruchomień nakładek i kliknięć adresów URL dla stron, które nie zawierają tych
pozycji. (3726762)
Nakładki przycisków osadzone w pokazie slajdów są teraz poprawnie monitorowane. (3737243)

Starsza przeglądarka Android Viewer

Starsza wersja przeglądarki Android Viewer nie wyświetlała komunikatów o błędzie w przypadku pobierania folio do urządzenia z systemem
Android, na którym zabrakło miejsca. (3732681)

Poprawki błędów w wersji 30.1 (7 kwietnia 2014 r.)
Poprawki dotyczące przeglądarki do systemu iOS

Rozwiązano kilka problemów z logowaniem w uaktualnionych aplikacjach z uprawnieniem bezpośrednim, w tym błąd działania przycisku
logowania oraz problem z wylogowywaniem użytkowników. (3726004 i 3726005)
Przeglądarka iPhone Viewer utrzymuje teraz proporcje (16:9) dla okładki folio w rozmiarze iPhone5 w widoku kiosku (Newsstand). (3732700)
Kod przeglądarki, który szuka deskryptorów danych w pliku HTMLResources.zip, nie stwierdza już nieprawidłowo wystąpienia błędu.
(3724085)
Znaki z zestawu rozszerzonego nie są już kodowane w formacie URL w adresie widoku slajdu WWW. (3728362)

Poprawki w macierzystej przeglądarce Android Viewer

Skorygowano błąd, który powodował, że niektóre filmy nie były automatycznie odtwarzane, mimo że skonfigurowano je z taką opcją.
Wprowadzono poprawki zwiększające stabilność, związane z anulowaniem pobierania.
Usunięto problem z logowaniem przy uprawnieniach bezpośrednich.

Poprawki przeglądarki dla sklepu Windows Store

Jeśli wydawca zmieni nazwę folio, to przy aktualizacji tego folio przez użytkownika nie jest już wyświetlany komunikat o błędzie: „Nie można
otworzyć folio”. (3729074)
Usunięto problem z logowaniem przy uprawnieniach bezpośrednich. (3726018)

Wersja 30 — informacje o wydaniu poprawek (marzec 2014 r.)
Poprawki związane z tworzeniem

Jeśli nazwy nakładek w folio zawierają znaki podziału wiersza, nakładki stają się niekompletne i przy pobieraniu folio do systemu Android
występują błędy. Ten problem został rozwiązany. (3653600)

Poprawki dotyczące przeglądarki do systemu iOS

Przeglądarka niekioskowa i przeglądarka Adobe Content Viewer nie tracą już pobranych folio po restarcie, gdy pole Nazwa publikacji folio
zawiera ukośniki „/”. (3706229)
Przesunięcie palcem po nakładce zawartości internetowej nie powoduje już uaktywnienia nakładki w systemie iOS7. (3719813)
Przeglądarka ulegała awarii, gdy użytkownik pobrał jedną sekcję folio podzielonego na sekcje, cofnięto publikowanie folio, po czym
użytkownik wyświetlił folio i wykonywał na nim operacje. Ten problem został rozwiązany. (3712674)
Obecnie podczas przesuwania palcem są dostępne funkcje resetowania sekwencji obrazów przy obracaniu i ruchu bezwładnym. (3711983)
W systemie iOS 7 przyciski pokazu slajdów już nie znikają po obróceniu urządzenia, gdy pokaz jest zagnieżdżony w przewijalnej ramce.
(3710367)
Dotknięcie prawidłowych łączy navto już nie powoduje niepowodzenia i w niektórych sytuacjach nie wywołuje żadnej akcji. (3704444)
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Pozycja czytania folio o pojedynczej orientacji już nie jest tracona, gdy urządzenie zostanie zrestartowane w przeciwnej orientacji. (3701061)
Wartości z lokalnej pamięci masowej są teraz pobierane poprawnie po aktywacji urządzenia ze stanu uśpienia lub naciśnięciu przycisku
strony głównej. (3696400)
Po powiększeniu strony PDF i przesunięciu palcem sekwencja obrazów jest teraz wyświetlana poprawnie. (3689978)
Automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów, które zostało zresetowane dwukrotnym dotknięciem, nie jest już wznawiane po opuszczeniu
strony. (3685543)
Obecnie okładka folio w Kiosku jest poprawnie aktualizowana powiadomieniem push w tle, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do folio.
(3684294)
Nakładki sekwencji obrazów zagnieżdżone w przewijalnych ramkach nie mają już problemów z automatycznym odtwarzaniem w pewnych
sytuacjach. (3684291)
Alert o nowym folio nie pojawia się w widoku folio, jeśli w przeglądarce nie skonfigurowano obsługi bezpośrednich uprawnień. Ten problem
został rozwiązany. (3684290)
Przeglądarka już nie ulega awarii, gdy użytkownik dotknie kilku folio w celu zakupu niestandardowej biblioteki, a następnie wybierze opcję
powrotu do domyślnej biblioteki. (3678047)
Bardzo szybkie przesunięcie palcem na pokazie slajdów czasami powoduje przejście do następnego artykułu zamiast zmiany slajdu. Ten
problem został rozwiązany. (3673086)
W telefonie iPhone 5 tekst „Nie pamiętasz hasła?” leży poza polem logowania, jeśli w aplikacji skonfigurowano adres URL odzyskiwania
hasła, ale nie utworzono adresu URL konta. Problem został rozwiązany w aplikacjach w wersji 30. (3671662)
Szybkie przesunięcie palcem na chronionym artykule znajdującym się obok bezpłatnego artykułu może spowodować wyświetlenie
chronionego artykułu bez pojawiania się okienka zakupu ani siatki artykułów. Ten problem został rozwiązany. (3660132)
Niestandardowe gniazda HTML i widok internetowy rozciągają się teraz poprawnie poza interfejs przeglądarki. (3658854)
Folio wyświetlane w podglądzie można teraz pobrać, nawet jeśli nazwa elementu w spisie treści zawiera spację. (3658214)
Po przybliżeniu pokazu slajdów lub sekwencji obrazów, gdy jest włączona funkcja przesuwania palcem po ekranie, przesunięcie w pionie
spowoduje przewijanie strony. (3656725)
Przesunięcie palcem na ramce przewijalnej w poziomie, gdy obraz został przycięty w programie InDesign, nie powoduje już ruchu strony i
drgania obrazu. (3653470)
Dwukrotne dotknięcie obiektu wielostanowego powoduje teraz poprawne przybliżanie i oddalanie strony w artykule w formacie PDF.
(3652078)
W trybie offline okno rezygnacji ze śledzenia użycia nie jest już wyłączone. (3650422)
Tytuł w bibliotece nie brzmi już „Alarm biblioteki”, jeśli folio było aktualizowane wiele razy. (3649220)
Po przesunięciu palcem na ramce przewijalnej w pionie w celu przejścia do następnej strony nie następuje już krótkotrwałe wyświetlenie
nowej strony, a następnie powrót do poprzedniej. (3647503)
Podczas oglądania zawartości internetowej przeglądarka wewnątrz aplikacji działa bardziej niezawodnie. (3610048)
Pokwitowanie abonenta serwisu iTunes można teraz zweryfikować, jeśli urządzenie zostało zrestartowane, nie jest odblokowane, a
wybudzenie aplikacji nastąpiło przez powiadomienie push z Kiosku. (3595346)

Poprawki przeglądarki dla Sklepu Windows

Usunięto problem polegający na awarii przeglądarki dla Sklepu Windows podczas otwierania biblioteki zawierającej folio, w którym nie
określono daty publikacji lub daty okładki. (3714037)
Czasami sytuacjach folio z nakładką filmową nie było poprawnie archiwizowane. W efekcie użytkownicy nie mogli ponownie pobrać folio bez
błędów. (3707309)

Poprawki internetowej wersji programu DPS App Builder

Poprawiono konfigurowanie funkcji analitycznych w wersji Professional podczas kompilowania macierzystych aplikacji systemu Android.

Najlepsze praktyki i sytuacje wymagające szczególnej uwagi dotyczące wersji 30
Podczas wprowadzania metadanych folio i artykułów należy używać znaków podstawowych, takich jak A-Z i 0-9, oraz myślników i
podkreśleń. Unikaj ukośników, symboli i rozszerzonych znaków ASCII.
Jeśli opcja „Bezpłatny” nie jest wyświetlana w edytorze Folio Producer, wykonaj następujące dwie czynności: (1) edytuj wersję przeglądarki
folio do 26 lub nowszej i (2) zaktualizuj artykuły w folio. (Po zaktualizowaniu wersji przeglądarki folio artykuły zachowują poprzedni numer
wersji do momentu ich zaktualizowania).
Mimo, że format PDF jest obsługiwany przez system Android, tworzenie łączy do plików PDF w pliku HTMLResources.zip nie jest
obsługiwane.
Nie należy zakładać, że wszystkie artykuły PDF będą się zachowywać w przeglądarkach Android tak samo, jak w przeglądarkach iOS.
Dotyczy to zwłaszcza zachowania nakładek zawartości internetowej. Panoramy, wideo osadzone na stronie oraz kilka innych funkcji nadal
nie są obsługiwane przez system Android.
Po utworzeniu banera HTML dla aplikacji subskrybowanej z uprawnieniami, baner ten rozpościera się na całej stronie. W takim przypadku
może być konieczne dostosowanie kodu HTML.
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Jeśli określisz baner uprawnień, wciąż musisz ustawić zasoby płytki subskrypcji w DPS App Builder, mimo że płytka nie jest wyświetlana.
(Próbowaliśmy rozwiązać ten problem, ale błąd wykryty w końcowej fazie rozwoju wymusił na nas konieczność przywrócenia starego
zachowania). Dla płytek subskrypcji można użyć pustych obrazów.
Serwis Amazon zmienił ostatnio format osadzania filmów YouTube. Zmodyfikuj kod osadzania filmu YouTube, tak aby zawierał element
„src=http://www.youtube.com” zamiast „src=//www.youtube.com”. Ponadto ustaw nakładkę na „Automatyczne odtwarzanie” i dodaj obraz
plakatu nad nakładką.

Poprawki w poprzednich wersjach
Lista informacji o wydaniach i poprawkach wprowadzonych w poprzednich wersjach znajduje się w artykule Historia informacji o wydaniu pakietu
DPS.

 

40

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/release-note/history-release-notes.html
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/release-note/history-release-notes.html


Projekt i układ

41



Omówienie projektu układu

  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

Folio to publikacja, taka jak na przykład wydanie miesięcznika lub zawartość pojedynczego wydania aplikacji przeglądarki. Folio zawiera jeden lub
więcej artykułów (zwanych niekiedy „stosami”). W programie InDesign CS5 lub jego nowszej wersji utwórz dokumenty źródłowe dla artykułów.
Panel Folio Builder umożliwia tworzenie folio i artykułów. Panel Folio Overlays umożliwia dodawanie obiektów interaktywnych do dokumentów.

Powiązane artykuły

Tematyka: Przejdź tutaj:

Podejmowanie decyzji projektowych Projektowanie cyfrowych publikacji

Używanie programu InDesign do tworzenia dokumentów
źródłowych dla artykułów

Tworzenie dokumentów źródłowych

Dodawanie nakładek interaktywnych Interaktywność

Tworzenie folio i artykułów Folio i artykuły

Przeglądanie zawartości Przeglądanie folio i artykułów

Udostępnianie folio innym osobom Udostępnianie folio
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W przypadku programu InDesign CS6 istnieje możliwość dołączenia układu poziomego i pionowego w tym samym dokumencie programu
InDesign. W przypadku programu InDesign CS5/CS5.5 układy poziomy i pionowy muszą znajdować się w osobnych dokumentach programu
InDesign. Nie można mieszać orientacji w danym folio, całe folio musi być podwójne, pionowe lub poziomie.

Artykuł o podwójnej orientacji ma dwa układy: pionowy i poziomy. Gdy użytkownik obróci urządzenie mobilne, wyświetlona zostaje druga
orientacja. W tej orientacji zablokowane jest folio o pojedynczej orientacji. Na przykład, jeśli utworzone zostaną artykuły mające jedynie pionowe
pliki programu InDesign, orientacja ta nie zmieni się nawet wtedy, gdy użytkownik obróci urządzenie mobilne. Jeśli jednak folio dostępne jest
jedynie w orientacji pionowej, to pełnoekranowe wideo nadal można odtwarzać w orientacji poziomej.

 
Układy poziome i pionowe na tablecie iPad

Każdy dokument może posiadać wiele stron i zasobów, różniących się orientacją: poziomą lub pionową.

Decyzje dotyczące projektowania aplikacji DPS

Bob Bringhurst przedstawia szczegółowe
przykłady decyzji związanych z
projektowaniem publikacji cyfrowych....
Więcej informacji

http://goo.gl/IfafR

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Wytyczne dotyczące tworzenia dokumentów programu InDesign
Tworzenie źródłowych dokumentów programu InDesign (InDesign CS5 i CS5.5)
Tworzenie dokumentów źródłowych programu InDesign (InDesign CS6 i CC)

Jeśli artykuł magazynu cyfrowego tworzysz na podstawie istniejącego artykułu drukowanego, zwykle najłatwiej jest zacząć od utworzenia nowego
dokumentu. Aby zmodyfikować przeznaczenie dokumentu, możesz zmienić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Określ rozmiar
(np. 1024x768 dla iPada SD) oraz orientację (pionową lub poziomą) strony. W przypadku folio o podwójnej orientacji, w których klienci mogą
przeglądać zawartość w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, można utworzyć dwa oddzielne dokumenty dla każdego artykułu — jeden pionowy i
jeden poziomy. Jeśli korzystasz z programu InDesign CS6, możesz także utworzyć układy alternatywne w tym samym dokumencie.

Nie używaj w dokumentach źródłowych stron widzących. Na rozkładówce może znajdować się tylko jedna strona.

Wytyczne dotyczące tworzenia dokumentów programu InDesign
Wyłączanie stron widzących. Nie używaj narzędzia Strona do zmiany wielkości strony, o ile nie jest to strona z płynnym przewijaniem.
Podczas tworzenia projektu pamiętaj, że 6-pikselowy pasek przewijania przycina prawą krawędź układu artykułu. Aby oznaczyć ten obszar,
rozważ dodanie linii pomocniczych lub obiektu na stronie wzorcowej.
Projektując układ warto uwzględnić miejsce na paski nawigacji, które zostaną wyświetlone, gdy użytkownik dotknie tła. Wyświetlany na górze
systemowy pasek stanu ma szerokość 20 lub 40 pikseli (przy rozdzielczości SD lub HD); do tego dochodzi górny pasek nawigacyjny o
szerokości 44 lub 88 pikseli. Dolny pasek nawigacyjny ma szerokość 44 lub 88 pikseli. Aplikacje w wersji Enterprise mogą zawierać
dodatkowy pasek z niestandardowymi ikonami nawigacji. Taki dodatkowy pasek ma szerokość 56 lub 112 pikseli.
Aby uniknąć dużych plików folio, dla interaktywnych zasobów, takich jak sekwencje obrazów, obrazy przesunięte i powiększone oraz
panoramy, użyj plików JPEG i PNG o odpowiedniej wielkości. W przypadku obrazów nieinteraktywnych lub obrazów pokazów slajdów można
użyć dowolnego formatu, w tym PSD, TIFF, AI, PDF i JPEG. Gdy tworzony jest artykuł lub układ, obiekty nieinteraktywne na każdej stronie
są kompresowane i przekształcane w pojedynczy plik obrazu tła w formacie PNG, JPEG lub PDF. W podobny sposób obrazy z pokazów
slajdów i przycisków są kompresowane do plików PNG.

Podczas tworzenia obrazów przeznaczonych do wykorzystania w nakładkach interaktywnych najlepsze wyniki uzyskuje się za pomocą opcji
„Zapisz do pokazania w Internecie i na urządzeniach”, dostępnej w programie Photoshop.

W przypadku umieszczania w dokumencie programu InDesign pliku PDF należy użyć niespłaszczonego standardu PDF w wersji 1.4 lub
nowszej celem uniknięcia niepożądanych białych linii.
Aby uzyskać najlepszą jakość kolorów, należy używać obrazów w kolorach RGB, a nie CMYK lub LAB.
Dla zawartości nieinteraktywnej można użyć obrazu dowolnego typu. Zawartość nieinteraktywna jest resemplowana jako obraz o takich
samych wymiarach jak folio. Porady dotyczące tworzenia zawartości interaktywnej można znaleźć w sekcji Najlepsze praktyki tworzenia
nakładek.

Szablony układu na iPada dla Digital Publishing Suite

Praca ze stylami i warstwami

Keith Gilbert utworzył szablony 1024x768
dla programu InDesign CS5. Szablony te
zawierają linie pomocnicze, które
zapewniają użytkownikom urządzeń iPad
obszar wolny od pasków przewijania i
menu... Więcej informacji

http://goo.gl/yKAUD

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Colin Fleming wyjaśnia, jak używać stylów w
celu zachowania spójności projektu w
publikacji oraz jak używać warstw, aby
uniknąć pomyłek w pakiecie DPS.... Więcej
informacji

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

44

http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/best-practices-creating-overlays.html#best_practices_for_creating_overlays
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/best-practices-creating-overlays.html#best_practices_for_creating_overlays
http://goo.gl/yKAUD
http://goo.gl/yKAUD
http://www.gilbertconsulting.com/
http://www.gilbertconsulting.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://bit.ly/mTj72N
http://bit.ly/mTj72N
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Do góry

Uwaga:

Tworzenie źródłowych dokumentów programu InDesign (InDesign CS5 i CS5.5)
W wersji 32, zaplanowanej na wrzesień 2014 r., nie będą już obsługiwane programy InDesign CS5 oraz InDesign CS5.5. Nie będzie już

wówczas można tworzyć ani edytować folio i artykułów oraz przesyłać zawartości DPS do narzędzia Folio Producer. Do wykonywania tych
czynności niezbędny będzie program InDesign CS6 lub nowsza wersja.

1. W programie InDesign CS5 lub InDesign CS5.5 wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. (Opcjonalnie) Jako wartość opcji Metoda konwersji wybierz Internet.

Wybór opcji Internet ułatwia pracę w układzie w urządzeniach mobilnych. Jeśli utworzono dokument z Metodą konwersji ustawioną na Druk,
nie można jej zmienić na Internet. Ustawienia te można jednak zmienić ręcznie.

3. W polu Rozmiar strony określ wymiary czytnika urządzenia.

Modele iPada o rozdzielczości standardowej (SD) używają ekranu o wymiarach 1024x768 pikseli. Modele iPada wyposażone w wyświetlacz
o wysokiej rozdzielczości (HD) używają ekranu o wymiarach 2048x1536 pikseli. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz dokument o
wymiarach 1024x768 pikseli i użyj formatu PDF, co pozwoli zachować dobry wygląd na wszystkich modelach iPadów.

Na urządzeniach mobilnych przycięty jest obszar o szerokości 6 pikseli po prawej stronie. Dlatego rzeczywisty obszar projektowy na iPadach
SD wynosi 1018x768 pikseli (lub 762x1024 pikseli).

Na urządzeniach Android zawartość w przeglądarce Android jest w razie potrzeby powiększana lub zmniejszana oraz dodawane są puste
pasy na górze i dole obrazu. Zobacz Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń.

Jeśli chcesz umożliwić płynne przewijanie, możesz określić własny rozmiar strony (np. 1024x3000). Zobacz Artykuły z funkcją płynnego
przewijania.

4. Wybierz orientację pionową lub poziomą.

 
Tworzenie dokumentu dla czytnika urządzenia 
A. Jako wartość opcji Metoda konwersji wybierz Internet B. Określ rozmiar strony C. Wybierz orientację pionową lub poziomą 

5. W przypadku artykułu o podwójnej orientacji wykonaj tę samą procedurę w celu utworzenia drugiego dokumentu.

Zapisując pliki, w nazwach plików umieść przyrostki _v i _h, jeśli chcesz importować artykuły. Na przykład, w przypadku dokumentu
pionowego dodaj przyrostek _v, taki jak w artykuł_v.indd.

6. Zaprojektuj swoje dokumenty.

Nie wszystkie funkcje interaktywne programu InDesign są obsługiwane w obiegu pracy wydawnictw elektronicznych. Szczegółowe informacje
zawiera sekcja Obsługiwane funkcje interaktywne.

http://bit.ly/mTj72N
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Do góryTworzenie dokumentów źródłowych programu InDesign (InDesign CS6 i CC)
Programy InDesign CS6 i CC zawierają szereg nowych funkcji upraszczających obieg pracy z pakietem DPS. Więcej informacji na temat tych
funkcji można uzyskać po kliknięciu poniższych łączy. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

Folia utworzone lub edytowane w programie InDesign CS6 lub nowszych wersjach nie są zgodne z przeglądarkami starszymi niż wersja 20.

W przypadku tworzenia układów alternatywnych artykuły na ich bazie można tworzyć tylko za pomocą polecenia Dodaj artykuł, a nie Importuj
artykuł. Jeśli twoja praca wymaga regularnego importowania wielu plików, zalecamy kontynuowanie używania osobnych dokumentów dla
każdego z układów do czasu, aż funkcja Importuj artykuł zacznie obsługiwać układy alternatywne.

Aby utworzyć dokument źródłowy w programie InDesign CS6 lub CC:

1. W programie InDesign CS6 wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Jako wartość opcji Metoda konwersji wybierz Publikacje cyfrowe.

3. W polu Wielkość strony wybierz urządzenie docelowe, np. tablet iPad. W razie konieczności zmień wartości w polach Szerokość i
Wysokość.

Modele iPada o rozdzielczości standardowej (SD) używają ekranu o wymiarach 1024x768 pikseli. Modele iPada wyposażone w wyświetlacz
o wysokiej rozdzielczości (HD) używają ekranu o wymiarach 2048x1536 pikseli. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz dokument o
wymiarach 1024x768 pikseli i użyj formatu PDF, co pozwoli zachować dobry wygląd na wszystkich modelach iPadów.

Na urządzeniach mobilnych przycięty jest obszar o szerokości 6 pikseli po prawej stronie. Dlatego rzeczywisty obszar dostępny dla projektu
wynosi 1018 x 768 (lub 762 x 1024) pikseli w przypadku modeli iPada z wyświetlaczem SD.

Na urządzeniach Android zawartość w przeglądarce Android jest w razie potrzeby powiększana lub zmniejszana oraz dodawane są puste
pasy na górze i dole obrazu. Zobacz Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń.

Jeśli chcesz umożliwić płynne przewijanie, możesz określić własny rozmiar strony (np. 1024x3000). Zobacz Artykuły z funkcją płynnego
przewijania.

4. Wybierz orientację pionową lub poziomą.

 
Tworzenie dokumentu dla czytnika urządzenia 
A. Wybierz metodę konwersji Publikacje cyfrowe. B. Określ rozmiar strony C. Wybierz orientację pionową lub poziomą  

5. Pozostaw zaznaczoną opcję Główna ramka tekstowa, jeśli chcesz, aby tekst został wlany ponownie po utworzeniu układów alternatywnych.
Jeśli w twoim artykule nie ma wątku głównego, usuń zaznaczenie tej opcji.

6. Zacznij projektowanie dokumentu.

Nie wszystkie funkcje interaktywne programu InDesign są obsługiwane w obiegu pracy wydawnictw elektronicznych. Szczegółowe informacje
zawiera sekcja Obsługiwane funkcje interaktywne.

7. W przypadku artykułu o podwójnej orientacji wykonaj poniższe instrukcje:

Utwórz drugi dokument i innej orientacji. Zapisując pliki, w nazwach plików umieść przyrostki _v i _h, jeśli chcesz importować artykuły.
Na przykład, w przypadku dokumentu pionowego dodaj przyrostek _v, taki jak w artykuł_v.indd.

Utwórz układ alternatywny.

Wideo z układem alternatywnym
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Omówienie reguł układu płynnego – wideo

Korzystania z podstawowych reguł układu płynnego – wideo

Reguły układu płynnego na podstawie linii pomocniczych – wideo

Reguły układu płynnego na podstawie obiektów – wideo

Firma Adobe poleca również

Korzystanie z reguł tworzenia stron
płynnych na bazie obiektów w programie
InDesign CS6.... Więcej informacji

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_pl

autor Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Podstawy reguł płynnych układów stron w
programie InDesign CS6.... Więcej
informacji

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_pl

autor Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Korzystanie z reguł stron płynnych Skale,
Centrowanie ponownie i Na bazie strony
wzorcowej w programie InDesign CS6....
Więcej informacji

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_pl

autor Film Adobe

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Korzystanie z reguł tworzenia stron
płynnych na bazie linii pomocniczych w
programie InDesign CS6.... Więcej
informacji

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_pl

autor Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Korzystanie z reguł tworzenia stron
płynnych na bazie obiektów w programie
InDesign CS6.... Więcej informacji

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_pl

autor Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń
Istnieje możliwość tworzenia folio oraz przeglądarek niestandardowych dla platform z uwzględnieniem różnych wielkości urządzeń. Platforma
Android obejmuje urządzenia z wyświetlaczami o różnorodnych wymiarach, w tym 1024x600, 1280x800 i 1920x1200. Platforma iOS (Apple)
obejmuje modele iPadów 1024x768 i 2048x1536 oraz modele iPhone'ów 480x320, 960x640 i 1136x640.

Przeglądarki dla systemów Android i iOS mają inne wymagania w zakresie wyświetlania folio. W przeglądarce dla systemu Android można
wyświetlić folio o dowolnej wielkości. W razie konieczności zostaje zastosowane skalowanie lub tzw. letterboksy. Przeglądarka na urządzeniu iPad
wyświetla wyłącznie folia o proporcji 4:3. Przeglądarka iPhone wyświetla jedynie folia o proporcjach obrazu 3:2 lub 16:9 (1136x640).

Metoda z pojedynczym folio (zalecana)
Zamiast stosować wersje, można utworzyć jedno folio dla każdej platformy i zezwolić na skalowanie zawartości. Dla tabletów iPad można
utworzyć jedno folio o rozmiarach 1024x768 pikseli, które będzie działało w modelach z ekranami o rozdzielczości SD i HD. Analogicznie można
utworzyć jedno folio 480x360 dla telefonów iPhone z ekranami SD i HD. Zobacz Tworzenie wielu wersji artykułów.

W przeglądarkach dla systemu Android można utworzyć jedno folio; może to być na przykład folio o wymiarach 1024x768 dla tabletów iPad lub
folio o wymiarach 1280x800, lepiej dopasowane do urządzeń z systemem Android. Zawartość tego folio będzie skalowana do wymiaru urządzenia
z systemem Android. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy przetestować folio na różnych urządzeniach z systemem Android. Inna opcja w
przypadku macierzystych przeglądarek do systemu Android polega na utworzeniu osobnego folio dla telefonów, a osobnego dla tabletów.
Następnie podczas budowania aplikacji należy określić, że mniejsze folio ma być wyświetlane tylko na telefonach, a większe tylko na tabletach.
Zobacz Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek do systemu Android.

W przypadku przeglądarek przeznaczonych do sklepu Windows Store zaleca się utworzenie jednego folio o wymiarach 1024x768 lub 1280x800.
Zawartość jest skalowana i uzupełniana pustymi pasami na górze i na dole (letterbox) stosownie do potrzeb.

Wersje

Różne warianty tego samego folio zaprojektowane dla różnych urządzeń nazywane są wersjami. Jeśli utworzysz wiele wersji folio, przeglądarka
udostępni tylko te wersje, które najlepiej pasują do wymiarów danego urządzenia.

W przypadku urządzeń z systemem Android, jeśli przeglądarka wyświetla wersję, która nie pasuje do proporcji danego urządzenia, folio zostaje
proporcjonalnie zeskalowane. W razie konieczności przeglądarka może dodać letterboksy (czarne pasy u góry i na dole) lub pillarboksy (czarne
pasy po bokach).

Wersje mają kilka przydatnych zastosowań:

Tworzenie zawartości na telefony iPhone, która ma być pozbawiona letterboksów. Na przykład można utworzyć wersję 480x320 dla
telefonów iPhone z proporcjami ekranu 3/4 oraz wersję 1136x640, która wypełnia ekran telefonu iPhone 5 i nowszych urządzeń.
Tworzenie zawartości tylko do przeglądarki Web Viewer. Zobacz Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.
Tworzenie osobnych folio na urządzenia z systemem Android, przeznaczonych albo na telefony, albo na tablety.
Tworzenie osobnych folio na iPady z ekranami SD i HD (1024x768 oraz 2048x1536). Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy używa się
artykułu w formacie PNG lub JPG zamiast PDF.

Zobacz Tworzenie wersji folio.

 
Wersje folio 
A. Folio 1024x768 B. Folio 1024x600 C. Folio 1024x768 typu letterbox na urządzeniu o rozdzielczości 1024x600 

Wytyczne dotyczące projektowania dla wielu wersji

Jeśli chcesz zmodyfikować ten sam dokument dla wielu urządzeń, pamiętaj o następujących wytycznych:
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Przeglądarka iPada wyświetla jedynie folia o proporcji 4:3, na przykład o wymiarze 1024x768. Przeglądarka iPhone'a wyświetla jedynie folia o
proporcjach obrazu 3:2, np. 480x320 i 960x640, oraz folia 1136x640 (dla telefonu iPhone 5).

Przeglądarki na urządzeniach z systemem Android skalują zawartość do wymiarów urządzenia, zmniejszając ją lub zmniejszając nawet o
300%. Mogą się również pojawić puste pasy wokół zawartości (letterboxing).

Gdy do artykułu dodajesz folio, proporcje ustawień Rozmiar strony dokumentu muszą pasować do ustawień Rozmiar folio – chyba, że
wybierzesz opcję Płynne przewijanie. Przykład: do folio o wymiarze 2048x1536 można dodać dokumenty programu InDesign o wymiarze
1024x768, ponieważ proporcje wynoszą 4:3. Nie możesz jednak dodać dokumentów o wymiarze 1280x768 do folio o wymiarze 1024x800.

Projektując zawartość na urządzenia z systemem Android należy pamiętać, że systemowy pasek nawigacyjny zmniejsza dostępny obszar
wyświetlania. Na przykład na urządzeniach Xoom i Galaxy 10 pasek nawigacyjny ma szerokość 48 pikseli. Na urządzeniach Nexus 7 pasek
ten ma 64 lub 75 pikseli. Na urządzeniu Xoom faktyczna wielkość układu poziomego to 1280x752 pikseli, a pionowego 800x1232 pikseli.
Zamiast tworzyć osobne wersje dla każdego z tych wymiarów, zaleca się raczej skorzystanie ze skalowania i letterboksingu wprowadzanego
przez samo urządzenie.

Obiekty na warstwach ukrytych nie pojawiają się w wyeksportowanym folio. Dla różnych urządzeń mobilnych można utworzyć oddzielne
warstwy i dodać obiekty, które pojawią się tylko, gdy dana warstwa zostanie włączona. Zanim z dokumentu utworzysz artykuł, pokaż lub
ukryj odpowiednie warstwy i zmień rozmiar strony, jeśli jest to konieczne.
Jeśli włączono udostępnianie społecznościowe w celu wyświetlania treści w przeglądarce Web Viewer, to można utworzyć specjalną wersję
wyłącznie dla tej przeglądarki. Zobacz Tworzenie wersji tylko dla przeglądarki Web Viewer.

Zalecamy stosowanie różnych identyfikatorów aplikacji na platformy iOS i Android, ponieważ w razie potrzeby pozwoli to użyć różnej
zawartości dla obu systemów. Nie wszystkie funkcje systemu iOS są obsługiwane w systemie Android (patrz niżej).

Funkcje nieobsługiwane na innych platformach

Niektóre funkcje, które działają na iPadzie, nie są obsługiwane przez aplikację Viewer w systemie Android ani przez inne urządzenia. Na przykład,
treści wideo panoramiczne oraz w wierszu (nie na pełnym ekranie) nie są obsługiwane na platformie Android. W przypadku zawartości HTML
należy upewnić się, że otwiera się ona w przeglądarce internetowej platformy oraz w folio pakietu DPS. Zobacz Różnice między przeglądarkami w
systemach iOS i Android oraz Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Budowanie aplikacji

Informacje na temat tworzenia aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android można znaleźć w artykule Kompilowanie macierzystych aplikacji
DPS dla systemu Android.

Informacje na temat tworzenia aplikacji w środowisku DPS przeznaczonych dla Sklepu Windows znajdują się w temacie Kompilowanie aplikacji
DPS do Sklepu Windows.
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Tworzenie artykułów HTML dla publikacji DPS

Uwaga:

Możesz importować artykuły bazujące na HTML do folio, tak by mogło być ono wyświetlone w przeglądarce jako artykuł. Zaletą artykułów HTML
jest znacznie mniejszy rozmiar pliku, który lepiej nadaje się do cotygodniowych publikacji oraz prostych artykułów zawierających w większości
tekst. Artykuły HTML mogą też zawierać interaktywne elementy, które nie będą widoczne w panelu Nakładki folio.

Informacje na temat wykorzystania aplikacji Adobe Edge do tworzenia zawartości HTML na potrzeby publikacji DPS można znaleźć w artykule
Raghu Thricovila Wprowadzanie animacji HTML do folio DPS za pomocą programu Adobe Edge.

1. Utwórz folder zawierający pliki HTML.

Upewnij się, że znajdują się w nim tylko zasoby, z których korzystasz. Wysyłane są wszystkie zasoby znajdujące się w folderze, nawet te,
które nie są używane.

2. Jeśli importujesz artykuł w formacie HTML do folio o pojedynczej orientacji, dodaj przyrostek _h lub _v do nazwy pliku .html, np.
index_h.html.

Jeśli tego nie zrobisz, plik zostanie zaimportowany jako artykuł o podwójnej orientacji. W przypadku próby uzyskania podglądu lub
opublikowania folio o pojedynczej orientacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

3. W panelu Folio Builder otwórz folio, w którym zostanie umieszczony artykuł HTML.

4. W widoku Artykuły panelu Folio Builder wybierz polecenie Importuj artykuł z menu panelu.

5. Wybierz polecenie Importuj pojedynczy artykuł, kliknij ikonę folderu lokalizacji 

6. Określ dodatkowe ustawienia, takie jak płynne przewijanie, a następnie kliknij przycisk OK.

W przypadku edycji plików HTML zaznacz artykuł w formacie HTML w panelu narzędzia Folio Builder i wybierz opcję Aktualizuj.

Jeśli edytujesz folio utworzone przed wersją 20, otwórz okno dialogowe Właściwości folio i określ ustawienie Wersja przeglądarki. Jeśli
wybierzesz opcję Nieokreślona, nie będzie możliwe zaimportowanie artykułu HTML.

Wymagania dotyczące artykułów HTML

Możesz utworzyć pojedynczy plik HTML, który działa zarówno dla orientacji pionowej, jak i poziomej lub oddzielne pliki HTML dla każdej z
orientacji. Aby użyć oddzielnych plików HTML dla orientacji pionowej i poziomej, do końca nazw plików HTML dodaj przyrostek _v i _h, np.
index_h.html. Jeśli tworzysz folio o pojedynczej orientacji, potrzebny jest tylko jeden plik HTML. Dołącz przyrostek _h lub _v do pliku HTML w
folio o pojedynczej orientacji.

Dynamiczne pliki HTML (DHTML) nie są obecnie w pełni obsługiwane.

W przypadku struktury plików jedną z metod jest umieszczenie wszystkich powiązanych grafik i skryptów dla danego pliku HTML w folderach
pojedynczych artykułów. Inną metodą jest umieszczenie wszystkich powiązanych grafik i skryptów całego folio w pliku HTMLResources.zip.
Plik HTMLResources.zip można zaimportować do folio z poziomu panelu Folio Builder lub narzędzia Folio Producer. Zobacz Importowanie
folderu zasobów HTMLResources.

Przykład folderu HTMLResources

Upewnij się, że w kodzie HTML użyto ścieżek względnych. Jeśli tworzysz łącze do obrazu na tym samym poziomie, co plik HTML, skorzystaj
z następującej metody:

<img src="GlobalImage.jpg"/>
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Standardowe zachowanie wideo

Ulepszone zachowanie wideo

JavaScript

Strumieniowa transmisja wideo

Jeśli tworzysz łącze do obrazu w folderze HTMLResources, skorzystaj z następującej metody:

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

Informacje na temat tworzenia hiperłączy między artykułami HTML zawiera artykuł Tworzenie hiperłączy navto do artykułów HTML.

Tworzenie artykułów dla aplikacji Android Viewer

Aby uzyskać informacje i wymagania dotyczące tworzenia artykułów HTML dla aplikacji Android Viewer, zobacz Tworzenie artykułów dla
przeglądarki w systemie Android.

Zasoby HTML5

Więcej informacji na temat tworzenia artykułów w języku HTML5 zawiera artykuł Johannesa Henselera Struktura pojedynczego pliku HTML5.

Informacje na temat używania narzędzia CreateJS do tworzenia materiałów w języku HTML5 za pomocą oprogramowania Flash Pro zawiera
artykuł Toolkit dla narzędzia CreateJS.

Informacje o czcionkach dostępnych w artykułach HTML i nakładkach Widok internetowy dla iPada znajdują się na stronie
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/.

Rufus Deuchler stworzył samouczek wideo poświęcony korzystaniu z aplikacji Adobe Muse do tworzenia zawartości HTML dla publikacji
cyfrowych.

Tworzenie miniaturek scrubbera dla artykułów HTML

W przypadku artykułów programu InDesign przeglądarka automatycznie generuje miniaturki, które pojawiają się podczas przeciągania scrubbera.
Generowanie miniaturek dla artykułów HTML zajmuje jednak więcej czasu, skutkując czasami utworzeniem miniaturek o niskiej jakości. Aby
poprawić wydajność miniaturek w artykułach HTML, pliki obrazów możesz dodać ręcznie do folderów artykułów HTML.

Utwórz pliki png o nazwie „scrubberthumbnail_h.png” i „scrubberthumbnail_v.png” (możesz również użyć przyrostków _l i _p). Dodaj te pliki do
folderu artykułu HTML. Obrazy te mogą mieć dowolną wielkość, należy jednak pamiętać, że są proporcjonalnie skalowane do wysokości 166
pikseli. Punktem odniesienia podczas generowania miniaturek jest miniatura pozioma o rozmiarze 221 x 166 pikseli i miniatura pionowa o
rozmiarze 125 x 166 pikseli.

Konfigurowanie filmów w artykułach HTML w taki sposób, aby zachowywały się jak pełnoekranowe nakładki wideo

Po utworzeniu artykułu HTML o pojedynczej orientacji z osadzonym wideo, obrócenie urządzenia może sprawić, że wideo również się obróci.
Ponadto po zakończeniu odtwarzania wideo przeglądarka aplikacji odtwarzająca wideo może zostać zamknięta. Aby włączyć takie zachowanie, w
łączu wideo HTML użyj przedrostka „videofile://”.

Przykłady zachowań materiałów wideo można znaleźć w wydaniu Effects (Efekty) bezpłatnej aplikacji DPS Tips.

W tym przykładzie wideo odtwarzane jest w przeglądarce aplikacji i nie obraca się w folio o pojedynczej
orientacji.<a href="Links/video.mp4">Odtwórz wideo</a>

lub <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Odtwórz wideo</a>

W tym przykładzie wideo obraca się w prawidłowy sposób w folio o pojedynczej orientacji i po zakończeniu
odtwarzania powraca do artykułu.<a href="videfile://Links/video.mp4">Odtwórz wideo</a>

lub <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Odtwórz wideo</a>

Zachowanie to można również uruchomić za pośrednictwem funkcji playFullscreenVideo języka JavaScript zastosowanej na obiekcie
okna.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Odtwórz wideo</a>

lub <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Odtwórz wideo</a>

W tym przykładzie mamy do czynienia ze strumieniową transmisją wideo.<a
href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Odtwórz wideo</a>

Firma Adobe poleca również
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Utwórz tylko folia o wymiarach 1024x768 pikseli w formacie PDF (zalecane)

Utwórz wersje 1024x768 i 2048x1536

Utwórz tylko folio 2048x1536

iPad z wyświetlaczem Retina HD ma wymiary 2048x1536 pikseli (natomiast modele z wyświetlaczem SD mają 1024x768 pikseli). Aby tworzyć folia
przeznaczone do wyświetlania zarówno w rozdzielczości standardowej (SD), jak i wysokiej (HD), można skorzystać z następujących opcji:

Aby utworzyć pojedyncze folio w rozdzielczości 1024x768, które
będzie wyglądać atrakcyjnie na wszystkich modelach iPadów, użyj artykułów PDF zawierających wiele wersji. Na przykład: możesz tworzyć pokazy
slajdów i przewijalne ramki, gdzie zawartość jest eksportowana w formacie wektorowym. W tym samym folio można dodać zasoby w
rozdzielczości SD i HD, co jest szczególnie istotne w przypadku nakładek z funkcją powiększania i przesuwania obrazu. Zobacz Tworzenie
artykułów PDF w wielu wersjach dla urządzeń iOS. Takie podejście jest szczególnie przydatne w przypadku aplikacji obsługujących jedno folio,
które nie umożliwiają wyświetlania wielu wersji.

Przy tworzeniu wersji folio należy pamiętać, że starsze modele iPadów wyświetlają tylko wersję w
rozdzielczości 1024x768, a nowy iPad HD wyświetla tylko wersję 2048x1536. Aby utworzyć wersje, możesz użyć tej samej konfiguracji plików
źródłowych (zalecane) lub dwóch konfiguracji. Dodatkowe wskazówki można znaleźć w artykułach Boba Bringhursta i Colina Fleminga, do których
łącza znajdują się poniżej.

Podejście to nie jest zalecane. Przeglądarki do obsługi wielu wydań wyświetlają folio o wymiarach 2048x1536 tylko
w iPadzie HD. W przeglądarkach pojedynczych wydań zawartość jest wyraźnie rasteryzowana i występują problemy z wydajnością.

Ważne uwagi dotyczące tworzenia wielu wersji:

Jeśli to możliwe, unikaj publikowania wersji oddzielnie. Załóżmy, że publikujesz folio 1024×768, a tydzień później publikujesz folio w wersji
2048×1536. Jeśli twoi klienci wyposażeni w urządzenia iPad 3 otworzą bibliotekę przed opublikowaniem w niej większej wersji, dostępna
pozostanie tylko wersja mniejsza. Jedynym sposobem uzyskania wersji większej jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji
przeglądarki. (To ograniczenie zostanie naprawione w kolejnej wersji).

Jeśli dostępna jest funkcja Kiosk, nie wyzwalaj powiadomień push do momentu opublikowania wszystkich wersji i ich udostępnienia.

Wytyczne dotyczące tworzenia folio dla urządzenia iPad 3

Publikowanie zawartości na tabletach (nowy iPad)

Firma Adobe poleca również

Bob Bringhurst omawia różne sposoby
projektowania dla wielu modeli urządzeń
iPad.... Więcej informacji

http://adobe.ly/zSXgyg

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Colin Fleming przedstawia najlepsze
praktyki w zakresie korzystania z Adobe
Digital Publishing Suite w celu publikowania
na nowym iPadzie z wyświetlaczem
Retina.... Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Tworzenie wersji 480x320, 960x640 i 1136x640

Tworzenie tylko jednego folio

Pakiet DPS obsługuje modele telefonów iPhone 3GS, 4 i 4S oraz odtwarzacze iPod Touch (generacji 4. i nowsze). Model iPhone 3G nie jest
obsługiwany. Wymiary ekranu urządzenia iPhone 3GS to 480x320 pikseli. Wymiary ekranu urządzeń iPhone 4 i 4S to 960x640 pikseli. Wymiary
ekranu urządzenia iPhone 5 to 1136x640 pikseli.

Aplikację przeglądarki można utworzyć zarówno dla iPhone'a, jak i iPada. Nie można utworzyć aplikacji przeglądarki jednego wydania dla iPhone'a
lub aplikacji przeglądarki przeznaczonej tylko dla iPhone'a.

Folia utworzone dla iPada nie są wyświetlane w przeglądarce dla urządzenia iPhone. Przeglądarka iPhone'a wyświetla jedynie folia o proporcjach
obrazu 3:2, np. 960x640 oraz 1136x640 dla telefonu iPhone. 5. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy tworzyć wersje folio. Właściwa konfiguracja
wersji oraz utworzenie niestandardowej przeglądarki obsługującej iPady oraz iPhone'y pozwala zagwarantować, że klienci mogą skorzystać z tego
samego wydania publikacji na dowolnym urządzeniu z systemem iOS. Zobacz Tworzenie wersji folio.

Zakładki nie są jeszcze obsługiwane w przypadku iPhone'ów. Użytkownicy wersji Enterprise mogą utworzyć maksymalnie trzy niestandardowe
ikony dla paska nawigacyjnego.

W przypadku tworzenia folio dla urządzenia iPhone dostępne są następujące opcje:

Po utworzeniu wersji folio iPhone 3GS wyświetli tylko mniejszą, a iPhone 4/4S tylko większą z
nich. Do utworzenia wersji 480x320 i 960x640 można wykorzystać ten sam zestaw plików źródłowych . W przypadku wersji o rozdzielczości
1136x640 dla iPhone'a 5 należy utworzyć osobne układy. Ponadto dla iPada można utworzyć wersje 1024x768 i 2048x1536.

Można utworzyć pojedyncze folio 480x320 z artykułami PDF, które wyglądają dobrze na wszystkich
obsługiwanych modelach iPhone’a, ale zawartość 1136x640 zostanie ograniczona czarnymi paskami (ang. letterbox). Zobacz Tworzenie artykułów
PDF w wielu wersjach dla urządzeń iOS. W przypadku utworzenia tylko folio 960x640, nie pojawi się ono w bibliotece urządzenia iPhone 3GS.
Jeśli tworzysz tylko folio 1136x640, pojawi się ono tylko na telefonie iPhone. 5.

Ważne uwagi:

Aby uniknąć problemów, należy publikować wersje w tym samym czasie. Załóżmy, że publikujesz folio 480×320, a tydzień później
publikujesz folio w wersji 960×640. Jeśli twoi klienci wyposażeni w urządzenia iPad 4S otworzą bibliotekę przed opublikowaniem w niej
większej wersji, dostępna pozostanie tylko wersja mniejsza. Jedynym sposobem uzyskania wersji większej jest usunięcie i ponowne
zainstalowanie aplikacji przeglądarki.

Jeśli aplikacja obsługuje kiosk Newsstand, nie wyzwalaj powiadomień push do momentu opublikowania wszystkich wersji i ich udostępnienia.

Podczas tworzenia lub aktualizacji przeglądarki za pomocą aplikacji DPS App Builder utwórz dodatkowe ikony, ekrany tytułowe i inne obrazy
przeznaczone dla rozmiarów wyświetlaczy telefonów iPhone.

Tworzenie zawartości dla urządzeń iPhone za pomocą pakietu DPS i narzędzi InDesign

Firma Adobe poleca również

Colin Fleming przedstawia sprawdzone
procedury w zakresie wykorzystania
oprogramowania Adobe Digital Publishing
Suite do publikowania zawartości dla
urządzeń iPhone oraz iPod Touch.... Więcej
informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Łącza do witryn internetowych

Nakładki zawartości WWW

Artykuły HTML

Oto trzy główne sposoby wykorzystania języka HTML w połączeniu z narzędziami DPS:

Używanie hiperłączy lub przycisków do wyświetlenia witryny internetowej. Serwisy WWW można wyświetlać
zarówno w zewnętrznej przeglądarce na urządzeniu mobilnym, jak i w przeglądarce aplikacji, w której użytkownicy klikną przycisk Zamknij, aby
wrócić do folio. Zobacz Nakładki hiperłączy.

Utwórz nakładkę Zawartość WWW, która będzie wyświetlać serwis internetowy lub lokalne pliki HTML w obszarze
podglądu. Zobacz Nakładki zawartości WWW.

Zamiast tworzyć artykuły przy pomocy dokumentów programu InDesign, można utworzyć folder z zasobami HTML i
zaimportować go jako artykuł. Zobacz Importowanie artykułów HTML.

Folder HTMLResources jest przydatny do udostępniania tych samych zasobów (np. obiektów CSS i JavaScript lub plików obrazów) dla wielu
artykułów HTML lub nakładek zawartości WWW. Zobacz Importowanie zasobów HTMLResources.
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Artykuły z funkcją płynnego przewijania
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Płynne przewijanie

Układ pionowy/Układ poziomy (InDesign CS6)

Pionowy/Poziomy (InDesign CS5/CS5.5)

Możesz włączyć opcję Płynnego przewijania dla pojedynczych artykułów. Funkcja płynnego przewijania (nie należy jej mylić z przewijalnymi
ramkami) jest przydatna w przypadku długich, jednostronicowych układów, takich jak spis treści. Jeśli płynne przewijanie jest włączone, dostosuj
odpowiednio swój projekt. W przypadku iPada możesz na przykład utworzyć dokumenty poziome lub pionowe o wymiarach odpowiednio
1024x2000 i 768x2000.

Dla artykułu z funkcją płynnego przewijania nie można użyć dokumentu wielostronicowego. W przypadku artykułów z funkcją płynnego przewijania
tworzonych z wykorzystaniem formatu PDF funkcja powiększania za pomocą gestów palcami nie jest dostępna.

Aby określić rozmiar strony, w programie InDesign użyj okna dialogowego Nowy dokument lub Ustawienia dokumentu.

 
Przewijanie strona po stronie i przewijanie płynne 
A. Przewijanie strona po stronie w poziomie B. Przewijanie płynne w poziomie C. Przewijanie strona po stronie w pionie D. Przewijanie płynne w
pionie 

Aby utworzyć artykuł z płynnym przewijaniem, wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Utwórz jednostronicowy dokument o odpowiednich wymiarach, np. 1024x2000 dla dokumentu w poziomie lub 768x2000 dla dokumentu w
pionie.

2. W widoku artykułu w panelu Folio Builder kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć artykuł.

3. W oknie dialogowym Nowy artykuł określ następujące opcje:

Wybierz Tylko poziomo, jeśli artykuł jest w układzie poziomym z płynnym przewijaniem. Opcja ta jest przydatna dla
artykułu wchodzącego w skład folio o wyłącznie poziomej orientacji artykułu, w którym wersja pozioma jest płynnie przewijana, a wersja
pionowa jest wyłączona (przyciągnij do strony). Wybierz oba kierunki dla folio o dwóch orientacjach, w których oba układy są płynnie
przewijane.

Określ układ, jaki ma zostać użyty dla artykułu – jest to szczególnie przydatne, jeśli
wcześniej utworzono układy alternatywne. Jeśli układy pionowy i poziomy znajdują się w osobnych dokumentach, wybierz właściwy układ
dla jednej opcji i Brak dla drugiej. Następnie otwórz drugi dokument i dodaj go jako drugi układ.

Określ orientację dokumentu. Na przykład, dla dokumentu 786x2000 wybierz opcję Pionowa. Dla
dokumentu 1024x2000 wybierz Pozioma.

4. Kliknij przycisk OK.

5. W folio o dwóch orientacjach dodaj do artykułu układ drugi.

Dodatkowe informacje

Możesz także utworzyć artykuł z płynnym przewijaniem, importując go. Utwórz pliki źródłowe _h i _v, a następnie użyj opcji Importuj artykuł.
Zobacz Importowanie artykułów InDesign.

W chwili obecnej płynne przewijanie działa jedynie pionowo. Aby przewijać artykuł poziomo, możesz utworzyć ramkę przewijalną. Zobacz Nakładki
przewijalnych ramek.

Aby dostosować wielkość strony z płynnym przewijaniem, użyj narzędzia Strona, aby zaznaczyć stronę, a następnie dostosować jej wysokość.
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Przesuwanie artykułów palcem w płaszczyźnie poziomej
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Jeśli chcesz, aby jeden lub więcej artykułów przepływał jedynie w płaszczyźnie poziomej, zaznacz opcję Tylko przesuwanie w poziomie w oknie
dialogowym Właściwości artykułu. Użytkownicy przeglądają „spłaszczone artykuły", przesuwając palcem w lewo i w prawo, a nie w górę i w dół.

 
Spłaszczanie artykułów 
A. Artykuł niespłaszczony B. Artykuł spłaszczony 

W spisie treści jest wyświetlana jedynie pierwsza strona spłaszczonego artykułu, ale w trybie Przeglądaj widoczne są wszystkie strony. Nie można
spłaszczyć artykułu, który jest ustawiony na Płynne przewijanie.
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Tworzenie wielu wersji artykułów

Użyj formatu wektorowego dla pokazów slajdów i przewijalnych ramek

Użyj różnych zasobów interaktywnych dla urządzeń SD i HD

Uwaga:

Wydawcy mają utrudnione zadanie, ponieważ urządzenia iPad i iPhone są dostępne w wersjach z wyświetlaczem o standardowej rozdzielczości
(SD) i wysokiej rozdzielczości (HD). Jednym z rozwiązań tego problemu jest utworzenie pojedynczego folio, które będzie zgodne zarówno z
modelem SD, jak i HD. Niestety, jeśli nie utworzy się artykułów w wielu wersjach graficznych, na urządzeniach z wyświetlaczem HD niektóre
elementy zawartości będą miały gorszą jakość (widoczne bloki pikseli), a nakładki będą się inaczej zachowywać. Innym sposobem jest tworzenie
różnych wersji dla modeli SD i HD. Niektórzy wydawcy mogą mieć trudności z utrzymywaniem wielu wersji, a aplikacje pojedynczych wydań nie
obsługują wersji z wieloma folio.

W wersji 23 i nowszych można utworzyć pojedyncze folio z artykułami PDF w rozdzielczości 1024x768, których wygląd i zachowanie są równie
dobrej jakości na urządzeniach iPad SD i HD. Jeśli utworzy się artykuł w formacie PDF, rozdzielczość obrazów w pliku PDF będzie wyższa niż w
poprzednich wersjach (nawet 108 ppi zamiast 72 ppi). Choć artykuł z wieloma wersjami wygląda dobrze, treść jest ograniczona czarnymi paskami
(ang. letterbox). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz osobną wersję 1136x640.

Uwaga: jeśli chcesz użyć wyższej rozdzielczości niż 108 ppi dla niektórych obrazów, możesz z nich utworzyć nakładki wysokiej rozdzielczości, np.
sekwencje obrazów tylko z jednym plikiem obrazu.

Oprócz tego możesz wykonać następujące zadania, ab utworzyć artykuł PDF z wieloma wersjami:

Gdy wybierzesz pokaz slajdów lub obiekt przewijalnej ramki, w
panelu Nakładki folio zostanie wyświetlona opcja Format eksportu w artykułach PDF, w której można wybrać pozycję Rastrowy lub Wektorowy.
Jeśli wybierzesz Wektor, to zawartość (a zwłaszcza tekst) w pokazach slajdów i przewijalnych ramkach będzie ostrzejsza na urządzeniach HD.
Czas ładowania zawartości w formacie wektorowym jest dłuższy niż w przypadku zawartości rastrowej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, w
przypadku zawartości składającej się głównie z tekstu użyj opcji Wektor. W przypadku zawartości zawierającej głównie obrazu użyj Raster.
Upewnij się, że wersja przeglądarki folio to 23 lub nowsza. W przeciwnym razie opcja ta nie działa.
Niestety, nie ma opcji wektorowej dla przycisków. Jakość przycisków jest zmniejszana do rozdzielczości 72 ppi (a nie 108 ppi). Powoduje to, że
tekst przycisku niekiedy jest nieostry (widać wyraźne piksele). Sposobem na obejście tego problemu jest utworzenie obrazu dla przycisku i
wstawienie niewidocznego przycisku nad tym obrazem.

 
Używanie formatu wektorowego w pokazie slajdów

W panoramach, sekwencjach obrazów, klipach wideo, obrazach przeznaczonych
do przesuwania i powiększania, oraz skórkach kontrolera audio można wykorzystać dwa różne zestawy zasobów. Aby to zrobić, w folderze
zawierającym zasoby w jakości SD należy umieścić podfolder o nazwie „HD”. Do folderu HD należy skopiować obrazy w wysokiej rozdzielczości.
Nazwy plików tych obrazów powinny być tożsame z nazwami plików w jakości SD. W panelu Nakładki folio utwórz łącze do folderu zawierającego
zasoby SD. Przeglądarka uruchomiona na iPadzie SD będzie wyświetlać zasoby ze standardowego zestawu, a przeglądarka na iPadzie HD będzie
wyświetlać zasoby umieszczone w folderze „HD”.

Wymiary zasobów HD sekwencji obrazów, obrazów przeznaczonych do przesuwania i powiększania, oraz skórkach kontrolera audio
muszą być dwukrotnie większe od wymiarów zasobów SD. Na przykład: jeśli sekwencja obrazów zawiera obrazy w rozdzielczości standardowej
300x200, rozdzielczość plików źródłowych dla rozmiaru HD musi wynosić 600x400.
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Aby użyć różnych zasobów panoramy dla modeli iPada HD i SD, utwórz folder o nazwie „HD” i umieść w nim obrazy w wysokiej rozdzielczości i
takich samych nazwach, jak obrazy niższej rozdzielczości.

W przypadku filmów i obrazów przeznaczonych do przesuwania i powiększania, możesz utworzyć jeden folder HD zawierający wiele plików w
wysokiej rozdzielczości. Na przykład: jeśli folder Łącza zawiera pliki mispolarny.jpg i wideo01.mp4, możesz utworzyć w nim podfolder HD i
umieścić tam wersje plików mispolarny.jpg i wideo01.mp4 w wysokiej rozdzielczości.

Uwaga: użycie dwóch zestawów zasobów dla nakładek zwiększa zazwyczaj rozmiar folio.

Zwłaszcza w przypadku obrazów z opcją przesuwania i powiększania zaleca się tworzenie dwóch różnych zestawów zasobów. Na ogół nie trzeba
tworzyć oddzielnych wersji SD i HD nakładek innych typów. Niektórzy wydawcy tworzą pliki źródłowe nakładek sekwencji obrazów w
rozdzielczości pośredniej między SD i HD, takich jak obrazy o faktycznej gęstości 108 ppi. Jeśli iPad z wyświetlaczem SD odtwarza klip wideo w
jakości HD, nie musisz tworzyć oddzielnej wersji tego klipu w jakości SD.

Tworzenie artykułów w wielu wersjach

Zachowanie ostrości tekstu w rastrowych pokazach slajdów

Powiązane artykuły

Colin Fleming wyjaśnia, dlaczego warto
tworzyć artykuły zawierające wiele wersji
oraz opisuje proces ich tworzenia.... Więcej
informacji

http://goo.gl/4P6y9

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Bob Levine pokazuje różnice między
opcjami wektorowymi i rastrowymi w
pokazach slajdów.... Więcej informacji

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

autor Bob Levine 
http://boblevine.us/

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Określanie struktur folderów dla importowanych artykułów

Do góry

Tworzenie struktury folderów do importowania wielu artykułów
Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów

Do importowania artykułów z pulpitu można użyć polecenia Importuj artykuł z panelu Folio Builder. Aby prawidło zaimportować pliki, należy
przestrzegać konwencji zasad struktur i nazywania plików w celu określenia zawartości danego folio.

Aby jednocześnie zaimportować wiele artykułów, utwórz folder folio zawierający wiele folderów artykułów. W przypadku wybrania opcji
Importuj wiele artykułów należy przejść do folderu folio zawierającego podfoldery artykułu.

Foldery artykułów dla folio o podwójnej orientacji muszą zawierać dwa dokumenty programu InDesign. Utwórz jeden dokument z
przyrostkiem _h (np. „article1_h.indd”) i jeden z przyrostkiem _v (np. „article1_v.indd”).

Foldery artykułów dla folio o pojedynczej orientacji muszą zawierać tylko jeden plik programu InDesign z przyrostkiem _h lub _v.

Każdy folder artykułów może zawierać plik PNG dla miniatur spisu treści. Jeśli nie ma takiego pliku, obraz spisu treści generowany jest
automatycznie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przechowuj zasoby obrazów w podfolderze Links (Łącza), a nie w folderze artykułu, aby
uniknąć wykorzystania obrazu PNG jako obrazu spisu treści.

Tworzenie struktury plików dla DPS

Tworzenie struktury folderów do importowania wielu artykułów
Podczas konfigurowania struktury folderów można użyć wielu metod, aby zorganizować pliki artykułów. Pliki, które połączysz z programem
InDesign nie muszą znajdować się w folderze artykułu—mogą znajdować się w dowolnym folderze, w którym może je znaleźć program InDesign.

Zachowaj proste nazewnictwo plików i folderów. Unikaj używania znaków specjalnych.

 
Przykładowa struktura dla plików 
A. Folder folio B. Foldery artykułów 

Jeśli importujesz wiele artykułów do folio o pojedynczej orientacji, upewnij się, że każdy folder artykułu zawiera tylko jeden dokument. W folio o
pojedynczej orientacji pliki programu InDesign wymagają rozszerzenia _h lub _v. W folio nie można umieścić artykułów o pojedynczej i podwójnej
orientacji.

Bob Bringhurst przedstawia najlepsze
sposoby tworzenia struktury plików
źródłowych dla folio.... Więcej informacji

http://goo.gl/2N9gb

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Do góry

 
Folio zawierające tylko artykuły pionowe

Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów
Plik metadanych sidecar.xml jest opcjonalną metodą do porządkowania artykułów i stosowania metadanych podczas importowania plików. Aby
utworzyć pomocniczy plik .xml z metadanymi dla każdego artykułu, użyj edytora tekstowego lub XML. Zapisz plik pomocniczy .xml w głównym
folderze folio.

Zwracamy uwagę, że obecnie format sidecar.xml nie obejmuje wszystkich właściwości artykułów.

Zmiana kolejności artykułów przy pomocy generatora pliku sidecar.xml

Generator pliku sidecar.xml

Johannes Henseler stworzył narzędzie,
które generuje plik pomocniczy .xml.
Sposób użycia tego narzędzia opisany jest
tutaj.... Więcej informacji

http://goo.gl/8bNpO

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Kliknij to łącze, aby przejść bezpośrednio do
narzędzia generatora pliku pomocniczego
.xml.... Więcej informacji

http://goo.gl/APHme

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Do edytora tekstu możesz skopiować i wkleić następujący tekst, a następnie go edytować:

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

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artykuł Jeden</folderName>

<articleTitle>tytuł</articleTitle>

<byline>linia z nazwiskiem autora</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>opis</description>

<tags>znacznik1, znacznik2</tags>

<isAd>fałsz</isAd>

<hideFromTOC>prawda</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nigdy</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>fałsz</isFlattenedStack>
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Prawidłowymi wartościami atrybutów <isAd>, <isFlattenedStack> oraz <isTrustedContent> są „prawda” i „fałsz”. W przypadku artykułu HTML
wartość <isFlattenedStack> określa, czy jest włączona funkcja Tylko przesuwanie w poziomie, a wartość <isTrustedContent> określa, czy jest
włączona funkcja Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach.

Poprawne wartości <smoothScrolling> to „zawsze”, „pionowy”, „poziomy” i „nigdy”. Wartość domyślna to „nigdy”, co oznacza, że przewijanie
przyciągane jest do stron.

Prawidłowe wartości <articleAccess> to: „bezpłatny”, „mierzony” i „chroniony”.

Metadane nazwiska autora można zawrzeć w pozycji <byline> lub <author>.

W pozycjach <section> należy wprowadzić ciąg znaków, na przykład „Styl życia”. Wartości sekcji są poprawne tylko dla folio w wersji 23 lub
nowszych.

Kolejność części <entry> określa kolejność artykułów w projekcie podczas tworzenia lub aktualizowania danego projektu. Jeśli nazwa folderu nie
występuje w pliku pomocniczym, przesuwana jest poniżej tych, które są na liście. Kolejność elementów w każdym <wpisie> nie jest ważna.

Wykorzystanie pliku pomocniczego .xml do importowania wielu artykułów

1. Aby utworzyć pomocniczy plik .xml z metadanymi dla każdego artykułu, użyj edytora tekstowego lub XML.

2. Zapisz plik pomocniczy .xml w głównym folderze folio.

3. W panelu Folio Builder zaznacz folio, a w menu panelu wybierz polecenie Importuj artykuł. W oknie dialogowym Importuj artykuł wybierz
polecenie Importuj wiele artykułów, wskaż folder zawierający plik pomocniczy .xml i kliknij OK.

Wykorzystanie pliku pomocniczego .xml do aktualizowania właściwości artykułu
Jeśli chcesz użyć pliku sidecar.xml do aktualizacji metadanych lub zmiany kolejności artykułów, możesz użyć panelu Folio Builder do
zaimportowania tego pliku.

Metoda ta działa tylko dla folio wysłanych na serwer, nie dla folio lokalnych.

1. Utwórz lub dokonaj edycji pliku sidecar.xml dla swojego folio. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania
artykułów.

2. Skopiuj lub przenieś plik sidecar.xml do jego własnego folderu.

3. Otwórz folio, które chcesz edytować w panelu Folio Builder i wybierz polecenie Importuj Artykuł z menu panelu.

4. Wybierz polecenie Importuj wiele artykułów, określ folder, w którym znajduje się plik sidecar.xml i kliknij OK.

<isTrustedContent>prawda</isTrustedContent>

<articleAccess>bezpłatny</articleAccess>

<section>nazwa sekcji</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artykuł Dwa</folderName>

<articleTitle>artykuł 2</articleTitle>

<byline>linia z nazwiskiem autora</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>opis</description>

<tags>znacznik1, znacznik2</tags>

<isAd>fałsz</isAd>

<hideFromTOC>prawda</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nigdy</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>fałsz</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>prawda</isTrustedContent>

<articleAccess>mierzony</articleAccess>

<section>nazwa sekcji</section>

</entry>

</sidecar>
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Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS

Do góry

W poniższych tabelach znajdują się informacje o obsługiwanych funkcjach.

= funkcja obsługiwana

= funkcja nieobsługiwana

= funkcja nie w pełni wdrożona lub obsługiwana w ograniczonym zakresie

 

Typy przeglądarek

Przeglądarki dla urządzeń iPad i iPhone: Tworzenie zawartości DPS dla urządzeń iPad i Tworzenie zawartości DPS dla telefonów iPhone

Macierzysta/starsza przeglądarka dla systemu Android: Kompilowanie aplikacji DPS dla przeglądarki systemu Android

Przeglądarka dla sklepu Windows Store: Kompilowanie aplikacji DPS do sklepu Windows Store

Przeglądarka Web Viewer/przeglądarka artykułów: Korzystanie z udostępniania społecznościowego

Podgląd na komputerze (Adobe Content Viewer dla komputerów): Przeglądanie folio i artykułów

Funkcje artykułów

 Obecnie w macierzystych przeglądarkach systemu Android biblioteka jest zawsze wyświetlana w orientacji pionowej, a folia o podwójnej
orientacji są otwierane w orientacji pionowej i nie można ich obracać.

 W przypadku macierzystych przeglądarek Android Viewer w artykułach HTML nie są obecnie obsługiwane hiperłącza ani wyświetlanie pasków
nawigacyjnych dotknięciem. 

 W macierzystych przeglądarkach Android Viewer funkcja powiększania gestami palców działa w artykułach w formatach PDF, PNG i JPEG. We
wszystkich pozostałych przeglądarkach powiększanie palcami jest obsługiwane tylko w artykułach PDF.

 Artykuły w formacie PDF są automatycznie wysyłane do przeglądarki Web Viewer jako obrazy PNG.
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Do góry

 Funkcja udostępniania społecznościowego działa tylko w aplikacjach do obsługi wielu folio. Nie jest obsługiwana w programie Adobe Content
Viewer.

 Zakładki nie działają w programie Adobe Content Viewer ani aplikacjach do obsługi pojedynczego folio.
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Do góry

 Wymaga serwerów uprawnień bezpośrednich w wersji 2 (wersja 1 nie jest obsługiwana).

 Obecnie wersje w macierzystej przeglądarce Android są obsługiwane tylko w bezpłatnych folio.

 Tylko w systemie Mac OS.
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 Format goto:// nie jest obsługiwany w przeglądarkach AIR.

 Nakładki panoramiczne zostały wycofane. Nie ma planów wdrożenia obsługi panoram na platformach innych niż iOS.

 Dźwięk w tle nie jest jeszcze obsługiwany w przeglądarce Windows Viewer.
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Interaktywne nakładki
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Omówienie nakładek interaktywnych
Panel Folio Overlays umożliwia tworzenie i edycję obiektów interaktywnych. Aby otworzyć panel Folio Overlays, wybierz polecenie Okno >
Rozszerzenia > Folio Overlays (InDesign CS5 lub CS5.5) lub Okno > Folio Overlays (InDesign CS6).

Dlaczego obiekty interaktywne nazywa się nakładkami? Po utworzeniu folio wszystkie elementy nieinteraktywne na stronie zostają skompresowane
do pojedynczego obrazu — PDF, JPG lub PNG, w zależności od ustawień formatu obrazu artykułu. Jeśli zakryjesz interaktywne nakładki
umieszczone w dokumencie lub nałożysz na nie maskę, pojawiają się one w górnej części układu w danym folio. Nakładkę może zamaskować
jedynie inną nakładką.

 
Obiekt interaktywny pojawia się na elementach nieinteraktywnych.

Sposoby tworzenia nakładek

Różne nakładki wymagają różnych sposobów ich tworzenia.

W przypadku pokazów slajdów, hiperłączy, audio i wideo, przesuwania i powiększania obrazów oraz zawartości z funkcją przewijania utwórz
obiekty i umieść je w dokumentach programu InDesign, a następnie użyj panelu Folio Overlays w celu edycji ustawień.

W przypadku sekwencji obrazów, panoram i nakładek zawartości WWW narysuj prostokątną ramkę tworzącą element zastępczy lub umieść
obraz, który zostanie użyty jako plakat. Następnie zaznacz go i użyj panelu Folio Overlays, aby wskazać źródło i zmienić ustawienia.

 
Po zaznaczeniu obiektu wielostanowego panel Folio Overlays wyświetli ustawienia pokazu slajdów.

Utrzymanie ciągłości obiektów interaktywnych

Gdy używasz tej samej nakładki zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym, chcesz, aby dana zakładka zachowała swój stan, gdy użytkownik
obraca urządzenie mobilne. Na przykład, jeśli pokaz slajdów wyświetla trzeci slajd, slajd ten powinien pozostać widzialny podczas obracania
urządzenia przez użytkownika.

Dla większości nakładek zachowanie ciągłości nie wymaga podjęcia żadnych działań. Należy użyć tych samych plików źródłowych i ustawień
nakładek. W przypadku pokazów slajdów, jeśli używasz wielostanowych obiektów w układach poziomych i pionowych, użyj tej samej Nazwy
obiektu w panelu Stany obiektów. Dodatkowo upewnij się, że poszczególne nazwy stanów są takie same w obu układach.

Wideo: Wstęp do panelu Nakładki folio – część I

Rufus Deuchler pokazuje, jak używać
panelu Folio Overlays do tworzenia

autor Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/
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Wideo: Wstęp do panelu Nakładki folio – część II

Firma Adobe poleca również
Rozwiązywanie problemów z nakładkami interaktywnymi

przycisków, hiperłączy oraz pokazów
slajdów.... Więcej informacji

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...
Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Rufus Deuchler pokazuje, jak używać
panelu Folio Overlays do tworzenia
panoram, nakładek zawartości WWW,
przesunięć obrazów oraz ramek z funkcją
przewijania.... Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Obsługiwane funkcje interaktywne
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Obiekty wielostanowe

Hiperłącza

Przyciski

Dźwięk

Obraz

Dodatkowe nakładki interaktywne

Animacja

Określone hiperłącza

Określone operacje przycisków

Inne nieobsługiwane funkcje

Program InDesign zawiera wiele funkcji interaktywnych przeznaczonych do eksportowania do formatu SWF i PDF. Niektóre z tych funkcji są
obsługiwane w obiegu pracy związanym z publikacjami cyfrowymi.

Obsługiwane funkcje interaktywne

Używanie MSO do utworzenia pokazów slajdów.

Tworzenie hiperłączy adresu URL, e-mail i Navto.

Obsługiwane jest wyłącznie zdarzenie Przy zwolnieniu. Możliwe jest użycie wielu operacji przycisków. Operacje przycisków są
wykonywane w kolejności, a nie jednocześnie.
Obsługiwane operacje hiperłączy obejmują: Przejdź do pierwszej strony, Przejdź do ostatniej strony, Przejdź do adresu URL, Dźwięk, Obraz oraz
Przejdź do strony. Obsługiwane operacje pokazów slajdów obejmują Przejdź do stanu, Przejdź do poprzedniego stanu i Przejdź do następnego
stanu.

Odtwarzanie umieszczonych plików mp3. W chwili obecnej nie można zapętlić lub przesyłać strumieniowo dźwięku.

Odtwarzane są obsługiwane formaty wideo (mp4 zakodowane w technologii h.264). W chwili obecnej nie można zapętlać filmu. Aby
strumieniować wideo, użyj nakładki zawartości WWW lub artykułu HTML.

Można również tworzyć nakładki zawartości WWW, sekwencje obrazów, obrazy „pan & zoom”, panoramy i
przewijalne ramki.

Funkcje interaktywne nie są obsługiwane

Podczas tworzenia artykułu obiekty animowane są spłaszczane. Jednym z rozwiązań jest eksport animowanego dokumentu programu
InDesign w formacie FLA i użycie wtyczki CreateJS programu Flash Professional CS6 w celu wyeksportowania zawartości jako pliku HTML5. Plik
ten można następnie wykorzystać jako nakładkę Zawartości WWW. Wiele wydawców tworzy animacje za pomocą oprogramowania Adobe Edge.

Łącza Zakotwiczenie tekstu i Udostępnione miejsce docelowe nie są obsługiwane.

Operacje przycisków: Idź do miejsca docelowego, Przejdź do następnej strony, Przejdź do poprzedniej strony
oraz Pokaż/Ukryj nie są obsługiwane. Zdarzenia Po kliknięciu i Po najechaniu nie są obsługiwane.

Zakładki, odsyłacze i przejścia stron nie są obsługiwane.

Firma Adobe poleca również
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Sprawdzone procedury tworzenia nakładek

  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Pliki źródłowe

Podczas tworzenia zasobów źródłowych dla nakładek, pomocne są informacje, które nakładki są resamplowane (z kompresją), a które są
przesyłane dalej. Zasoby źródłowe pokazów slajdów, przewijalnych ramek i przycisków są resamplowane jako obrazy PNG. W przypadku
tych nakładek użyj dowolnego formatu obrazu.

Zasoby źródłowe panoram, sekwencji obrazów, obrazów „pan & zoom” oraz skórek audio nie są resamplowane podczas przesyłania —
przechodzą dalej. W przypadku tych nakładek użyj formatu obrazu PNG lub JPEG Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj obrazów JPEG o
średniej kompresji (50-80%) dla plików źródłowych. Obrazów PNG używaj tylko wtedy, gdy obrazy zawierają przezroczystość. Kompresja
obrazów i wideo nakładek może znacząco zmniejszyć rozmiar folio.

Jeśli pliki artykułu źródłowego mają ten sam rozmiar, co folio, utwórz pliki źródłowe panoram, sekwencji obrazów, filmów, obrazów lub
kontrolerów dźwięku, używając tych samych wymiarów w pikselach oraz rozdzielczości 72 ppi. Jeśli rozmiar plików źródłowych jest inny niż
rozmiar folio, na przykład artykuły o wymiarach 1024x768 stosowane w folio 2048x1536, należy pomyśleć o tworzeniu artykułów PDF
obsługujących wiele rozdzielczości, przeznaczonych do wyświetlania na urządzeniach z systemem iOS i wyświetlaczami SD lub HD. Zobacz
Tworzenie wielu wersji artykułów PDF na urządzenia z systemem iOS.

W programach Photoshop i Illustrator szczególnie przydatne jest polecenie Plik > Zapisz do pokazania w Internecie, które pozwala zapisywać
pliki obrazów o określonych wymiarach w pikselach.

Jeśli utworzysz nakładki pochłaniające dużą ilość pamięci, przeglądarka może znacznie spowolnić podczas ich wstępnego ładowania. W
razie potrzeby należy rozrzucić nakładki w układzie, aby uniknąć wstępnego ładowania wielu nakładek jednocześnie. Na przykład: jeśli masz
dwa artykuły z zagnieżdżonymi nakładkami w pokazach slajdów, rozważ wstawienie reklamy lub podstawowego artykułu między dwoma
artykułami.
W miarę możliwości podać rzeczywiste nazwy nakładek w celu ułatwienia interpretacji danych analitycznych. Na przykład użyj „Łącze do
Twittera” zamiast „Przycisk 4” i „Pokaz slajdów Krykiet” zamiast „Obiekt wielostanowy 2”.
W przypadku umieszczenia w pokazie slajdów lub przewijalnej ramce zawartości plików PDF należy wybrać niespłaszczony standard PDF
1.4 lub nowszy, co pozwoli uniknąć białych linii. 

Ustawienia

W przypadku panoram, sekwencji obrazów, skórek audio i lokalnych nakładek zawartości WWW, stwórz oddzielny folder dla plików nakładek.
Użyj panelu Folio Overlays, aby utworzyć łącze do tego folderu. Aby utworzyć folio z różnorodnymi zasobami dla urządzeń SD i HD z
systemami iOS, utwórz podfolder o nazwie HD zawierający pliki o takich samych nazwach, jak pliki zasobów SD. Utwórz łącze do folderu
zawierającego zasoby SD.

Unikaj umieszczania obiektów interaktywnych na obszarze spadu. Utrzymuj je w granicach strony.

Porady i wskazówki

Podczas pracy z nakładkami wybierz polecenie Okno > Obszar roboczy > Interaktywne (InDesign CS5/CS5.5) lub Okno > Obszary robocze >
Publikacje cyfrowe (InDesign CS6 lub nowszy), aby ułatwić sobie dostęp do paneli interaktywnych.

Stosuj jedną metodę informowania użytkowników o tym, że dane obiekty są interaktywne. Przykład: możesz utworzyć obrazy plakatów, na
których umieszczone są ikony określające różne rodzaje interaktywności.

Gdy umieścisz pliki nakładek w programie InDesign, rozmiar ramki określa, gdzie należy dotknąć, aby aktywować zawartość interaktywną.

Nakładki można osadzać w ramkach z funkcją przewijania oraz pokazach slajdów. Pokazy slajdów można osadzać w innych pokazach
jedynie poprzez zastosowanie sztuczki z ramkami zakotwiczonymi. Szczegóły można znaleźć w bezpłatnej aplikacji DPS Tips.

W ramach zawartości interaktywnej są obsługiwane jedynie podstawowe efekty przezroczystości, jak krycie i mnożenie. Tryby mieszania nie
są obsługiwane.

W niektórych przypadkach obraz, na przykład maska dla wideo, ma pojawiać się nad nakładką. Aby to zrobić, stwórz atrapę nakładki. Aby
zobaczyć przykłady tej sztuczki, zobacz przykłady w bezpłatnej aplikacji DPS Tips Boba Bringhursta lub artykuł Creating Super Overlays
Johannesa Henselera.

Firma Adobe poleca również
Rozwiązywanie problemów z nakładkami interaktywnymi

Obsługiwane funkcje interaktywne
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Nakładki hiperłączy i przycisków

Do góry

Tworzenie łączy przy pomocy panelu Przyciski
Tworzenie łączy przy użyciu panelu Hiperłącza
Tworzenie łączy do innych artykułów
Tworzenie względnych łączy navto
Tworzenie hiperłączy navto dla artykułów HTML
Tworzenie łączy goto do ikon niestandardowych
Tworzenie łączy do zasobów w folderze HTML Resources
Tworzenie łączy do aplikacji i usług zewnętrznych
Kontrola wyglądu hiperłączy i pokazów slajdów w przeglądarce

Możesz użyć panelu Hiperłącza lub panelu Przyciski do tworzenia łączy, między innymi do stron internetowych i pozostałych artykułów. Nie
wszystkie przyciski i rodzaje hiperłączy są obsługiwane w folio.

Nakładki hiperłączy są obsługiwane tylko w ramkach przewijalnych oraz pokazach slajdów.

Tworzenie łączy przy pomocy panelu Przyciski
Użyj panelu Przyciski, aby utworzyć łącza do pierwszej lub ostatniej strony dokumentu albo do innego artykułu.

1. W programie InDesign utwórz obiekt, który ma zostać użyty jako przycisk.

Przykład: jeśli chcesz, aby przycisk powodował przeskok do witryny internetowej, stwórz ramkę tekstową lub umieść obraz.

2. Otwórz panel Przyciski (Okno > Interaktywne > Przyciski), wybierz dany obiekt i kliknij ikonę Konwertuj obiekt na przycisk.

3. Dla Zdarzenia wybierz Efekt zwolnienia przycisku.

Efekt zwolnienia przycisku to jedyne obsługiwane zdarzenie dotyczące przycisku.

4. Kliknij znak plus, znajdujący się obok Operacje i wybierz obsługiwaną operację.

 
Obsługiwane operacje przycisków 
A. Obsługiwane operacje dla przycisków hiperłączy B. Obsługiwane operacje dla przycisków pokazów slajdów 

Obsługiwane działania hiperłączy to Przejdź do pierwszej strony, Przejdź do ostatniej strony, Przejdź do poprzedniej strony, Przejdź do
adresu URL, Dźwięk, Wideo i Przejdź do strony. Dla pokazów slajdów obsługiwane są operacje Przejdź do następnego stanu, Przejdź
poprzedniego stanu oraz Przejdź do stanu.

Do przeskoczenia do innego artykułu nie używaj działania Idź do miejsca docelowego. Zamiast tego użyj działania Przejdź do adresu URL o
formacie „navto”.

5. W razie konieczności istnieje możliwość dodania innych operacji przycisków.

Operacje są odtwarzane jako sekwencja. Jeśli np. pierwsza operacja odtwarza film, a druga wyświetla slajd, w pierwszej kolejności zostaje

75



Do góry

URL

Uwaga:

E-mail

Strona

Otwórz w folio

Otwórz w przeglądarce urządzenia

Uwaga:

Do góry

odtworzony film, a po nim wyświetlony slajd.

Tworzenie łączy przy użyciu panelu Hiperłącza
Aby dodać hiperłącza w programie InDesign, możesz użyć panelu Hiperłącza. Hiperłącza są szczególnie przydatne dla tekstu. Jeśli chcesz, aby
hiperłączem była ramka, rozważ użycie panelu Przyciski zamiast panelu Hiperłącza. Przyciski są bardziej wszechstronne i rzadziej się psują.

1. Zaznacz ramkę lub tekst, który chcesz użyć jako hiperłącza.

2. Otwórz panel Hiperłącza (Okno > Interaktywne > Hiperłącza).

3. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Nowe hiperłącze.

4. Usuń zaznaczenie opcji Udostępnione miejsce docelowe.

Udostępnione miejsce docelowe pozwala nadać nazwę i ponownie użyć hiperłącza, ale w obiegu pracy DPS lepiej jest nie korzystać z tej
opcji.

5. W menu Połącz z określ którąkolwiek z opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

Dotknięcie hiperłącza adresu URL spowoduje wyświetlenie strony internetowej (http://), aplikacji ze sklepu App Store (itms://), aplikacji
ze strony sklepu Amazon Appstore (amzn://) lub inny artykuł (navto://).

Przykład: http://www.adobe.com

Podczas tworzenia łącza do witryn internetowych wpisuj cały adres URL, w tym „http://”.

Podczas łączenia z adresem URL w serwisie iTunes usuń zaznaczenie opcji Otwórz w folio w panelu Folio Overlays. W
przeciwnym razie po dotknięciu danego hiperłącza ukaże się komunikat błędu „Nie można otworzyć strony”. I podobnie: jeśli użyjesz formatu
itms:// lub amzn://, aby utworzyć łącze do aplikacji ze sklepu, wyłącz opcję Otwórz w folio.

Hiperłącze navto:// przeskakuje do innego artykułu lub innej strony w tym artykule. Wpisz navto://, a następnie nazwę artykułu, tak jak
wyświetlana jest w panelu Folio Builder. Użyj wartości Nazwa artykułu, a nie wartości Tytuł artykułu. Jeśli chcesz dołączyć numer strony,
dodaj # wraz z numerem. Pamiętaj jednak, że pierwsza strona to 0, zatem dodanie #2 spowoduje przeskok na stronę 3.

Przykład: navto://newsarticle

Przykład: navto://newsarticle#2 (przeskakuje do strony 3)

Dotknięcie hiperłącza E-mail uruchamia aplikację Mail z wypełnionym polem Do.

Dotknięcie hiperłącza Strona powoduje przeskok do innej strony w danym artykule. Nie używaj tej opcji dla przeskoku do innego
artykułu.

Hiperłącze Zakotwiczenie tekstu nie jest obsługiwane.

6. Aby zmienić ustawienia hiperłączy, zaznacz obiekty hiperłączy, a następnie określ ich ustawienia w panelu Folio Overlays:

Wyświetla zawartość widoku internetowego w przeglądarce. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli tworzysz łącze do serwisu
iTunes, itms:// lub adresów URL amzn://.

Wyświetla zawartość poza przeglądarką w urządzeniu mobilnym, taką jak mobilna wersja aplikacji
Safari na iPadzie. Zaznacz opcję Najpierw zapytaj, jeśli chcesz, aby po puknięciu łącza przez użytkownika, wyświetlone zostało zapytanie.
Ta opcja jest wyłączona, jeśli zaznaczono opcję Otwórz w folio.

Ustawienia panelu Folio Overlays są niedostępne w przypadku łączy tekstowych. Nie można zmienić ustawień dla hiperłączy
tekstowych; domyślnie jest dla nich włączona opcja Otwórz w folio.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia hiperłączy można znaleźć w rozdziale Tworzenie hiperłączy Pomocy programu InDesign CS5/CS5.5.

Tworzenie łączy do innych artykułów
Artykuły folio przechowywane są na serwerze, zatem nie działa żadne łącze, które określa ścieżkę do pliku programu InDesign. Do tworzenia łączy
do innych artykułów użyj formatu „navto”.

Gdy tworzysz przycisk lub hiperłącze, „http://” możesz zastąpić przez „navto://” w polu adresu URL. Następnie określ nazwę artykułu docelowego,
która pojawi się w panelu Folio Builder. Użyj wartości Nazwa artykułu, a nie wartości Tytuł artykułu. Prawidłowy format navto obejmuje
navto://[articlename] i navto://[articlename]#n. Dodanie #n określa numer strony. Pierwsza strona w dokumencie ma numer 0,
zatem wpisanie #2 spowoduje przeskok do strony 3.
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Do góry

Przeskok do artykułu HTML

 
Przeskok do strony 3 innego artykułu

Przykłady navto:

navto://biking

navto://biking#2 (przeskakuje do strony 3 artykułu o rowerach)

Jeśli użyto wcześniejszej wersji tych narzędzi do utworzenia łącza navto z nazwą folderu lub nazwą artykułu inną niż nazwa artykułu
docelowego, łącza będą uszkodzone. Aby naprawić łącza navto, możesz albo zmienić nazwę artykułu (nazwę, nie tytuł), albo dokonać edycji łączy
navto, tak by wskazać nazwę artykułu, która pojawia się w panelu Folio Creator.

Tworzenie względnych łączy navto
Wersja 30 zawiera nowe opcje względnego nawigowania po artykułach i stronach. Zwracamy uwagę, że względne formaty navto są obsługiwane
tylko w aplikacjach opartych na wersji 30 i nowszych, jednak można używać dowolnych formatów folio (od wersji 20 w górę). Względne łącza
navto są obsługiwane w przeglądarkach systemu iOS i do Sklepu Windows, ale jeszcze nie działają w macierzystej przeglądarce systemu Android
ani przeglądarce Web Viewer.

Różne formaty polecenia navto://relative umożliwiają przechodzenie do następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego artykułu. Na przykład
przycisk ze zdefiniowaną akcją navto://relative/first powoduje przejście do pierwszego artykułu w folio. Dozwolone formaty: first, last, next, previous
i current. Można również przechodzić do określonego artykułu według jego względnej pozycji w folio, np. do piątego artykułu.

Przykład: navto://relative/last (przechodzenie do ostatniego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/last#last (przechodzenie do ostatniej strony ostatniego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/4 (przechodzenie do piątego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/4#2 (przechodzenie do trzeciej strony piątego artykułu w folio)

Format „current” jest szczególnie przydatny w nawigowaniu po stronach. Poza opcjami #previous, #next, #first i #last można również używać opcji
przechodzenia do konkretnych stron. Np. opcja #3 powoduje przejście do 4. strony artykułu.

Przykład: navto://relative/current#previous (przechodzenie do poprzedniej strony w artykule)

Przykład: navto://relative/current#last (przechodzenie do ostatniej strony w artykule)

Przykład: navto://relative/current#3 (przechodzenie do czwartej strony w bieżącym artykule)

W artykułach z płynnym przewijaniem można przechodzić do określonych pozycji za pomocą wartości dziesiętnych i procentowych.

Przykład: navto://myarticle#3.3 (w artykule z płynnym przewijaniem przechodzenie do miejsca, w którym widać dół strony 4 i górę strony 5)

Przykład: navto://myarticle#50% (przechodzenie do połowy długości artykułu z płynnym przewijaniem)

Aby rozszerzyć możliwości tych funkcji względnej nawigacji navto, można utworzyć nakładkę Zawartość WWW lub artykuł HTML korzystający z
interfejsu API Czytanie. Rozszerzona funkcjonalność może na przykład polegać na wysłaniu do folio zapytania w celu uzyskania informacji takich
jak liczba artykułów umieszczonych w folio czy liczba stron w artykule. Informacje te można następnie wyświetlić albo użyć w inny sposób w
nakładce lub artykule HTML. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30) w
serwisie DPS Developer Center.

Tworzenie hiperłączy navto dla artykułów HTML
Gdy tworzysz hiperłącze lub przycisk w oparciu o adres URL, możesz użyć adresu URL „navto://”, aby dokonać przeskoku do innego artykułu.
Navto jest szczególnie przydatne dla przeskoków do artykułów HTML.  

Wpisz navto://, a następnie nazwę artykułu HTML (a nie tytuł artykułu).
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Przeskok do zakotwiczenia w artykule HTML

Uwaga:

Przeskok do artykułu programu InDesign z artykułu HTML

Przeskok z HTML do HTML
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Dokument źródłowy programu InDesign

Artykuł HTML

Nakładka Zawartość WWW

Uwaga:

Przykład: navto://newsarticle

Nie można przeskoczyć do określonej strony w artykule HTML, ale można przeskoczyć do
zakotwiczenia po wpisaniu navto://<nazwa folderu>#<nazwa zakotwiczenia>.

Przykład: navto://newsarticle#part4

Aby zdefiniować zakotwiczenie w pliku HTML, otwórz plik HTML w edytorze tekstu. Przejdź do tekstu, który ma pełnić rolę zakotwiczenia,
i umieść go w znaczniku zakotwiczenia, np. „To jest część 4 artykułu”.

Użyj formatu navto, aby utworzyć hiperłącze z artykułu HTML do artykułu programu
InDesign. Przykład:
<a href="navto://newsarticle">Zobacz artykuł</a>

Możesz również przejść do stron wewnątrz artykułu programu InDesign poprzez dodanie numeru strony po nazwie dokumentu. Pierwsza strona
dokumentu to 0, druga to 1 i tak dalej. Przykład:
<a href="navto://Cycling#3">Przejdź do strony 4 artykułu o kolarstwie</a>

Użyj formatu navto, aby wykonać przeskok z jednego artykułu HTML do drugiego przy pomocy nazwy folderu.
Przykład:
<a href="navto://newsarticle">Zobacz artykuł</a>

Tworzenie łączy goto do ikon niestandardowych
Możesz utworzyć przyciski umożliwiające przejście do biblioteki, listy sekcji lub ostatniego widoku (przycisk Wstecz). Operacja przycisku może
używać dowolnego spośród poniższych formatów goto://:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Te formaty goto:// nie są obsługiwane w starszych (opartych na środowisku AIR) przeglądarkach dla systemu Android. Obecnie macierzysta
przeglądarka systemu Android obsługuje tylko formaty „library” i „lastview”.

Jeśli posiadasz konto Enterprise, możesz skorzystać z formatu goto, aby utworzyć łącza z artykułów do zawartości HTML powiązanej z ikonami
niestandardowymi. Możesz np. za pomocą aplikacji DPS App Builder wskazać niestandardowe ikony dla opcji Sklep, Pomoc oraz Warunki.
Przyciski te pojawią się w bibliotece przeglądarki. Aby utworzyć w artykule przycisk otwierający zawartość HTML dla dowolnej z ikon
niestandardowych, należy skorzystać z poniższego formatu:

goto://ApplicationViewState/[label]

Na przykład operacja przycisku goto://ApplicationViewState/Store otwierałaby sklep HTML, podobnie jak w przypadku dotknięcia
niestandardowej ikony Sklep w bibliotece.

Za pomocą narzędzia DPS App Builder można tworzyć niestandardowe ikony oraz etykiety. Zobacz Pasek nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Tworzenie łączy do zasobów w folderze HTML Resources
Możliwe jest utworzenie hiperłącza lub przycisku, który będzie wyświetlać lokalny plik HTML, obraz lub plik PDF w przeglądarce wewnętrznej
aplikacji.

1. Dodaj folder z lokalnym plikiem HTML do folderu HTMLResources.

Upewnij się, że folder HTMLResources znajduje się w danym folio. Zobacz Importowanie folderu zasobów HTMLResources.

2. Utwórz łącze, aby wyświetlić plik HTML w przeglądarce aplikacji:

W polu adresu URL hiperłącza lub przycisku wpisz ścieżkę bez http://, navto:// lub jakiegokolwiek
innego przedrostka. Przykład:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Określ położenie w artykule HTML. Przykład:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>Zobacz rysunkową galerię pociągów</a>

Nakładki Zawartość WWW są zagnieżdżane dwa poziomy niżej niż artykuł HTML. Przykład:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>Zobacz rysunkową galerię pociągów</a>

Aby uzyskać najlepsze wyniki, unikaj spacji i specjalnych znaków w nazwach folderów i plików HTML. Jeśli używasz spacji w
nazwie folderu lub pliku, zastosuj odpowiedni kod HTML znaku spacji. Na przykład: jeśli używasz folderu o nazwie „Pliki rysunkowe”,
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zastosuj nazwę „Pliki%20rysunkowe”.

Tworzenie łączy do aplikacji i usług zewnętrznych
Istnieje możliwość utworzenia łącza odpowiedzialnego za wysyłanie wiadomości e-mail (mailto:) lub tekstowej (SMS) bądź też nawiązywanie
połączeń z numerami (tel:) wymienionymi w artykule dla urządzeń iPhone. Możesz również utworzyć łącza, które otwierają aplikację YouTube albo
piosenkę lub album serwisu iTunes. Aby dowiedzieć się więcej o wymaganych do użycia formatach dla iPada, zobacz Apple URL Scheme
Reference.

Informacje dotyczące tworzenia zaawansowanych łączy pocztowych (mailto:) można znaleźć w artykule Jamesa Lockmana Wysyłanie wiadomości
e-mail oraz załączników z poziomu publikacji DPS (j. ang.).

W przypadku określenia opcjonalnego wzorca URL podczas tworzenia aplikacji w narzędziu DPS App Builder można utworzyć łącze do tej
aplikacji z innej aplikacji lub z mobilnej wersji przeglądarki Safari. Zobacz Panel Szczegóły przeglądarki.

Tworząc łącze do zewnętrznej aplikacji lub usługi, zaznacz przycisk, a następnie wybierz opcję Otwórz w przeglądarce urządzenia w
panelu Overlays.

Kontrola wyglądu hiperłączy i pokazów slajdów w przeglądarce
Gdy użytkownicy przeglądają folio na urządzeniu mobilnym, oglądane przez nich poziome i pionowe strony są rasteryzowanymi obrazami każdej
strony programu InDesign. Miniaturki stron, które pojawiają się, gdy użytkownik dotknie przycisk Przeglądaj lub użyje scrubbera w dolnej części
urządzenia mobilnego, również są rasteryzowanymi obrazami. Wygląd hiperłączy i pokazów slajdów w tych rasteryzowanych obrazach można
kontrolować.

Aby kontrolować wygląd hiperłączy i pokazów slajdów, utwórz plik tekstowy config i zapisz go w folderze aplikacji programu InDesign. Plik ten,
zwany NativeOverlays.config, pozwala umieszczać lub usuwać natywne hiperłącza i pokazy slajdów.

1. Otwórz edytor tekstu.

2. Dodaj jedną lub więcej z następujących linii.

(„Zasoby” odnoszą się do stron głównych, „Miniaturki” odnoszą się do obrazów ikon Przeglądaj, a „Scrubbery” odnoszą się do obrazów, które
pojawiają się, gdy użytkownik przeciąga dany scrubber.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState oznacza, że każdy przycisk z akcją Przejdź do adresu URL wyświetli stan [Normalny], a nie stan [Kliknięcie].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState resetuje obiekty o wielu stanach do najwyższego stanu obiektu o wielu stanach w dokumencie programu
InDesign. Jeśli usuwasz nakładki, resetowania ustawień nie stosuje się.

Jeśli ResetHyperlinksToTopState i ResetSlideshowsToTopState nie są określone, to domyślnym zachowaniem jest zresetowanie do
najwyższych stanów zarówno pokazów slajdów, jak i hiperłączy.

Przykład:

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

Jeśli wpiszesz znak minus przed typem nakładki, nakładka ta nie zostanie usunięta.

3. Zapisz plik, używając nazwy NativeOverlays.config.

4. Przenieś plik NativeOverlays.config. do folderu aplikacji programu InDesign. Zrób to w następujący sposób:
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Windows

Mac OS

Przenieś plik config na ten sam poziom, co plik InDesign.exe.

Wybierz ikonę aplikacji Adobe InDesign CS5, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Show Package Contents.
Przenieś plik config do folderu Zawartość > MacOS.

Firma Adobe poleca również
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Nakładki pokazów slajdów

Uwaga:

Użyj panelu Stany obiektów, aby utworzyć zestaw obrazów dla pokazów slajdów. Każdy stan lub slajd może zawierać wiele obiektów. Przykład:
jeśli chcesz, aby z każdym obrazem pojawiała się inna ramka tekstowa, połącz obraz i ramkę tekstową w tym samym stanie.

Stany pokazów slajdów obsługują każdą nakładkę interaktywną za wyjątkiem pokazów slajdów.

 
Tworzenie pokazu slajdów przy pomocy panelu Stany obiektów

Obejście problemu związanego z przyciskiem miejsca aktywnego

Obrazy pokazów slajdów są w folio konwertowane do obrazów w formacie PNG.

Obecnie pokaz slajdów nie może być odtwarzany w trybie pełnoekranowym bez używania języka HTML.

1. Aby utworzyć pokaz slajdów, w programie InDesign użyj panelu Stany obiektów (Okno > Interaktywne > Stany obiektów). (Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Tworzenie pokazów slajdów obiektów o wielu stanach w Pomocy programu InDesign

Gdy tworzysz obiekt o wielu stanach, wstawiasz obrazy, wyrównujesz je w artykule i konwertujesz dany artykuł do postaci obiektu o wielu
stanach.

2. Określ nazwę obiektu w panelu Stany obiektów.

Gdy obiekty o wielu stanach w dokumentach poziomych i pionowych mają tę samą nazwę obiektu oraz te same nazwy poszczególnych
stanów, pokaz slajdów zachowuje ciągłość podczas obracania iPada. Dodatkowo użycie nazwy opisowej ułatwia zrozumienie raportów
analitycznych.

Aby uniknąć błędów, w nazwie obiektu lub stanu obiektu nie umieszczaj znaków interpunkcyjnych lub rozszerzonych.

3. Stwórz przyciski nawigacyjne do przeglądania stanów w obiekcie o wielu stanach.

Użyj działania Przejdź do stanu, aby odnieść się do określonego slajdu. Użyj działań Przejdź do następnego stanu i Przejdź do
poprzedniego stanu, aby przeglądać slajdy.

Operacja Pokaż/Ukryj przycisk nie jest
obsługiwana w artykułach pakietu DPS,
zatem w jaki sposób można tworzyć
przyciski hot spot? Bob Bringhurst pokazuje,
jak poradzić sobie z tym ograniczeniem....
Więcej informacji

http://goo.gl/eMVjF

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

Podziel się swoją wiedzą z:
Adobe Community Help

81

http://help.adobe.com/pl_PL/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


Autoodtwarzanie

Puknij, aby Odtwarzać/Zatrzymać

Opóźnienie

Interwał

Odtwarzaj _ raz(y)

Zapętl

Zatrzymaj na ostatnim obrazie

Zanikanie

Przesuń palcem, aby zmienić obraz

Zatrzymaj przy pierwszym/ostatnim obrazie

Ukryj przed odtwarzaniem

Odtwarzaj w odwrotnej kolejności

Format eksportu w artykułach PDF

Panel Przykładowe przyciski w programie InDesign zawiera bibliotekę przycisków nawigacyjnych. Jeśli użyjesz tych przycisków, usuń
istniejące działania i zastąp je działaniami Przejdź do następnego stanu lub Przejdź do poprzedniego stanu.

4. Jeśli chcesz, aby po dotknięciu zmieniał się wygląd danego przycisku, kliknij [Kliknięcie] pod Wyglądem i zmień jego wygląd.

Jeśli przycisk używa działania Przejdź do stanu, stan [Kliknięcie] pojawia się po wybraniu określonego stanu. Przycisk stanu [Normalny]
może mieć na przykład czarną ramkę, a stan [Kliknięcie] może mieć czerwoną ramkę. Czerwona ramka pojawi się, gdy przycisk zostanie
dotknięty na iPadzie. (Stan [Najazd] nie jest obsługiwany w urządzeniach mobilnych.)

5. Aby zmienić ustawienia pokazu slajdów, zaznacz obiekt wielostanowy i w panelu Folio Overlays określ następujące ustawienia:

Po wybraniu tej opcji pokaz slajdów rozpocznie odtwarzanie, gdy użytkownik zmieni stronę.

Po wybraniu tego ustawienia użytkownicy mogą puknięciem włączyć lub przerwać odtwarzanie
automatycznego pokazu slajdów. Podwójne puknięcie powoduje zresetowanie pokazu slajdów.

Jeśli opcja Autoodtwarzanie jest zaznaczona, to możesz określić czas, który mija pomiędzy wczytaniem strony, a rozpoczęciem
pokazu slajdów. Należy określić wartość z przedziału od 0 do 60 sekund.

Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie lub Puknij, aby Odtwarzać/Zatrzymać, to wartość Interwał określa czas trwania
wyświetlenia każdego slajdu.

Jeśli wybrana jest opcja Autoodtwarzanie lub Puknij, aby odtwarzać/Zatrzymać, to możesz określić ile razy ma być
odtwarzany dany pokaz slajdów. Opcja ta nie jest dostępna, gdy zaznaczona jest opcja Pętla.

Jeśli wybrana jest opcja Autoodtwarzanie lub Puknij, aby odtwarzać/Zatrzymać, zaznacz opcję Zapętl, aby odtwarzać pokaz slajdów
w sposób ciągły do momentu, gdy użytkownik dwukrotnie puknie pokaz slajdów lub zmieni stronę.

Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie lub Puknij, aby Odtwarzać/Zatrzymać, zaznacz opcję
Zatrzymaj na ostatnim obrazie, aby zatrzymać się na ostatnim obrazie pokazu slajdów, a nie na pierwszym.

Po włączeniu tego ustawienia przejściu do następnego slajdu towarzyszy zanikanie. Domyślnie wartość ta wynosi 0,5 sekundy.
Możesz określić wartość z przedziału od 0,125 do 60 sekund. Wartość ta odnosi się zarówno do pokazów slajdów odtwarzanych
automatycznie, jak i przesuwanych ręcznie.

Ustawienie to pozwala użytkownikowi przenosić się z jednego slajdu do drugiego poprzez
przesunięcie palcem.

To ustawienie określa, czy pokaz slajdów przestanie się odtwarzać lub będzie dalej działał
po osiągnięciu ostatniego slajdu przy odtwarzaniu do przodu lub pierwszego przy odtwarzaniu do tyłu. Ta opcja ma wpływ tylko na
przesuwanie palcem.

Jeśli opcja ta jest włączona, pokaz slajdów pozostaje ukryty aż użytkownik puknie przycisk, aby wyświetlić
slajd.

Pokaz slajdów odtwarza obrazy w odwrotnej kolejności.

Jeśli umieszczasz pokaz slajdów w artykule formatu PDF, możesz wybrać opcję Bitmapa i Wektor.
Opcja Wektor jest szczególnie przydatna, gdy tworzysz jedną wersję folio dla wszystkich iPadów (SD i HD) oraz telefonów iPhone.
Zastosowanie opcji Wektor umożliwi wyświetlenie wyraźniejszego tekstu na urządzeniu z systemem iOS i wyświetlaczem HD, ale ładowanie
wektorowego tekstu trwa dłużej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zastosuj opcję Wektor w pokazach slajdów zawierających dużą ilość tekstu.
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Opcję Raster należy stosować podczas tworzenia pokazów zawierających głównie obraz lub oddzielnych wersji dla urządzeń iOS z
wyświetlaczami SD i HD. Rastrowe pokazy slajdów są ponownie próbkowane do maksymalnie 72 ppi.

Gdy kopiujesz obiekt o wielu stanach do innego dokumentu, nazwa tego obiektu zostaje zmieniona. Na przykład „morskie ślimaki” zamieniają się
w „morskie ślimaki2”. Aby zachować ciągłość podczas obracania urządzenia, upewnij się, że nazwy obiektów w dokumentach poziomych i
pionowych są takie same. Nazwa obiektu nie powinna kończyć się spacją. Ponadto, powiązane nazwy stanów w każdym układzie powinny być
takie same.

Firma Adobe zaleca również
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Nakładki sekwencji obrazów

Na początku Pokaż pierwszy obraz

Autoodtwarzanie

Puknij, aby Odtwarzać/Zatrzymać

Opóźnienie

Prędkość

Odtwarzaj _ raz(y)

Nakładka Sekwencja obrazów wyświetla serię obrazów. Pozwala to tworzyć na urządzeniu mobilnym efekty, takie jak obracanie obiektu o 360°.

Użyj plików obrazu png lub jpg o tej samej nazwie źródłowej z rosnącymi przyrostkami, np. Tower001.jpg, Tower002.jpg, itd. Upewnij się, że
wymiary obrazów odpowiadają dokładnie obszarowi wyświetlania na urządzeniu mobilnym, takiemu jak 500 x 400 pikseli w rozdzielczości 72
dpi.

Aby zapewnić płynne obracanie w zakresie 360°, użyj przynajmniej 30 obrazów. Użycie zbyt wielu obrazów niepotrzebnie zwiększa rozmiar
pliku. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj obrazów JPEG o kompresji 50-80%. Plików PNG używaj tylko wtedy, gdy chcesz dodać
przezroczystość.

Nie używaj plakatu (ani nie pokazuj pierwszego obrazu) z przezroczystymi sekwencjami obrazów. Jeśli zasoby źródłowe obejmują
przezroczyste obrazy PNG, afisz wskazany przez użytkownika będzie wyświetlany podczas odtwarzania sekwencji obrazów. Jedną z metod
obejścia tego ograniczenia jest utworzenie dwustanowego pliku MSO, w którym afisz jest przyciskiem pierwszego stanu stanowiącym łącze
do sekwencji obrazów w drugim stanie.

 
Tworzenie zestawu obrazów przeznaczonych do użycia w sekwencji obrazów

Do tworzenia obiektów 3D możesz użyć różnych metod. Jedną z nich jest użycie programu Adobe Photoshop® Extended do eksportowania
sekwencji obrazów obiektu 3D. Możesz użyć programu Adobe Flash® Professional lub Adobe After Effects®, aby wyeksportować klatki z
animacji lub filmu. Możesz też użyć aplikacji do authoringu 3D, aby wygenerować obrazy modelu 3D.

1. Stwórz zasoby źródłowe sekwencji obrazów i umieść je w folderze.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Korzystając z narzędzia Prostokąt lub Ramka prostokątna, przeciągnij, aby utworzyć ramkę elementu zastępczego.

Umieść obraz, który będzie pełnił rolę plakatu dla sekwencji obrazów. Aby uniknąć pochylania, użyj tych samych wymiarów dla obrazu
plakatu, które użyte są dla obrazów sekwencji obrazów. (Jeśli korzystasz z obrazu plakatu, podwójne puknięcie obrazu w przeglądarce
powoduje ukrycie sekwencji obrazów i wyświetlenie plakatu.)

3. Zaznacz obiekt zastępczy, otwórz panel Folio Overlays, a następnie zaznacz opcję Sekwencja obrazów.

4. W panelu Folio Overlays kliknij ikonę folderu Wczytaj obrazy, a następnie odszukaj folder zawierający obrazy i kliknij opcję Otwórz.

5. W razie konieczności przeskaluj ramkę i jej zawartość w taki sposób, aby pasowała do układu.

6. W panelu Folio Overlays określ następujące ustawienia:

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, pierwszy obraz używany jest jako plakat. Usuń tę opcję, jeśli
sekwencja obrazów zawiera przezroczyste pliki PNG. Jeśli zaznaczona jest opcja Odtwarzaj w odwrotnej kolejności, ostatni obraz używany
jest jako plakat.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, sekwencja obrazów rozpocznie odtwarzanie, gdy użytkownik przejdzie na stronę lub do
stanu, w którym znajduje się sekwencja.

Po zaznaczeniu tego ustawienia użytkownicy mogą puknięciem włączyć lub przerwać sekwencję
obrazów. Podwójne puknięcie resetuje dany obiekt.

Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie, możesz określić czas, który mija pomiędzy wczytaniem strony, a rozpoczęciem
sekwencji obrazów. Należy określić wartość z przedziału od 0 do 60 sekund.

Zmień szybkość postępu obiektu w klatkach na sekundę. Wartość minimalna to 1 (1 klatka na sekundę), a maksymalna to 30.

Jeśli wybrana jest opcja Autoodtwarzanie albo Puknij, aby odtwarzać/Zatrzymać, to możesz określić ile razy ma być
odtwarzana dana sekwencja obrazów. Opcja ta nie jest dostępna, gdy zaznaczona jest opcja Pętla.
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Zapętl

Zatrzymaj na ostatnim obrazie

Przesuń palcem, aby zmienić obraz

Zatrzymaj przy pierwszym/ostatnim obrazie

Odtwarzaj w odwrotnej kolejności

Jeśli wybrana jest opcja Odtwórz po wczytaniu strony albo Puknij, aby odtwarzać/Zatrzymać, to możesz wybrać opcję Zapętl, aby
odtwarzać sekwencję obrazów w sposób ciągły. Podwójne puknięcie pokazu slajdów lub zmiana strony zatrzymują daną sekwencję.

Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie lub Puknij, aby Odtwarzać/Zatrzymać, zaznacz opcję
Zatrzymaj na ostatnim obrazie, aby zatrzymać się na ostatnim obrazie sekwencji, a nie na pierwszym.

Użytkownicy mogą przesuwać palcem obrazy do przodu lub do tyłu.

Jeśli chcesz nadać sekwencji obrazów interaktywność, a opcja „Przesuń palcem, aby zmienić obraz” nie jest zaznaczona, zaznacz opcję
Autoodtwarzanie albo opcję „Dotknij, aby odtwarzać/zatrzymać”.

Możesz określić, czy odtwarzanie danego obiektu ma się zatrzymać czy kontynuować po
osiągnięciu ostatniego obrazu przy odtwarzaniu do przodu lub pierwszego obrazu przy odtwarzaniu do tyłu. Ta opcja ma wpływ tylko na
przesuwanie palcem.

Sekwencja obrazów odtwarza obrazy w odwrotnej kolejności.

Firma Adobe poleca również
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Nakładki panoramy
Nakładka Panorama zapewnia iluzję oglądania obrazu od środka. Możesz na przykład utworzyć efekt Panoramy, który pozwoli użytkownikom
zobaczyć kokpit samolotu. Mogą oni obracać obraz o 360° i powiększać panel instrumentów.

Kluczem do stworzenia panoramy jest uzyskanie niezbędnych obrazów. Utworzenie efektu panoramy wymaga zestawu sześciu obrazów
odpowiadających ścianom sześcianu. Jeśli zaczynasz od obrazu w pełnej panoramie, skonwertuj go do postaci sześciu obrazów sześcianu.

PTgui (http://www.ptgui.com) to przydatne narzędzie do tworzenia obrazów panoramicznych. Serwis WRwave (http://www.vrwave.com) zawiera
użyteczne informacje na temat fotografii panoramicznej.

 
Tworzenie panoramy 
A. Oryginalny obraz panoramy B. Obraz panoramy przekonwertowany do postaci wewnętrznych sześciu boków sześcianu. C. Panorama na
iPadzie 

Jeśli zaczynasz od poziomego obrazu krzyżowego, możesz użyć programu Photoshop lub narzędzia do przechwytywania ekranu, aby utworzyć
sześć wymaganych obrazów.

 
Aby podzielić panoramiczny obraz krzyżowy na oddzielne obrazy, postępuj według podanego wzoru.

Tworzenie zasobów panoramicznych

Bob Bringhurst pokazuje, jak utworzyć autor Bob Bringhurst 
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Użyj pierwszy obraz jako plakat

Początkowe powiększenie

Pionowy/Poziomy

Pole widzenia

Ogranicz panoramowanie pionowe

Ogranicz panoramowanie poziome

Uwaga:

Film: tworzenie panoramy

1. Utwórz zasoby źródłowe dla panoramy i umieść je w folderze.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj obrazów JPEG zapisanych w rozdzielczości 72 dpi. Obrazy w wysokiej rozdzielczości pozwalają
klientom uzyskać lepsze powiększenie, ale wymagają większego pliku.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Korzystając z narzędzia Prostokąt lub Ramka prostokątna, przeciągnij, aby utworzyć ramkę elementu zastępczego.

Umieść obraz pełniący dla panoramy rolę plakatu.

3. Zaznacz obiekt zastępczy, otwórz panel Folio Overlays, a następnie zaznacz opcję Panorama.

4. W panelu Folio Overlays kliknij ikonę folderu Zasoby, a następnie odszukaj folder zawierający sześć obrazów i kliknij przycisk Otwórz.

5. W razie konieczności przeskaluj ramkę i jej zawartość w taki sposób, aby pasowała do układu.

6. W panelu Folio Overlays określ następujące ustawienia:

Wybór tej opcji sprawia, iż pierwszy obraz panoramy zostanie użyty w formie plakatu. Wybierz ten obraz
jeśli nie utworzono innego obrazu, by użyć go jako plakatu.

Określ wartość, która ma określać powiększenie początkowego obrazu. Użyj wartości, która mieści się
pomiędzy ustawieniami Min./Maks. pole wiedzenia. Domyślnie mają one wartości 30 i 80.

Określ wartości, mające określić wyświetlany początkowo obszar panoramy. Dla opcji Pionowy określ wartość z
przedziału -90 (pochylanie maksymalnie w górę) do 90 (pochylenie maksymalnie w dół). Dla opcji Poziomy określ wartość z przedziału -180
(obrócony maksymalnie w lewo) do 180 (obrócony maksymalnie w prawo).

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy powiększali albo pomniejszali obraz poza określony punkt, określ wartości Min. i Maks.

Jeśli chcesz umożliwić przechylanie jedynie o 2/3 w górę, wybierz opcję Ogranicz panoramowanie
pionowe i ustaw ją na -60. Należy określić 60, jeśli chcesz umożliwić przechylanie jedynie o 2/3 w dół. Aby zablokować panoramowanie
pionowe, użyj małej wartości, na przykład 1.

Jeśli chcesz zezwolić na panoramowanie jedynie o 2/3 w lewo lub w prawo, wybierz opcję Ogranicz
panoramowanie poziome i określ wartość -120 dla lewej strony i 120 dla prawej.

Aby zobaczyć efekt różnych ustawień panoramy, zmień te ustawienia i kliknij opcję Podgląd.

Firma Adobe poleca również

sześcienne obrazy niezbędne do dodania
nakładki panoramicznej.... Więcej informacji

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...

http://blogs.adobe.com/ind...

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

W tym filmie z witryny Lynda.com James
Fritz wyjaśnia, jak tworzyć i przeglądać
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Nakładki dźwięku

Adres URL lub plik

Pliki kontrolera audio

Umieszczone za pomocą programu InDesign pliki dźwiękowe w obsługiwanych formatach będą odtwarzane w przeglądarce DPS, gdy użytkownik
dotknie pliku. Jeśli pliki dźwiękowe mają być odtwarzane w przeglądarce DPS na urządzeniu, należy użyć formatu MP3. W przypadku folio
przeznaczonych do wyświetlania wyłącznie w przeglądarce Web Viewer można używać również plików dźwiękowych z kodowaniem AAC/MP4.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można również
utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Dźwięk. Aby symulować skórkę kontrolera, możesz utworzyć prosty efekt,
przełączający się między przyciskiem odtwarzaj i przerwij. Możesz również utworzyć bardziej zaawansowany efekt, przedstawiający stan
odtwarzania dźwięku.

Możliwe jest podanie adresu URL do transmisji strumieniowej plików dźwiękowych z serwisu HTTP.

Sprawdzone procedury postępowania z plikami dźwiękowymi
Odtwarzanie pliku dźwiękowego można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można
również utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Audio. Obsługiwane są operacje Odtwarzaj, Wstrzymaj oraz Zatrzymaj.
Nie są obsługiwane operacje Wznów oraz Zatrzymaj wszystko.
Transmisja strumieniowa pliku dźwiękowego jest możliwa tylko z adresu URL wskazującego serwis HTTP.
Odtwarzanie klipów dźwiękowych jest zatrzymywane, gdy użytkownik przejdzie do innego artykułu. Natomiast przejście na inną stronę w tym
samym artykule nie powoduje przerwania odtwarzania dźwięku. Aby klip dźwiękowy (lub materiał wideo) był zatrzymywany po zmianie
strony, można zastosować obejście — wprowadzić autoodtwarzanie „atrapy” pliku multimedialnego. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera artykuł Johannesa Henselera: Stop a video when going to the next page of an article.

Tworzenie nakładek dźwięku

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść i umieść plik dźwiękowy MP3 w dokumencie.

2. Zaznacz umieszczony obiekt, otwórz panel Multimedia (Okno > Interaktywny > Multimedia). Jeśli chcesz, wybierz plakat.

Plakat można również utworzyć, umieszczając po prostu obiekt pozbawiony funkcji interaktywnych (np. przezroczysty przycisk odtwarzania)
na obiekcie audio.

3. Zaznacz obiekt audio i stosownie do potrzeb ustaw następujące opcje w panelu Folio Overlays.

 

Określ adres URL do transmisji strumieniowej klipu dźwiękowego lub kliknij folder i wybierz plik dźwiękowy (jeśli nie
został uprzednio umieszczony za pomocą polecenia Plik > Umieść). W przypadku podania adresu URL do transmisji strumieniowej
obsługiwane są wszystkie opcje nakładki, w tym autoodtwarzanie i pliki kontrolera.

Funkcja transmisji strumieniowej obsługuje adresy URL prowadzące do serwisów HTTP, ale nie HTTPS.

Jeśli umieści się plik dźwiękowy oraz poda adres URL transmisji strumieniowej, priorytet ma działanie wykonane najpierw. Przykład: jeśli
najpierw poda się adres URL, a potem umieści klip dźwiękowy, nakładka będzie używać adresu URL, a nie osadzonego pliku.

Kliknij ikonę folderu, aby określić folder z przyciskami odtwarzania i przerwania dla plików dźwiękowych.

Aby podczas odtwarzania klipu dźwiękowego wyświetlić skórkę kontrolera z przyciskami Odtwórz i Przerwij, stwórz w folderze zestaw plików
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Na początku pokaż pierwszy obraz (tylko program InDesign CS5.5 lub nowsze wersje)

Autoodtwarzanie

Odtwarzaj w tle w całym folio

Stuknij, aby wyświetlić kontroler (tylko iOS)

.png. Każdy z tych obrazów musi mieć przyrostek _pause lub _play. Możesz utworzyć pojedynczą parę przycisków _play i _pause albo
utworzyć wiele przycisków _play i _pause, obrazujących rosnące stany paska stanu.

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

W tym przykładzie w trakcie odtwarzania środkowej części dźwięku wyświetlany jest przycisk AudioAsset003_play.png. Po puknięciu w celu
przerwania wyświetlony zostaje przycisk AudioAsset003_pause.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, ramka audio
prezentuje pierwszy plik _play.png w podanym folderze zasobów kontrolera audio. Ponadto odpowiednio zmieniana jest wielkość ramki.

W programie InDesign CS5 określ obraz plakatu, a następnie ręcznie zmień wielkość ramki i obrazu plakatu.

Zaznacz tę opcję, aby odtwarzanie pliku dźwiękowego było uruchamiane po wczytaniu strony na urządzeniu przenośnym.
Możesz również określić liczbę sekund opóźnienia. Autoodtwarzanie nie jest obsługiwane w przeglądarkach dla systemu Android.

Wybierz tę opcję, aby odtwarzać plik dźwiękowy w tle podczas przeglądania artykułu. Użytkownicy mogą
zatrzymać lub wznowić odtwarzanie klipu dźwiękowego, stukając ikonę dźwięku na górnym pasku nawigacji. Ta funkcja jest dostępna
wyłącznie dla urządzeń iPad lub iPhone.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, stuknięcie osadzonego filmu podczas jego odtwarzania
spowoduje wyświetlenie paska kontrolera wraz ze sterowaniem przerywaniem i odtwarzaniem. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, puknięcie
filmu powoduje jego zatrzymanie i restart.

Firma Adobe poleca również
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Nakładki zawartości WWW

Autoodtwarzanie

Przezroczyste tło

Zezwalaj na interakcję użytkownika

Skaluj zawartość, aby zmieścić

Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach

Nakładka Zawartość WWW umożliwia wyświetlanie strony internetowej w obszarze widoku. Użytkownicy mogą zobaczyć zawartość strony
internetowej w obszarze podglądu bez konieczności wyświetlania oddzielnej przeglądarki w danym programie. Możesz określić internetowy adres
URL lub lokalny plik HTML. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

Jeśli określisz lokalny plik HTML, upewnij się, że plik .html oraz powiązane pliki i foldery znajdują się w tym samym folderze. Po utworzeniu
zawartości artykułu wszystkie pliki znajdujące się w tym samym folderze, co plik .html zostają przesłane, dlatego też w folderze HTML
powinny się znajdować tylko niezbędne zasoby. Przykład: jeśli plik .html zostanie dodany do folderu Documents (Dokumenty), przesłane
zostaną wszystkie pliki w tym folderze oraz jego podfoldery.
W przypadku każdego adresu URL, który jest automatycznie kierowany do mobilnego adresu URL, określ mobilny adres URL (taki jak
http://mobile.twitter.com/), a nie oryginalny (http://twitter.com).
Jeśli określisz animację HTML dla nakładki Zawartość WWW, to aby mieć pewność, że animacja będzie odtwarzana prawidłowo, ustaw tę
nakładkę na Autoodtwarzanie z minimalnym opóźnieniem (np. 0,125 s). Ustawienie opóźnienia uniemożliwi automatyczne odtwarzanie
nakładki podczas wstępnego wczytywania strony do pamięci.
W programie InDesign CS6 lub nowszych wersjach można wstawić kod osadzający klip z serwisu YouTube za pomocą polecenia Wstaw
HTML. W celu uzyskania jak najlepszych efektów zmodyfikuj kod osadzania filmu YouTube, tak aby zawierał element
„src=https://www.youtube.com” zamiast „src=//www.youtube.com”. Ustaw dla nakładki opcję „Automatyczne odtwarzanie” i dodaj obraz
plakatu przed nakładką.  

Aby utworzyć nakładkę Zawartość WWW:

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Korzystając z narzędzia Prostokąt lub Ramka prostokątna, przeciągnij, aby utworzyć ramkę, która wyświetla zawartość WWW.

Umieść obraz, który będzie pełnił rolę plakatu dla zawartości WWW.

2. Zaznacz ramkę i w panelu Folio Overlays wybierz opcję Zawartość WWW.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby określić adres URL, wpisz lub wklej adres URL w polu Zasoby. Wpisz cały adres URL, w tym „http://.”

Aby użyć lokalnych plików HTML, kliknij ikonę folderu i określ lokalny plik HTML. Plik HTML (np. index.html) powinien pojawić się w
folderze, który zawiera wszystkie obrazy lub skrypty użyte w tymże pliku HTML.

4. Określ dowolną z podanych opcji:

Zaznacz tę opcję, aby wczytać daną stronę internetową, gdy strona została wczytana do urządzenia mobilnego. Możesz
również określić liczbę sekund opóźnienia. Jeśli docelowy kod HTML jest animacją do odtwarzania, określ minimalne opóźnienie.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, przezroczyste tło na stronie internetowej zostaje zachowane. Aby przeglądać zawartość
pakietu DPS znajdującą się w tle, użytkownicy mogą widzieć przez przezroczystość. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, używane jest tło
zawartości WWW.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, użytkownicy mogą korzystać z danej strony internetowej. Mogą na
przykład puknąć hiperłącze, aby przeskoczyć do innej strony internetowej.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to strona internetowa jest skalowana, tak aby pasować do rozmiaru
określonego w pliku nakładki. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, strona internetowa wyświetlana jest w takim samym rozmiarze, w jakim
pojawiłaby się w przeglądarce urządzenia. Strona HTML może zostać wykadrowana.

Możesz także utworzyć nakładkę Zawartość WWW, która odwołuje się do interfejsu
API Czytanie dla funkcji takich jak interfejsy API Aparat i Geolokalizacja, cyfrowe komunikaty i kalendarze. Dokładniejsze informacje zawiera
artykuł Rozszerzanie możliwości programu DPS za pomocą kodu w językach HTML i JavaScript.

Poza wybraniem tej opcji dla nakładki można dodać niestandardowy interfejs aplikacji Java do kodu HTML.

Ten typ warunkowej zawartości HTML można także utworzyć dla artykułu HTML zamiast nakładki zawartości WWW. W przypadku artykułu
HTML zaznacz w narzędziu Folio Producer Editor opcję „Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach”.

Firma Adobe poleca również
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Nakładki panoramowania i powiększania
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Możesz wyświetlić duży obraz na małym obszarze i pozwolić użytkownikowi na jego panoramowanie i powiększanie na tym obszarze.

1. Umieść obraz JPEG lub PNG.

2. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie, przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby wykadrować ramkę bez zmiany rozmiaru obrazu. Zadbaj, aby
ramka miała rozmiar obszaru podglądu. Aby określić początkowy obszar podglądu, umieść obraz w ramce.

Upewnij się, że ramka kontenera jest mniejsza od obrazu. Jeśli szerokość lub wysokość ramki i obrazu mają taki sam rozmiar, obiekt
traktowany jest jako zawartość przewijalna.

Aby dodać plakat do nakładki Panoramuj i powiększ, stwórz ramkę o takich samych rozmiarach, co panorama obrazu i umieść ją na
nakładce Panoramuj i powiększ. Gdy użytkownik puknie plakat, panorama obrazu zostanie aktywowana i ukryje plakat. Gdy użytkownik
dwukrotnie puknie panoramę obrazu, ponownie zostanie wyświetlony plakat.

3. Aby zmienić początkowe powiększenie, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć obraz (nie ramkę) i przeskalować go.

Rozmiar obrazu można zmienić do poziomu 100% lub niższego. Skala maksymalna to 100%.

4. Zaznacz ramkę obrazu i otwórz panel Folio Overlays. Kliknij zakładkę Przesuń i powiększ, a następnie wybierz opcję Włącz.

Aby umożliwić powiększanie palcami całej strony, utwórz artykuł w formacie PDF. Zobacz Włączanie gestu powiększania palcami dla artykułów.

Wskazówki dotyczące panoramowania i powiększania

Miej na uwadze, że:

Obszar podglądu musi być obecnie prostokątny.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj obrazów w formacie JPEG.

Jeśli utworzysz nakładkę typu panoramowanie i powiększanie o rozmiarze większym niż 2000x2000 pikseli w rozdzielczości 72 ppi,
dokładnie przetestuj ją na urządzeniu mobilnym. Duże obrazy zwiększają rozmiar pliku i mogą powodować problemy z pamięcią w
urządzeniach mobilnych.

Należy upewnić się, że wymiary obrazu dokładnie odpowiadają wymiarom, jakie mają zostać użyte. Na przykład, aby panoramować obraz o
wymiarach 1024x1024 piksele w obszarze widoku o wymiarach 200x200 pikseli, należy utworzyć obraz o wymiarach 1024x1024 piksele i
rozdzielczości 72 ppi. Jednak w przypadku korzystania z dokumentów źródłowych o wymiarach 1024x768 w folio o wymiarach 2048x1536,
użycie obrazów o rozdzielczości 72 ppi może wywołać różne efekty początkowe na poszczególnych modelach tabletu iPad. Aby uniknąć tej
sytuacji, utwórz wersję obrazu w wysokiej rozdzielczości w podfolderze HD. Zobacz Tworzenie wielu wersji artykułów PDF na urządzenia z
systemem iOS.

Funkcja Panoramowanie i powiększanie nie obsługuje obrazów zawierających przezroczystość. Po wczytaniu strony z panoramą obrazu
pojawia się plakat. Właściwa nakładka jest niewidoczna do momentu jej puknięcia. Gdy użytkownik dwukrotnie puknie nakładkę, znika ona, a
w jej miejsce zostaje wyświetlony plakat. Jeśli panorama obrazu zawiera przezroczystość, plakat będzie widoczny jako powielony obraz.
Jedną z metod obejścia tego ograniczenia jest utworzenie dwustanowego pliku MSO, w którym afisz jest przyciskiem pierwszego stanu
stanowiącym łącze do panoramowanego i przesuwanego obrazu w drugim stanie.
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Nakładki przewijalnych ramek

Uwaga:

Kierunek przewijania

Wskaźniki przewijania

Położenie początkowe zawartości

Format eksportu w artykułach PDF

Uwaga:

Możesz utworzyć przewijalną ramkę, która umożliwi użytkownikom przewijanie, tak by mogli zobaczyć więcej zawartości. Możesz na przykład
stworzyć stronę o gotowaniu z listą składników i zestawem instrukcji. Zamiast „przewracać” stronę, aby zobaczyć pełen zestaw składników i
instrukcji, użytkownicy mogą przesunąć palcem, aby ją przewinąć.

Domyślnie ten początkowy podgląd zawartości przewijalnej obejmuje lewy górny róg ramki kontenera. Początkowy podgląd zmienia się jednak, tak
aby bazował na położeniu ramki zawartości.

Wszystkie nakładki interaktywne można dodawać do przewijalnych ramek (zobacz Osadzanie nakładek interaktywnych). Poprzednia metoda
tworzenia przewijalnych ramek przy pomocy warstw nie jest już obsługiwana.

1. Aby powstała ramka, która przewija się w pionie, należy utworzyć ramkę treści i ramkę kontenera.

Ramka treści może być ramką tekstową, obrazem lub grupą obiektów.

W ramce treści można umieścić dowolny obiekt interaktywny z wyjątkiem pokazu slajdów. Możesz dodać obiekty interaktywne do ramki
tekstowej jako obiekty zakotwiczone lub zgrupować je razem z innymi obiektami.

2. Przenieś ramkę zawartości do jej pierwotnego obszaru podglądu względem ramki kontenera.

Jeśli użyjesz domyślnych ustawień, ramka zawartości zostanie wyrównana do lewego górnego rogu ramki kontenera. Do określenia
podglądu początkowego możesz jednak użyć położenia dokumentu ramki zawartości.

3. Zaznacz ramkę treści i wybierz polecenie Edycja > Wytnij.

Aby uniknąć nieoczekiwanych efektów, upewnij się, że zawartość jest wyświetlana w obszarze układu strony, a nie na obszarze roboczym.

4. Zaznacz ramkę kontenera i wybierz polecenie Edycja > Wklej do.

Po wklejeniu do ramki kontenera ramki zawartości wszystkie przyciski ze stanem MSO tracą przypisaną do nich operację. Zaznacz
przycisk i dodaj operację ponownie. (Do zaznaczania ukrytych przycisków służą przyciski zaznaczania umieszczone na pasku narzędzi.
Panel Warstwy to kolejny sposób wyboru obiektów zagnieżdżonych.)

5. Przy wciąż zaznaczonej ramce kontenera otwórz panel Folio Overlays. Kliknij zakładkę Ramka przewijalna, a następnie określ następujące
opcje.

Wybierz Wykryj automatycznie, aby określać kierunek przewijania na podstawie wysokości i szerokości ramki
kontenera oraz ramki zawartości. Jeśli wysokości ramek są takie same, ale ich szerokości są różne, treść będzie przewijać się tylko
poziomo. Aby upewnić się, że treść przewija się tylko w jednym kierunku, nawet jeśli ramka kontenera jest węższa i krótsza od ramki treści,
wybierz opcję Poziomo lub Pionowo. Wybór opcji Poziomo i pionowo oferuje takie same zachowania, jak opcja Wykryj automatycznie.

Wybierz Ukryj, jeśli nie chcesz, aby podczas przewijania wyświetlane były paski przewijania.

Wybierz opcję Górny lewy, aby wyrównać ramkę treści do górnego lewego narożnika ramki kontenera
jako podgląd początkowy. Wybierz opcję Użyj pozycji dokumentu, aby użyć położenia ramki treści jako podglądu początkowego.

Jeśli umieszczasz przewijalną ramkę w artykule formatu PDF, możesz wybrać opcję Bitmapa i
Wektor. Opcja Wektor jest szczególnie przydatna, gdy tworzysz jedną wersję folio dla wszystkich iPadów (SD i HD) oraz telefonów iPhone.
Zastosowanie opcji Wektor umożliwi wyświetlenie wyraźniejszego tekstu na urządzeniu z systemem iOS i wyświetlaczem HD, ale ładowanie
wektorowego tekstu trwa dłużej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, w przewijalnych ramkach zawierających dużą ilość tekstu zastosuj opcję
Wektor. Opcję Raster należy stosować podczas tworzenia ramek zawierających obrazy lub oddzielnych wersji dla urządzeń iOS z
wyświetlaczami SD i HD. Wybranie opcji Raster powoduje resampling zawartości przewijalnej ramki z rozdzielczością nie większą niż 72 ppi.

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji DPS Tips, aby przejrzeć przykłady przewijalnych ramek, w tym przewijalnych ramek zagnieżdżonych i
efektów wysuwanych zakładek.

Zaawansowane ramki przewijalne

Zobacz, jak Johannes użył ramek
przewijalnych do utworzenia efektu „fade
out”.... Więcej informacji

http://goo.gl/qbWE4

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Przewijanie zawartości — wideo

Tworzenie przewijanych zakładek

Tworzenie przewijalnych pokazów slajdów

Firma Adobe poleca również
Omówienie nakładek interaktywnych

W filmie Colina pokazano, jak łatwa w
obsłudze jest nowa technika przewijania
zawartości, oraz że przewijana zawartość
może teraz zawierać hiperłącza i
przyciski.... Więcej informacji

http://goo.gl/A7WsB

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

W filmie Colina pokazano, jak używać
przewijalnych ramek do tworzenia
wysuwanych zakładek i ruchomych
zasobników.... Więcej informacji

http://goo.gl/3Oywd

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Terry pokazuje, jak tworzyć przewijane
pokazy slajdów zawierające zdjęcia, napisy,
a nawet filmy.... Więcej informacji

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

autor Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Pokaz slajdów

Przewijalne ramki

Nakładki interaktywne można osadzać w ramkach z funkcją przewijania lub pokazach slajdów (zwierających obiekty wielostanowe). Nie można w
nich jednak osadzać obiektów wielostanowych.

Nakładkę można dodać do stanu pokazu slajdów na kilka sposobów. Można zaznaczyć stan i wybrać opcję Wklej w. Można
wyrównać nakładkę z obiektem wielostanowym, zaznaczyć oba elementy, a następnie wkleić obiekt w zaznaczony stan lub utworzyć nowy stan.
Nakładkę można także zgrupować z innymi obiektami, wyrównać tę grupę z większą liczbą obiektów, a następnie utworzyć obiekt wielostanowy.

Utwórz nakładkę interaktywną w postaci np. sekwencji obrazów lub przycisku. Następnie możesz zgrupować obiekt nakładki z
innymi obiektami w ramce zawartości lub wkleić tę nakładkę do tekstu, aby utworzyć obiekt zakotwiczony. Następnie wklej ramkę zawartości do
ramki kontenera i w panelu Folio Overlays zaznacz opcję Tylko panoramowanie.

Należy pamiętać o następujących zaleceniach:

Do ramki z funkcją przewijania można dodawać przyciski zmieniające stany w pokazie slajdów. Po wklejeniu przycisku do ramki zawartości
operacja przycisku związana ze stanami zostaje usunięta. Zaznacz przycisk ponownie, a następnie stwórz operację od nowa. Jeśli przycisk
jest ukryty, użyj ikon Select Content (Zaznacz zawartość) i Select Next (Zaznacz następny) na pasku sterowania, aby zaznaczyć wybrany
obiekt.

Aby obiekt wielostanowy zmienił się w interaktywny pokaz slajdów, operacja musi uruchamiać jedną lub więcej zmian stanów. W przeciwnym
wypadku w przeglądarce wyświetlany jest bieżący stan. Aby zamienić plik MSO na pokaz slajdów możesz zaznaczyć w panelu Folio
Overlays jedną z opcji, jak np. Autoodtwarzanie. Można też stworzyć przycisk z przypisaną operacją stanu MSO. Należy jednak pamiętać, że
przycisk w ramach stanu nie stanowi o interaktywności MSO. Jeśli chcesz chcesz zmieniać slajdy wyłącznie przy pomocy przycisków w
ramach MSO, stwórz niewidoczny przycisk poza MSO, aby uczynić go interaktywnym.

Aby stworzyć efekt „hot spot”, połącz przycisk z obiektem dwustanowym, w którym jeden ze stanów jest pusty. Stuknięcie przycisku może np.
uruchamiać sekwencję obrazów lub aktywować nakładkę zawartości sieci Web.

Dodatkowe przykłady osadzonych nakładek, w tym pokazów slajdów zagnieżdżonych w innych pokazach, można znaleźć w sekcji
„Zaawansowane nakładki” w aplikacji DPS Tips.

Firma Adobe poleca również
Sprawdzone procedury tworzenia nakładek
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Nakładki wideo
Umieszczone za pomocą programu InDesign pliki wideo w obsługiwanych formatach będą odtwarzane w przeglądarce, gdy użytkownik dotknie
pliku. W przypadku plików wideo użyj formatu, który jest zgodny z serwisem Apple iTunes, na przykład pliku MP4 z kodowaniem h.264. Podczas
tworzenia zawartości wideo skorzystaj z profilu bazowego, aby zapewnić optymalną zgodność z urządzeniami z systemem Android. Stosuj pliki
.mp4 zamiast .mov, ponieważ te ostatnie nie są obsługiwane w przeglądarce Web Viewer. Jeśli materiał wideo nie jest odtwarzany poprawnie w
przeglądarce, zakoduj go ponownie w formacie .mp4 h.264, korzystając z programu Adobe Media Encoder lub narzędzi innych firm, takich jak
Handbrake.

Sprawdzone procedury postępowania z plikami wideo
W przeglądarkach dla systemu iOS materiał wideo może być odtwarzany w trybie pełnoekranowym albo w wierszu. W przeglądarkach dla
systemu Android możliwe jest wyłącznie odtwarzanie wideo w trybie pełnoekranowym.
Odtwarzanie pliku wideo można skonfigurować tak, aby użytkownicy uruchamiali go dotknięciem w obszarze wyświetlania. Można również
utworzyć osobne przyciski z przypisanymi operacjami typu Wideo. Obsługiwane są operacje Odtwarzaj, Wstrzymaj oraz Zatrzymaj. Nie są
obsługiwane operacje Wznów oraz Zatrzymaj wszystko.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz film o odpowiednich rozmiarach, np. 400 x 300 pikseli. Rozważ wstawianie filmów pełnoekranowych
o szerokości 1024 pikseli. Maksymalna rozdzielczość plików wideo dla iPada HD to 1920x1080, ale wstawienie tak dużego pliku zwiększy
rozmiar folio. Aby uzyskać optymalny stosunek wielkości pliku do jego jakości, niektórzy wydawcy zalecają 10 – 12 MB na minutę filmu.
Niektórzy wydawcy używają narzędzia Adobe Media Encoder lub aplikacji innych firm (na przykład HandBrake), aby zmniejszyć rozmiar pliku
wideo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł Keitha Gilberta Compressing Videos for Use in DPS.
Transmisja strumieniowa pliku wideo jest możliwa tylko z adresu URL wskazującego serwis HTTP. Aby wyświetlić transmisję strumieniową
wideo z serwisu HTTPS, takiego jak YouTube lub Vimeo, należy utworzyć nakładkę zawartości WWW. W programie InDesign CS6 lub
nowszych wersjach można wstawić kod osadzający klip z serwisu YouTube za pomocą polecenia Wstaw HTML. Kod osadzający musi
koniecznie zawierać prefiks „http://”, na przykład: src="http://www.youtube.com/..." Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw nakładkę w tryb
autoodtwarzania i dodaj nad nią obraz plakatu. Przykłady i instrukcje można znaleźć w wydaniu „Advanced Overlays” bezpłatnej aplikacji
DPS Tips.
Odtwarzanie klipów wideo jest zatrzymywane, gdy użytkownik przejdzie do innego artykułu. Natomiast przejście na inną stronę w tym samym
artykule nie powoduje przerwania odtwarzania wideo. Aby materiał wideo był zatrzymywany po zmianie strony, można zastosować obejście
— wprowadzić autoodtwarzanie „atrapy” pliku wideo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł Johannesa Henselera: Stop a
video when going to the next page of an article.
Do artykułów HTML również można dodawać materiał wideo (w tym w postaci transmisji strumieniowej). Zobacz Importowanie artykułów
HTML.

Tworzenie nakładek wideo

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść i umieść plik wideo w dokumencie.

2. Zaznacz umieszczony obiekt, otwórz panel Multimedia (Okno > Interaktywny > Multimedia) i wybierz plakat.

W przypadku pliku wideo można wybrać obraz lub określić odpowiednią klatkę filmu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz obraz, który
wskazuje, że dany element strony jest interaktywny. Plakat można również utworzyć, umieszczając po prostu obiekt pozbawiony funkcji
interaktywnych (np. przezroczysty przycisk odtwarzania) na obiekcie wideo.

3. Zaznacz obiekt wideo i ustaw następujące opcje w panelu Folio Overlays.
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Adres URL lub plik

Autoodtwarzanie

Odtwarzanie na pełnym ekranie (tylko system iOS)

Stuknij, aby wyświetlić kontroler (tylko iOS)

Nie zezwalaj na przerywanie (tylko iOS)

Zatrzymaj na ostatniej klatce (tylko iOS)

 

Określ adres URL do transmisji strumieniowej materiału wideo lub kliknij folder i wybierz plik wideo (jeśli nie został
uprzednio umieszczony). W przypadku podania adresu URL do transmisji strumieniowej obsługiwane są wszystkie opcje nakładki, w tym
autoodtwarzanie i tryb pełnoekranowy.

Funkcja transmisji strumieniowej wideo obsługuje adresy URL prowadzące do serwisów HTTP, ale nie HTTPS. Usługi takie jak YouTube
oraz Vimeo nie są obsługiwane. Aby z nich skorzystać, należy użyć nakładek zawartości WWW, zgodnie z opisem podanym w rozdziale
„Sprawdzone procedury”.

Jeśli umieści się plik wideo oraz poda adres URL transmisji strumieniowej, priorytet ma działanie wykonane najpierw. Przykład: jeśli
najpierw poda się adres URL, a potem umieści materiał wideo, nakładka będzie używać adresu URL, a nie osadzonego pliku. (Można to
wykorzystać, wybierając plakat dla strumieniowej transmisji wideo).

Zaznacz tę opcję, aby plik wideo był odtwarzany po załadowaniu strony na urządzeniu przenośnym. Możesz również
określić liczbę sekund opóźnienia. Autoodtwarzanie nie jest obsługiwane w przeglądarkach dla systemu Android.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, film odtwarzany jest w trybie pełnoekranowym. Jeśli
opcja ta nie jest zaznaczona, film odtwarzany jest w granicach obszaru powiązania. Pamiętaj, że na urządzeniach Android wszystkie filmy są
odtwarzane w trybie pełnoekranowym.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, stuknięcie osadzonego filmu podczas jego odtwarzania
spowoduje wyświetlenie paska kontrolera wraz ze sterowaniem przerywaniem i odtwarzaniem. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, puknięcie
filmu powoduje jego zatrzymanie i restart.

Jeśli wybierzesz tę opcję, użytkownicy nie będą mogli stuknąć klipu wideo w celu przerwania lub
zatrzymania odtwarzania. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy wybrano opcję Automatyczne odtwarzanie, ale nie wybrano opcji
Odtwarzaj na pełnym ekranie.

Wybierz tę opcję, aby po zakończeniu osadzonego klipu wideo pozostawić wyświetlaną ostatnią
klatkę. Ta opcja jest dostępna, jeśli nie wybrano opcji Odtwarzaj na pełnym ekranie.

Firma Adobe poleca również
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Folio i artykuły
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Tworzenie artykułów i układów

Do góry

Nazwa artykułu

Format artykułu

Jakość JPEG

Tworzenie artykułu z dokumentu otwartego
Dodawanie układu do artykułu
Importowanie artykułów programu InDesign

Folio składa się z artykułów. Możesz tworzyć artykuły, które bazują albo na dokumentach programu InDesign, albo plikach HTML. Artykuły można
dodawać do folio na dwa sposoby: używając przycisku Dodaj artykuł w celu utworzenia artykułów na bazie otwartych dokumentów programu
InDesign lub importując artykuły z folderu.

Tworzenie artykułu z dokumentu otwartego
Artykuły mogą zawierać jeden lub dwa układy dla orientacji pionowej lub poziomej na urządzeniu mobilnym. W opublikowanym folio należy jednak
być konsekwentnym. Wszystkie artykuły w opublikowanym folio muszą być tylko pionowe, tylko poziome lub o podwójnej orientacji.

 
Widok artykułu

1. Otwórz dokument programu InDesign zaprojektowany dla wydawnictw elektronicznych. Zobacz Tworzenie publikacji cyfrowych.

Wymiary dokumentu mogą się różnić od wielkości folio w dwóch sytuacjach.

Proporcje folio i strony dokumentu są identyczne. Na przykład, dokumenty o wymiarach 1024x768 można dodać do folio, które ma
wymiary 2048x1536, ponieważ obie proporcje wynoszą 4:3.

Dokument jest zaprojektowany pod kątem płynnego przewijania. Np. w przypadku utworzenia dokumentu o wymiarach 1024x2000 z
pojedynczą stroną w dodanym artykule należy włączyć funkcję płynnego przewijania.

2. W panelu Folio Builder utwórz lub otwórz folio, w którym pojawi się dany artykuł.

3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder kliknij Dodaj.

4. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

Określ nazwę artykułu. Nazwa artykułu nie jest wyświetlana w przeglądarce. Nazwa artykułu jest używana do tworzenia
łączy pomiędzy artykułami, zatem należy użyć np. nazwy pliku „Przewodnik_miejski” zamiast „przewodnik_miejski_h.indd”. Maksymalna
liczba znaków nazwy artykułu wynosi 60.

Określ ustawienie formatu obrazu dla artykułu. Możesz na przykład wybrać ustawienie PDF, aby umożliwić użytkownikom
korzystanie z funkcji powiększania przy pomocy gestów wykonywanych palcami. Zobacz Różnice między formatami obrazów JPG, PNG i
PDF.

Jeśli dla opcji Format obrazu wybrano wartość Automatycznie lub JPG, należy określić jakość JPEG. Wyższa jakość
zwiększa rozmiar pliku.
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Płynne przewijanie

Uwaga:

Do góry

Do góry

Włącz funkcję Płynne przewijanie dla artykułu, a nie tylko dla dodawanego układu. Na przykład, jeśli dodajesz tylko
układ pionowy w folio o podwójnej orientacji, wybierz opcję W obu kierunkach, jeśli oba układy można płynnie przewijać. Wybierz opcję
Tylko w poziomie lub Tylko w pionie, jeśli jest to artykuł o pojedynczej orientacji lub jeśli tylko jeden układ można płynnie przewijać.

Po wybraniu opcji Płynne przewijanie w programie InDesign CS6 można określić układy alternatywne. Jeśli dokument z funkcją
płynnego przewijania ma tylko jeden układ, należy go zaznaczyć dla odpowiedniego układu, a dla drugiego wybrać opcję Brak, aby dodać
go później.

Dodawanie układu do artykułu
Dokumenty programów InDesign CS6 i InDesign CC mogą zawierać wiele układów. Po dodaniu artykułu można określić zarówno układ poziomy,
jak i pionowy. Jeśli korzystasz z programu InDesign CS5 lub CS5.5 albo jeśli w programie InDesign CS6 lub CC utworzono tylko jeden układ,
możesz dodać układ z innego dokumentu. Jeśli artykuł pojawia się w folio o podwójnej orientacji, to artykuł ten wymaga drugiego układu.

1. Dokument programu InDesign, który zaprojektowany jest w innej orientacji układu otwórz z istniejącego układu artykułu.

2. W panelu Folder Builder kliknij dwukrotnie artykuł, który chcesz dodać do drugiego układu.

3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder kliknij polecenie Dodaj układ. Jeśli dokument zawiera wiele układów, określ właściwy z nich.

Importowanie artykułów programu InDesign
Jeśli użyjesz odpowiedniej konwencji struktury i nazywania plików, możesz zaimportować albo pojedynczy artykuł, albo zestaw artykułów.
Aktualnie jeśli dokument programu InDesign CS6 lub CC zawiera wiele układów, nie można go zaimportować jako artykułu. Zamiast tego należy
użyć opcji Dodaj artykuł.

Podczas importowania artykułów należy pamiętać, aby ich proporcje były zgodne z proporcjami folio, chyba że wybierzesz opcję Płynne
przewijanie.

1. Utwórz jeden lub więcej folderów, zawierających dokumenty programu InDesign. Zobacz Tworzenie struktury folderów dla zaimportowanych
artykułów.

2. W panelu Folio Builder otwórz folio, w którym pojawi się artykuł lub artykuły.

3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder wybierz polecenie Importuj artykuł z menu panelu.

 
Okno dialogowe Importuj artykuł

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie Importuj pojedynczy artykuł, kliknij ikonę folderu Położenie i wskaż folder artykułu.

Wybierz polecenie Importuj wiele artykułów, kliknij ikonę folderu Położenie i wskaż folder zawierający wiele artykułów.

5. Wybierz ustawienie Płynne przewijanie artykułu. Na przykład – jeśli importujesz artykuł do folio o podwójnej orientacji, ale chcesz, aby tylko
poziomy układ był płynnie przewijalny, wybierz pozycję Orientacja pozioma.

6. Określ ustawienia formatu obrazu i kliknij przycisk OK.
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Jeśli artykuł zawiera obrazy .png na tym samym poziomie, co dokumenty programu InDesign, obrazy te używane są jako tablica ikon zawartości.
Jeśli importujesz wiele artykułów, w których folder folio zawiera plik sidecar.xml, plik ten określa kolejność artykułów i wypełnia właściwości
artykułów. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów.

Jeśli import artykułów nie powiedzie się, zapoznaj się z artykułem Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (j. ang.).

Powiązane artykuły
Zarządzanie artykułami
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Zarządzanie artykułami

Do góry

Zmiana właściwości artykułu
Edytowanie i aktualizacja artykułu
Kopiowanie artykułu do innego folio
Zmiana nazwy artykułu
Usuwanie artykułu
Zmiana kolejności artykułów
Ponowne łączenie artykułów z plikami źródłowymi

Użyj menu panelu Folio Builder, aby aktualizować, kopiować i zmieniać nazwy artykułów.

 
Menu panelu Folio Builder

Zmiana właściwości artykułu
Właściwości artykułu określone przez użytkownika dyktują sposób jego wyświetlania w przeglądarce. Właściwości artykułu można zmienić za
pomocą opcji Właściwości artykułu, w panelu Folio Builder lub w narzędziu Folio Producer Editor. Można także użyć pliku sidecar.xml w celu
zastosowania metadanych artykułu dla wszystkich artykułów w folio podczas importu lub później.

 
Właściwości artykułu 
A. Opis B. Kicker C. Tytuł D. Autor 
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Tytuł

Autor

Kicker

Opis

Reklama

Ukryj dla spisu treści

Płynne przewijanie

Tylko przesuwanie w poziomie

Podgląd Spisu treści

1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

2. Wybierz polecenie Właściwości artykułu z menu panelu Folio Builder.

3. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

Określ tytuł artykułu, który ma pojawić się w przeglądarce. Wartość Tytuł różni się od Nazwy artykułu, która pojawia się w panelu
Folio Builder. Do tworzenia łączy pomiędzy artykułami służy Nazwa artykułu. Tytuł jest widoczny w spisie treści oraz w widokach nawigacji
folio. Maksymalna liczba znaków tytułu wynosi 60.

Podaj imię i nazwisko autora. Maksymalna liczba znaków nazwy autora wynosi 40.

Część tytułowa magazynu, taka jak „Recenzje”, „Artykuł główny”, „Od redakcji”. Podtytuł jest widoczny w spisie treści oraz w
widokach nawigacji folio. Maksymalna liczba znaków podtytułu wynosi 35.

Opisz artykuł. Opis jest wyświetlany, kiedy folio jest przeglądane w trybie przeglądarki. Opis jest widoczny w spisie treści oraz w
widokach nawigacji folio. Maksymalna liczba znaków opisu wynosi 120.

Zaznacz tę opcję, aby oznaczyć artykuł jako reklamę w celu uzyskania danych analitycznych do raportu.

Zaznacz tę opcję, aby zablokować wyświetlanie dokumentu w przypadku, gdy użytkownik dotknie przycisk spisu
treści na pasku nawigacyjnym przeglądarki.

W kolumnie Płynne przewijanie określ, czy każdy artykuł przewija się płynnie, czy poprzez przyciąganie do strony.
Płynne przewijanie działa tylko w płaszczyźnie pionowej przy przesuwaniu palcem w górę i w dół. Dokument nie może zawierać wielu stron.
Ustawienie Płynne przewijanie można ustawić dla orientacji tylko poziomej, tylko pionowej lub obydwu orientacji układu. Zobacz Artykuły z
funkcją płynnego przewijania.

Gdy dla danego artykułu zaznaczysz opcję Tylko przesuwanie w poziomie, użytkownicy przeglądają
artykuł przesuwając w lewo i w prawo, a nie do góry i w dół. Wcześniej opcja ta nazywała się „Spłaszcz”. Zobacz Przesuwanie artykułów
palcem w poziomie.

Gdy użytkownik puknie przycisk Spis treści w pasku nawigacji przeglądarki, obok każdego artykułu pojawi się ikona
spisu treści o wymiarze 70x70 pikseli. Domyślna ikona spisu treści generowana jest automatycznie z pierwszej strony artykułu. Aby użyć
innej ikony, kliknij ikonę folderu i wybierz plik PNG. Użyj plików PNG o wymiarach 70x70 pikseli. Aby użyć obrazów większych niż 70x70,
dodaj je do folderów artykułów i zaimportuj je.

104

http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/smooth-scrolling-articles.html#smooth_scrolling_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/smooth-scrolling-articles.html#smooth_scrolling_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/swiping-articles-horizontally.html#swiping_articles_horizontally
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/swiping-articles-horizontally.html#swiping_articles_horizontally


Kolejność

Zablokowane

Priorytet pobierania

Znaczniki

Dostęp do artykułu

 
Spis treści przeglądarki

4. Aby zmienić dodatkowe właściwości artykułu, które są niedostępne w oknie Właściwości artykułu, należy skorzystać z narzędzia Folio
Producer Editor. Wybierz pozycję Folio Producer z menu panelu, aby otworzyć narzędzie Folio Producer Organizer. Zaznacz folio, a
następnie wybierz Otwórz. Następnie zaznacz artykuł i dokonaj edycji poniższych właściwości. Zobacz Edytor narzędzia Folio Producer.

Wpisz liczby, aby zmienić kolejność artykułów

Zablokuj artykuł, tak aby nie można go było aktualizować.

Podczas pobierania przez klientów niestandardowej przeglądarki mogą oni wyświetlać plik już w trakcie jego
pobierania. Jeśli nie zmienisz priorytetu pobierania, artykuły będą pobierane od pierwszego do ostatniego.

Znaczniki wyświetlane są w przeglądarce w trybie Przeglądaj. Maksymalna liczba znaków znaczników wynosi 75.

Ta opcja określa, czy artykuł jest dostępny w przeglądarce Web Viewer, gdy jest udostępniany, a także czy włączony
jest podgląd artykułu. Jeśli wersja przeglądarki folio to 26 lub nowsza, a artykuły zawarte w folio są aktualizowane w panelu Folio Builder,
można wybrać opcję Bezpłatne, Mierzone lub Chronione. W przypadku przeglądarki folio w wersji 25 lub starszej można wybrać opcję
Mierzony lub Chroniony.

Gdy artykuł jest oznaczony jako Chroniony, nie jest możliwy jego podgląd w przeglądarce Web Viewer ani w folio komercyjnym z
włączonym podglądem artykułów.
Gdy artykuł jest oznaczony jako Mierzony, zostaje on umieszczony na serwerze w celu przeglądania w przeglądarce Web Viewer. Klienci
mogą przeglądać artykuły mierzone w przeglądarce Web Viewer lub w folio komercyjnym z włączonym podglądem artykułów, o ile nie
został osiągnięty próg paywalla ustawiony przez wydawcę.
Gdy artykuł jest oznaczony jako Bezpłatny (tylko w wersji 26 i nowszych), możliwy jest jego podgląd w przeglądarce Web Viewer oraz w
folio komercyjnym z włączonym podglądem artykułów. Przeglądanie bezpłatnych artykułów nie jest naliczane w kontekście progu
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Zezwalaj na dostęp do informacji o uprawnieniach

Sekcja

Do góry

Do góry
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paywalla.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z udostępniania społecznościowego oraz Metody oferowania bezpłatnej
zawartości.

Można utworzyć artykuł HTML odwołujący się do interfejsu API Czytanie. Ta opcja
jest także dostępna dla nakładek zawartości internetowej. Więcej informacji zawiera artykuł Rozszerzanie możliwości programu DPS za
pomocą języków HTML i JavaScript.

W przypadku podzielenia folio na sekcje, takie jak Sport, Biznes i Moda, należy podać nazwę sekcji dla każdego artykułu w folio.
Maksymalna liczba znaków dla sekcji wynosi 60. Zobacz Tworzenie sekcji.

Edytowanie i aktualizacja artykułu
Gdy tworzysz artykuł lub układ artykułu, zawartość dokumentu programu InDesign jest wysyłana do przestrzeni roboczej na serwerze. Gdy
edytujesz i zapisujesz dokument, który jest częścią artykułu, zmiany zapisywane są tylko lokalnie do czasu aktualizacji tego artykułu. Można
zaznaczyć i zaktualizować jednocześnie wiele artykułów.

1. Aby edytować dokument, dwukrotnie kliknij układ w panelu Folio Builder i wprowadź zmiany. Do otwarcia dokumentu możesz użyć dowolnej
metody.

Aby edytować dokument artykułu, nie musisz być zalogowany lub podłączony do Internetu.

2. Po zakończeniu edycji i zapisaniu dokumentu zaloguj się do panelu Folio Builder i zaznacz artykuł, który zawiera wyedytowany przez ciebie
dokument.

Jeśli edytowano pliki źródłowe wielu artykułów, przytrzymaj klawisze Shift lub Ctrl/Command, aby wybrać wiele artykułów do
zaktualizowania.

3. Wybierz polecenie Uaktualnij z menu panelu Folio Builder.

Gdy aktualizujesz artykuł, aktualizowane są obydwa układy. Jeśli chcesz, aby zaktualizowany artykuł był dostępny w opublikowanej aplikacji
przeglądarki, użyj Organizatora narzędzia Folio Producer do zaktualizowania folio.

Jeśli używasz tego samego dokumentu źródłowego w wielu folio, pamiętaj o zaktualizowaniu artykułu w każdym z tych folio.

Kopiowanie artykułu do innego folio
Po utworzeniu artykułu bazującego na dokumencie, nie musisz tworzyć kolejnego artykułu, jeśli chcesz, aby pojawił się on w innym folio. Możesz
natomiast skopiować artykuł z jednego folio do drugiego.

1. W panelu Folio Builder otwórz folio zawierające dany artykuł i zaznacz go.

2. Wybierz polecenie Kopiuj do z menu panelu Folio Builder.

3. W oknie dialogowym Kopiuj do wybierz folio docelowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Do kopiowania artykułów pomiędzy folio możesz również użyć narzędzia Folio Producer. Oprócz tego, aby skopiować całe folio, możesz użyć
polecenia Kopiuj w organizatorze Folio Producer.

Zmiana nazwy artykułu
Zmieniając nazwę artykułu, ryzykujesz zerwanie łączy, których miejscem docelowym jest artykuł o zmienionej nazwie.

1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

2. Wybierz polecenie Zmień nazwę z menu panelu Folio Builder, a następnie wpisz inną nazwę.

Usuwanie artykułu
Gdy usuwasz artykuł, usuwasz go z folio i z przestrzeni roboczej na serwerze. Źródłowe dokumenty programu InDesign nie są jednak usuwane.

1. Zaznacz artykuł w panelu Folio Builder.

2. Kliknij przycisk Kosz, a następnej kliknij Usuń.
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Zmiana kolejności artykułów
Aby zmienić kolejność artykułów, przeciągnij je i upuść w panelu Folio Builder lub użyj Edytora narzędzia Folio Producer. Zobacz Edytor narzędzia
Folio Producer.

Do zmiany artykułów i aktualizacji metadanych można również użyć pliku pomocniczego sidecar.xml. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego
metadanych do importowania artykułów.

Ponowne łączenie artykułów z plikami źródłowymi
W przypadku przeniesienia dokumentów źródłowych artykułu do nowej lokalizacji lub do innego komputera, można połączyć je ponownie z
układami artykułu w panelu narzędzia Folio Builder.

1. Jeśli pliki zostały przeniesione do innego komputera, należy upewnić się, że zostały ponownie połączone z artykułem. Należy także upewnić
się, że nakładki interaktywne wskazują prawidłową ścieżkę do pliku lub folderu.

Jeśli dana nakładka wskazuje nieprawidłową ścieżkę, po utworzeniu artykułu zostanie wyświetlony komunikat o „nieprawidłowej lokalizacji
zasobu”.

2. W menu panelu narzędzia Folio Builder wybierz polecenie Relink (Połącz ponownie).

3. Wskaż lokalizacje plików do połączenia z jednym lub oboma układami.
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Przeglądanie folio i artykułów
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Wskazówki dotyczące wyświetlania podglądu zawartości DPS
Użycie aplikacji Desktop Viewer do przeglądania zawartości
Podgląd folio na urządzeniach iPad/iPhone
Nawigowanie przy użyciu przeglądarki
Usuwanie folio z serwera
Korzystanie z aplikacji Android Viewer do przeglądania zawartości
Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu
Podgląd za pomocą przeglądarki Adobe Content Viewer (wersja beta) w systemie Windows 8.1

Do przeglądania folio użyj aplikacji Adobe Content Viewer. Aplikacja Adobe Content Viewer jest dostępna w wersji dla komputerów stacjonarnych
(zwanej „Desktop Viewer”) lub w wersji dla urządzeń przenośnych. Przeglądarka Desktop Viewer instalowana jest automatycznie podczas
aktualizacji narzędzi DPS Desktop Tools programu InDesign CS6/CC lub instalowania narzędzi Folio Producer programu InDesign CS5/CS5.5.
Przeglądarka dla urządzeń mobilnych jest dostępna do pobrania w sklepach iPad App Store, Google Play i Amazon Appstore. W sklepie wyszukaj
frazę „Content Viewer”.

Wskazówki dotyczące wyświetlania podglądu zawartości DPS
Desktop Viewer czy przeglądarka urządzenia? Przeglądarka Desktop Viewer umożliwia szybkie wyświetlenie podglądu zawartości. Aby
wyświetlić bardziej precyzyjny podgląd, skorzystaj z przeglądarki Adobe Content Viewer na urządzeniu docelowym. Przeglądarka Adobe
Content Viewer jest dostępna w sklepie iTunes App Store (na iPady i iPhone’y) oraz w sklepach Google Play Store, Amazon Appstore i
Windows Store (tylko 8.1). Dla systemu Android są dostępne dwie wersje: jedna do testowania treści w nowej macierzystej przeglądarce
Android i druga przeznaczona do starszej przeglądarki systemu Android.
Prawidłowe folio? Gdy tylko utworzysz folio lub artykuł, możesz wyświetlić jego podgląd za pomocą aplikacji Desktop Viewer lub
przeglądarki na urządzeniu mobilnym. Jednak aby istniała możliwość podglądu folio, musi ono być prawidłowo utworzone. Na przykład, jeśli
dane folio zawiera artykuł tylko poziomy wymieszany z artykułami o podwójnej orientacji, to uzyskanie podglądu tego folio nie będzie
możliwe. Próba użycia przeglądarki Desktop Viewer do wyświetlenia podglądu nieprawidłowo utworzonego folio spowoduje wyświetlenie
komunikatu o błędzie.
Wysyłanie i pobieranie czy podgląd na urządzeniu? Istnieją dwie metody wyświetlenia podglądu zawartości w przeglądarce Adobe
Content Viewer na urządzeniu. Pierwsza metoda polega na wysłaniu folio do programu Folio Producer, a następnie zalogowaniu się w
przeglądarce Adobe Content Viewer za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID i pobraniu tego folio. Druga metoda to podłączenie
iPada do komputera i skorzystanie z opcji Podgląd na urządzeniu (tylko Mac OS).
Podgląd układu, artykułu czy folio? Program InDesign udostępnia szereg metod podglądu zawartości. Każda z nich daje inne rezultaty.
Podgląd za pomocą panelu Nakładki lub polecenia Plik > Podgląd folio powoduje wyświetlenie wyłącznie podglądu układu, ale nie artykułu.
Podgląd za pomocą panelu Folio Builder pozwala wyświetlić artykuł lub folio, w zależności od wybranej opcji. W przypadku artykułów z
płynnym przewijaniem albo artykułów w formacie PDF należy wyświetlać podgląd za pomocą panelu Folio Builder, nie korzystając z innych
metod.

Użycie aplikacji Desktop Viewer do przeglądania zawartości
Aplikacja Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych (znana również jako Desktop Viewer) to aplikacja AIR, która pozwala uzyskać
podgląd folio, artykułów i układów na komputerze stacjonarnym.

Desktop Viewer nie obsługuje wszystkich funkcji programu DPS. Używaj jej do szybkiego podglądu. Do przeglądania zawartości na urządzeniu
najlepiej nadaje się przeglądarka Adobe Content Viewer.

1. W panelu Folio Builder w programie InDesign zaznacz folio lub artykuł, którego podgląd chcesz uzyskać.

Jeśli zaznaczysz folio, wszystkie artykuły w tym folio będą dostępne do podglądu. Jeśli zaznaczysz artykuł, do podglądu będzie dostępny
tylko ten artykuł.

2. Użyj przycisku Podgląd u dołu panelu. Wybierz opcję z menu Widok, aby obrócić lub zmienić rozmiar zawartości. Aby symulować
powiększanie nakładki, takiej jak panorama, naciśnij klawisze + lub -.

Podgląd dokumentu można także uzyskać, wybierając polecenie Plik > Podgląd folio lub klikając opcję Podgląd w panelu Folio Overlays.
Wcześniejsze utworzenie artykułu nie jest konieczne. Ta metoda jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do
Internetu. Jednak w formacie PNG jest wyświetlany podgląd tylko jednego układu. Aby obejrzeć podgląd artykułów lub folio, należy użyć panelu
Folio Builder.
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Podgląd folio na urządzeniach iPad/iPhone
Aplikacja Adobe Content Viewer dla urządzeń iPad/iPhone jest podstawową wersją przeglądarki, która jest używana testowania zawartości
cyfrowej tworzonej na urządzeniach iPad/iPhone. Przeglądarka jest aktualizowana razem z narzędziami Folio Producer. Adobe Content Viewer nie
obsługuje urządzeń z systemem iOS 5, w tym modeli iPad 1.

Po opublikowaniu nowego zestawu narzędzi utworzone przy jego pomocy folia mogą nie działać do momentu zatwierdzenia nowej wersji
aplikacji Adobe Content Viewer przez firmę Apple. Jeśli spróbujesz otworzyć folio, pojawi się komunikat „Zaktualizuj swoją aplikację”. Jeśli
posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową wersję aplikacji Adobe Content Viewer. Zobacz Tworzenie
niestandardowej aplikacji Adobe Content Viewer dla urządzeń iPad. W przeciwnym razie należy utworzyć folio za pomocą wcześniejszej
obsługiwanej wersji przeglądarki.

Biblioteka aplikacji Adobe Content Viewer wyszukuje folia w dwóch miejscach: na serwerze Folio Producer oraz w usłudze Distribution Service.
Narzędzie Folio Producer (w ramach witryny acrobat.com) zawiera wszystkie folia dostępne w panelu Folio Builder. Usługa Distribution Service
zawiera wszystkie opublikowane folio. Niebieski pasek z ikoną błyskawicy widoczny w miniaturze folio oznacza, że zostało ono pobrane z serwera
Folio Producer. Niebieski pasek z ikoną wtyczki oznacza folio załadowane za pomocą funkcji Podgląd na urządzeniu. Folio wydane jako
Komercyjne nie pojawiają się w aplikacji Adobe Content Viewer.

 
Niebieski pasek z ikoną błyskawicy oznacza, że folio znajduje się na serwerze Folio Producer.

1. Przy użyciu urządzenia należy pobrać lub uaktualnić aplikację Adobe Content Viewer ze sklepu App Store.

2. Uruchom aplikację Adobe Viewer na iPadzie i zaloguj się przy użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz, by logować się
do panelu Folio Builder.

Folio, do których masz dostęp, mogą być pobierane i przeglądane.

Jeśli folio nie jest widoczne w bibliotece przeglądarki, upewnij się, że nie zawiera ono artykułów, które nie pasują do orientacji folio.
Może to być na przykład artykuł o orientacji wyłącznie poziomej w folio o podwójnej orientacji.

Nawigowanie przy użyciu przeglądarki
Następujące techniki obsługi działają niezależnie od tego, czy korzystasz ze standardowej czy niestandardowej wersji aplikacji Adobe Content
Viewer.

W folio o podwójnej orientacji obróć urządzenie mobilne, aby wyświetlić poziomą lub pionową wersję artykułu.

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przeczytać artykuł. Przesuń palcem w lewo i w prawo, aby przełączyć się na inny artykuł (lub
przełączyć się na inną stronę spłaszczonego artykułu).

Obszary interaktywne można dotykać oraz przesuwać po nich palcem.

Puknij obszar nieinteraktywny, aby wyświetlić paski nawigacji. Dotknij przycisk Biblioteka, aby przejść w do biblioteki w aplikacji do obsługi
wielu wydań. Puknij przycisk Cofnij, aby wrócić do poprzedniego widoku. Puknij ikonę spisu treści, aby go wyświetlić. Przeciągnij scrubber,
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aby przewijać obrazy miniaturek w trybie przeglądania.

Puknij tytuł na pasku nawigacyjnym, aby wrócić do pierwszego artykułu. Dwukrotnie puknij nazwę, aby przełączyć się pomiędzy
wyświetlaniem nazwy, a wyświetlaniem nazwy plus wersji. Trzykrotnie puknij nazwę, aby zresetować wydanie, tak aby każdy artykuł zaczynał
się od pierwszej strony, a nie tej oglądanej ostatnio.

 
Adobe Content Viewer dla iPada 
A. Przycisk Biblioteka B. Przycisk Cofnij C. Przycisk Spis treści D. Scrubber 

Usuwanie folio z serwera
Aby usunąć folio z przeglądarki, dotknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu biblioteki, a następnie wybierz opcję Usuń wydania z iPada,
po czym zaznacz i usuń folia. (W aplikacjach wersji starszej niż 25 dotknij przycisk Archiwizuj). Jeśli folio jest nadal dostępne na serwerze folio,
wciąż mona je pobrać w przeglądarce. W przeciwnym wypadku folio zostaje usunięte z biblioteki.

Aby usunąć folio z biblioteki urządzenia iPhone, przesuń palcem po nazwie folio, pociągając od prawej do lewej. Podczas przesuwania przycisk
Wyświetl zamieni się na Usuń.

Korzystanie z aplikacji Android Viewer do przeglądania zawartości
Dostępne są dwie wersje programu Adobe Content Viewer: jedna dla macierzystych i jedna dla starszych przeglądarek systemu Android.

Program Adobe Content Viewer dla systemu Android służy do testowania cyfrowych treści tworzonych na telefony i tablety z systemem
Android 4.0.3 i nowszymi. Ta wersja programu jest przeznaczona do testowania zawartości w nowej macierzystej przeglądarce systemu
Android.
Adobe Content Viewer dla systemu Android (starsza) służy do testowania cyfrowych treści tworzonych na tablety z systemem Android 2.2 lub
nowszym. 

1. Pobierz aplikację Adobe Content Viewer ze sklepu Android Market lub Amazon Appstore.

2. Uruchom aplikację Adobe Viewer na urządzeniu z systemem Android i zaloguj się, korzystając z tego samego identyfikatora Adobe ID,
którego używasz do logowania się do panelu Folio Builder.

Folio, do których masz dostęp, mogą być pobierane i przeglądane.

Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu
Zamiast pobierać folia z serwera, można skorzystać z funkcji Podgląd na urządzeniu, aby skopiować folio bezpośrednio z komputera do pamięci
urządzenia przenośnego.

Komputer z systemem Mac OS umożliwia wyświetlenie podglądu zawartości bezpośrednio na iPadzie lub iPhonie. Komputer z systemem Windows
lub Mac OS umożliwia wyświetlanie podglądu zawartości bezpośrednio na urządzeniach z systemem Android. W przypadku tabletów Amazon
funkcja Podgląd na urządzeniu nie jest obsługiwana.
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Funkcja Podgląd na urządzeniu dla urządzeń iPad/iPhone (tylko system Mac OS)

1. Podłącz urządzenie iPad/iPhone do komputera.

2. Na urządzeniu iPad lub iPhone uruchom niestandardową wersję przeglądarki Adobe Content Viewer utworzoną w aplikacji DPS App Builder.

Logowanie nie jest wymagane.

3. Aby wyświetlić podgląd artykułu lub folio, przejdź do panelu Folio Builder w programie InDesign i wybierz odpowiedni artykuł lub folio.
Następnie wybierz polecenie Podgląd na [nazwa urządzenia] z menu Podgląd, które znajduje się na dole panelu.

Folio z podglądu zostanie skopiowane z komputera do pamięci urządzenia. Folio pozostanie w pamięci urządzenia nawet po jego
odłączeniu. Po zarchiwizowaniu folio zostanie ono usunięte z biblioteki.

4. Aby uzyskać podgląd wyłącznie bieżącego układu, otwórz panel Folio Overlays i wybierz w menu Podgląd u dołu panelu polecenie Podgląd
w [nazwa urządzenia].

Folio z podglądu pozostanie w pamięci urządzenia nawet po jego odłączeniu. Gdy wrócisz do biblioteki, układ z podglądu zostanie usunięty.

Użycie funkcji Podgląd na urządzeniu z panelu Folio Overlays powoduje wyświetlenie tylko stron bieżącego układu w formacie PNG.
Alternatywne układy w programie InDesign CS6/CC nie są uwzględniane na podglądzie.

Funkcja Podgląd na urządzeniu dla tabletów z systemem Android 
Obecnie funkcja Podgląd na urządzeniu jest obsługiwana jedynie w starszej wersji programu Adobe Content Viewer dla systemu Android, tzn. nie
działa w wersji macierzystej.

1. Aby upewnić się, że posiadane urządzenie z systemem Android może prawidłowo komunikować się z komputerem, wykonaj poniższe
czynności:

Włącz opcję USB Debugging. Lokalizacja opcji USB Debugging zależy od modelu urządzenia z systemem Android. W przypadku
niektórych urządzeń jest to lokalizacja Settings > Applications > Development.
(Tylko system Windows) Aby umożliwić urządzeniu z systemem Android komunikację z komputerem, należy zainstalować odpowiedni
sterownik urządzenia. Przydatne informacje zawiera pomoc do programu Flash Builder: Debug an application on a Google Android
device oraz Install USB device drivers for Android devices (Windows).

2. Podłącz urządzenie z systemem Android do komputera.

3. Uruchom przeglądarkę Adobe Content Viewer na urządzeniu.

4. W panelu Folio Builder programu InDesign zaznacz artykuł lub folio, którego podgląd chcesz uzyskać, a następnie wybierz nazwę
urządzenia z menu Podgląd, które znajduje się u dołu panelu. Można także skorzystać z opcji Podgląd w panelu Folio Overlays, która
umożliwia wyświetlenie wyłącznie podglądu układu w formacie rastrowym.

Film Colina Fleminga: Preview on Android Device (Podgląd na urządzeniu z systemem Android)

Podgląd za pomocą przeglądarki Adobe Content Viewer (wersja beta) w systemie Windows 8.1
W sklepie Windows Store jest dostępna wersja aplikacji Adobe Content Viewer. Przejdź do sklepu Windows Store i wyszukaj hasło „Adobe
Content Viewer”. Aplikacja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach z systemem Windows 8.1.

Obecnie przeglądarka Adobe Content Viewer zawiera ograniczony wybór funkcji. Hiperłącza, pokazy slajdów, przewijane ramki i slajdy są
obsługiwane. Częściowo obsługiwane są nakładki zawartości WWW. Sekwencje obrazów, przesuwanie i powiększanie, dźwięk i panoramy nie są
jeszcze obsługiwane. Inne funkcje DPS, takie jak udostępnianie społecznościowe, sekcje oraz zakup z poziomu aplikacji, nie są jeszcze
obsługiwane. Zobacz Kompilowanie aplikacji DPS do sklepu Windows Store.

Firma Adobe poleca również
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Różne warianty tego samego folio zaprojektowane dla różnych urządzeń nazywane są wersjami. Jeśli utworzysz wiele wersji folio, przeglądarka
udostępni tylko te wersje, które najlepiej pasują do wymiarów danego urządzenia.

Wersje są szczególnie przydatne do trzech celów:

Tworzenie zawartości na telefony iPhone, która ma być pozbawiona letterboksów. Na przykład można utworzyć wersję 480x320 dla
telefonów iPhone z proporcjami ekranu 3/4 oraz wersję 1136x640, która wypełnia ekran telefonu iPhone 5 i nowszych urządzeń.
Tworzenie zawartości tylko do przeglądarki Web Viewer. Zobacz Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.
Tworzenie folio przeznaczonych na urządzenia z systemem Android, które nie wymagają tak intensywnego skalowania i wstawiania pustych
pasów (letterbox) albo które mają być wyświetlane na urządzeniach o innych wymiarach.

Wersje są dostępne wyłącznie w przypadku aplikacji do obsługi wielu folio. Jeśli tworzysz aplikację do obsługi pojedynczego folio, pamiętaj, że
wersje folio są nieobsługiwane. W takiej sytuacji należy użyć opcji tworzenia wielu wersji artykułów.

Użycie tej samej nazwy dla wielu folio powoduje, że zostaną one powiązane ze sobą w zbiór wersji. O ile wartość parametru Nazwa folio dla
różnych wersji musi być identyczna, to wartości parametru Rozmiar muszą się różnić (z wyjątkiem wersji Tylko dla przeglądarki Web Viewer).
Ponadto jeśli wersje folio należą do aplikacji komercyjnej, zaleca się użycie tego samego ID produktu dla wszystkich wersji (przy jednoczesnym
użyciu z różnych ID produktu dla różnych zestawów wersji). Daty publikacji wersji stosowanych w aplikacjach dla abonentów muszą być identyczne
– w tym celu wybierz datę z widgetu kalendarza.

Gdy tworzysz wersje folio dla przeglądarki subskrypcji, wybierz takie samo ustawienie parametru Data publikacji dla każdej wersji z
widgetu kalendarza.

 
Tworzenie wielu wersji folio o tej samej nazwie, ale różnym rozmiarze

Gdy przeglądarka sprawdza usługę Distribution Service, oferowana jest wersja najbardziej odpowiednia dla danego urządzenia mobilnego.

W przypadków urządzeń iPad zaleca się tworzenie folio o wymiarach 1024x768 z artykułami w formacie PDF. Inną możliwością jest utworzenie
alternatywnych wersji. Jeśli przesłana została jedna wersja folio o wymiarach 2048x1536 oraz druga o wymiarach 1024x768, to iPady z
wyświetlaczem HD pobiorą folio o wymiarach 2048x1536, a modele SD — wersję mniejszą. Przeglądarki urządzeń iPad pobierają tylko folia w
proporcjach 4:3. Przeglądarki iPhone pobierają jedynie folio o proporcjach 3:2 (lub 16:9 w przypadku wersji 1136x640). Jeśli tworzysz aplikację
przeglądarki dla iPada i iPhone'a, utwórz wiele wersji w celu uzyskania najlepszych wyników. Zobacz Tworzenie zawartości DPS dla różnych
modeli iPada oraz Tworzenie zawartości dla urządzenia iPhone.

Informacje na temat przeglądarek do systemu Android zawiera artykuł Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek do systemu Android.

W celu uzyskania najlepszych wyników użyj tych samych ustawień metadanych folio dla jego wersji, w tym Nazwa folio, Nazwa publikacji,
Numer folio oraz Data publikacji. Publikując wersje, używaj tego samego identyfikatora produktu. Jeśli włączasz Udostępnianie społecznościowe,
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upewnij się, że korzystasz z tych samych wartości Nazwa artykułu.
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Funkcja Sekcje (tylko iPad) umożliwia klientom pobieranie poszczególnych sekcji folio wydzielonych przez autora. Na przykład: możesz podzielić
folio na sekcje Wiadomości, Sport, Biznes, Moda i Pieniądze, a klienci będą mogli pobierać artykuły z wybranych lub ze wszystkich sekcji.

Sekcje DPS

Przypisywanie sekcji

W edytorze Folio Producer można przypisać każdy artykuł do danej sekcji. Należy użyć tej samej nazwy sekcji dla co najmniej dwóch artykułów.
W celu uzyskania najlepszych wyników należy utworzyć folio w wersji 24 lub nowszej i użyć panelu Folio Builder w celu zaktualizowania artykułów
zawartych w folio i wygenerowania obrazów okładek dla sekcji. Aby przeglądać sekcje, należy użyć przeglądarki w wersji 24 lub nowszej.

Sekcje danych artykułów można również określać za pomocą znacznika <section> w pliku sidecar.xml. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego
(sidecar) metadanych do importowania artykułów.

Sposób działania sekcji

Po dodaniu informacji o sekcjach do artykułów w folio w bibliotece przeglądarki iPad zamiast opcji Pobierz lub Kup pojawia się przycisk Podgląd.
Dotknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie sekcji dostępnych w ramach danego artykułu. Jako obraz okładki sekcji zostaje użyty pierwszy
artykuł w danej sekcji. Gdy użytkownik dotknie obraz okładki danej sekcji, wszystkie artykuły dostępne w jej ramach zostają pobrane lub
wyświetlone.

Wraz z wybraną sekcją zostają także pobrane artykuły nieprzypisane do żadnej sekcji. Np. jeśli informacje o sekcji nie zostaną przypisane do
artykułu okładki ani artykułu spisu treści, oba te artykuły zostaną pobrane razem z pierwszą sekcją wybraną przez użytkownika.

Dotknięcie przycisku spisu treści w folio zawierającym sekcje powoduje wyświetlenie tylko tytułów sekcji, a nie samych artykułów. Dotknięcie
nazwy sekcji w spisie treści powoduje wyświetlenie pierwszego artykułu w danej sekcji.

W folio zawierającym sekcje zostaje zachowana pierwotna kolejność artykułów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy grupować artykuły w tej
samej sekcji obok siebie, w ramach jednego folio.

Pobranie jednej sekcji przez użytkownika jest liczone jako pobranie pełnego folio. Pobrania pozostałych sekcji w danym folio nie będą
zliczane.

Testowanie sekcji

Aby przetestować funkcję Sekcje, stwórz aplikację testową dla iPada. Sekcje są w pełni zaimplementowane w Adobe Content Viewer.

Bob Bringhurst udostępnił zrzuty ekranu
oraz sprawdzone procedury dotyczące
funkcji Sekcje.... Więcej informacji

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Jeśli określisz nazwy filtrów dla każdego folio w Organizatorze narzędzia Folio Producer, opcje filtrów pojawią się w rozwijanym menu w bibliotece
przeglądarki.

Na przykład, jeśli utworzysz różne wersje tego samego folio dla różnych języków, możesz pozwolić swoim klientom przeglądać folio tylko dla
jednego języka i ukryć folio dla innych języków. Możesz również utworzyć filtry wyświetlające folio jedynie dla określonego okresu czasu, na
przykład „Wydania 2011” i „Wydania 2012”.

Możesz utworzyć tylko jeden poziom filtrów. Klienci mogą jednak wybrać wiele opcji na rozwijanej liście. Na przykład, klienci mogą wyświetlić folio
francuskie i niemieckie, a ukryć angielskie i hiszpańskie.

Filtry są obsługiwane tylko na iPadach.

 
W tej aplikacji są wyświetlane wyłącznie folio podstawowe i informacyjne.

1. Do tworzenia folio użyj przeglądarki w wersji 22 lub nowszej.

2. W Organizatorze narzędzia Folio Producer wybierz folio i określ nazwę filtru w polu tekstowym Filtr biblioteki.

Upewnij się, że używasz tych samych nazw filtrów dla folio należących do określonej kategorii. Na przykład, jeśli dla różnych folio określisz
filtry “Niemiecki” i “niemiecki” ”, filtry te pojawią się w bibliotece jako różne opcje.

3. Utwórz przeglądarkę za pomocą aplikacji DPS App Builder. Przetestuj filtry w bibliotece, aby upewnić się, że działają zgodnie z
zamierzeniami.
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Udostępnianie

Kopiuj do

Każdy artykuł, który tworzysz lub importujesz do folio w panelu Folio Builder pojawia się w danym folio. Ponadto, artykuły można dodać do folio,
korzystając z dwóch innych metod.

W panelu Folio Builder zaznacz dane folio i w menu panelu wybierz polecenie Udostępnij. Każda osoba, z którą współdzielisz to
folio może dodawać do niego artykuły. Możesz następnie użyć polecenia Kopiuj do, aby skopiować artykuły ze współużytkowanego folio do
innego, nawet jeśli korzysta ono z innego konta. Zobacz Udostępnianie folio.

W panelu Folio Builder zaznacz dany artykuł i menu panelu wybierz polecenie Kopiuj do. Następnie skopiuj ten artykuł do innego folio.
Wszystkie metadane będą transferowane. Możesz edytować i aktualizować pliki źródłowe dla skopiowanego artykułu tak, jak w przypadku
utworzonego artykułu. Artykuł można również skopiować przy użyciu edytora narzędzia Folio Producer. Zobacz Kopiowanie artykułu do innego
folio.
Jeśli musisz przenieść folio z jednego konta na drugie, użyj polecenia Kopiuj w aplikacji Folio Producer. Zapoznaj się z sekcją „Kopiowanie folio” w
rozdziale Tworzenie folio.

Firma Adobe poleca również
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Pulpit nawigacyjny pakietu Digital Publishing Suite zawiera narzędzia, które są niezbędne posiadaczom kont Professional i Enterprise do
publikowania folio i tworzenia niestandardowych aplikacji przeglądarek. Narzędzia Folio Producer pozwalają dopracować folio, a następnie je
opublikować. Aplikacja DPS App Builder pozwala utworzyć niestandardową aplikację przeglądarki dla sklepu Apple App Store, Google Play lub
Amazon Appstore.

Klienci z subskrypcją Professional i Enterprise mogą publikować folia i tworzyć niestandardowe aplikacje przeglądarki. Jeśli nie jesteś
subskrybentem DPS, możesz publikować przeglądarki pojedynczych wydań, korzystając z uczestnictwa w Creative Cloud lub licencji na wersję
Single Edition.

Powiązane artykuły

Tematyka: Przejdź tutaj:

Konfigurowanie identyfikatorów konta do publikowania (tylko
subskrypcja)

Narzędzie Zarządzanie kontem

Informacje o rodzajach aplikacji przeglądarek Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek

Organizowanie, edytowanie i publikowanie folio Organizator narzędzia Folio Producer

Rozmieszczanie artykułów i edytowanie metadanych Edytor narzędzia Folio Producer

Tworzenie aplikacji przeglądarki w wersji Single Edition Omówienie wersji Single Edition

Tworzenie niestandardowej aplikacji przeglądarki przeznaczonej
do wysłania do sklepu

DPS App Builder
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Omówienie różnych typów aplikacji DPS

Do góry

Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek
Sposoby dystrybucji aplikacji
Informacje o uprawnieniach i realizacji

Każda osoba, która zainstalowała narzędzia Folio Producer może utworzyć folio i udostępnić je innym osobom. Aby utworzyć niestandardową
aplikację przeglądarki i przesłać ją do jednego z obsługiwanych sklepów, np. Apple App Store, Google Play lub Windows Store, należy użyć
pakietu Digital Publishing Suite w wersji Professional lub Enterprise. Aplikacje wbudowane, przeznaczone do obsługi pojedynczego wydania (tylko
iPad) można tworzyć, korzystając z subskrypcji Creative Cloud lub licencji Single Edition.

Informacje na temat subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite można znaleźć na stronie www.adobe.com/pl/products/digitalpublishingsuite/.

Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek
Aplikacja Adobe Content Viewer pozwala przeglądać folio i udostępniać je innym osobom. Aby udostępnić własne folio w sklepie, należy posłużyć
się programem DPS App Builder, służącym do tworzenia własnej aplikacji przeglądarki.

Aplikacja przeglądarki pojedynczego folio

W aplikacja przeglądarki pojedynczego folio jest ono wbudowane do aplikacji przeglądarki. Przeglądarka nie ma żadnej biblioteki.

Aby utworzyć aplikację do obsługi pojedynczego folio na licencji Single Edition, zaznacz folio w panelu Folio Builder, a następnie wybierz
polecenie Utwórz aplikację z menu panelu. Następnie zbuduj aplikację i wyślij ją do sklepu Apple Store. Aby utworzyć aplikację do obsługi
pojedynczego folio na licencji Professional i Enterprise, wyeksportuj plik .zip za pomocą organizatora Folio Producer i wskaż ten plik w module
DPS App Builder.

Zauważ, że aplikacja do obsługi pojedynczego folio nie obsługuje zakładek ani udostępniania społecznościowego. Aplikacja do obsługi
pojedynczego folio nie może pojawiać się w kiosku Newsstand. Obecnie przeglądarki pojedynczego folio można tworzyć na iPady; natomiast nie
jest obsługiwane tworzenie takich przeglądarek dla telefonów iPhone ani urządzeń z systemem Android lub Windows.

 
Przeglądarka pojedynczego folio nie posiada biblioteki.

Aplikacja przeglądarki wielu folio

Aplikacja przeglądarki wielu folio program DPS App Builder służy do utworzenia przeglądarki, która zasadniczo jest powłoką. Aplikacja
przeglądarki, którą wysyłasz do sklepu, nie ma zawartości. Organizator modułu Folio Producer służy do publikowania folio w usłudze Adobe
Distribution Service. Klienci korzystają z biblioteki przeglądarki, aby pobierać folio, do których posiadają uprawnienia.

Dla każdej utworzonej aplikacji przeglądarki wielu folio użyj innego identyfikatora Adobe ID. Zobacz Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID na
potrzeby publikacji cyfrowych.
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Biblioteka przeglądarki wielu folio pozwala klientom pobierać, przeglądać i kupować folio.

Dla aplikacji przeglądarki wielu folio można utworzyć dwa rodzaje folio — darmowe i komercyjne. Każde opublikowane folio ustawione na
Darmowe i Publiczne automatycznie pojawia się w bibliotece własnej przeglądarki wraz z przyciskiem Pobierz.

Każde folio opublikowane z ustawieniem Komercyjne lub Publiczne musi być powiązane z funkcją zakupu z poziomu aplikacji w serwisie iTunes
Connect lub Google Play. Gdy publikujesz folio, użyj tego samego identyfikatora ID produktu, którego używasz przy konfigurowaniu zakupu z
poziomu aplikacji. Folio komercyjne pojawiają się w bibliotece własnej przeglądarki wraz z przyciskiem Kup. Gdy klient stuknie Kup, może zakupić
dane folio.

Aplikacja przeglądarki subskrypcji wielu folio

Aplikacja przeglądarki z subskrypcjami zawiera przycisk Zaloguj oraz opcję biblioteki, która pozwala klientom wybrać rodzaj subskrypcji. Na
przykład, mogą wybrać opcję 3-miesięczną, 6-miesięczną lub roczną. Gdy zalogują się, przeglądarka łączy się ze sklepem, aby sprawdzić, jakie
folio mogą pobrać, gdyż posiadają do nich uprawnienia.

Można utworzyć subskrypcję przeznaczoną do sklepu Apple App Store. Użytkownicy korzystający z kont korporacyjnych mogą ponadto
skonfigurować niestandardowy serwer uprawnień. Dzięki temu klienci będą mogli według własnego wyboru uzyskać subskrypcję za
pośrednictwem sklepu lub Twojej usługi.

 
Biblioteka przeglądarki subskrypcji

Aplikacja przeglądarki podpisana korporacyjnie

Subskrybenci korporacyjni mogą tworzyć aplikacje na iPada przeznaczone jedynie do rozprowadzanie wewnętrznego. Podpisana korporacyjnie
aplikacja przeglądarki na iPada jest rozprowadzana w danej firmie, nie zaś pobierana ze sklepu Apple Store. Zobacz Tworzenie podpisanych
korporacyjnie aplikacji przeglądarki dla iPada.
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Do góry

Za pośrednictwem publicznego sklepu z aplikacjami

Za pośrednictwem publicznego sklepu z aplikacjami o ograniczonych zasadach dystrybucji (tylko wersja Enterprise)

Za pośrednictwem prywatnego serwera (tylko wersja Enterprise)

Do góry

Sposoby dystrybucji aplikacji
Zawartość utworzoną za pomocą narzędzi DPS można dystrybuować, wykorzystując opisane poniżej metody.

Utwórz aplikację i prześlij ją do sklepu Apple App Store, Google Play lub Windows Store.

Utwórz i prześlij
aplikację subskrypcji do sklepu Apple, Google lub Windows. Skorzystaj z niestandardowego serwera uprawnień, aby wskazać folia, które mogą
być pobierane i przeglądane na podstawie typu konta użytkownika. Zobacz artykuł Dystrybucja ograniczona w ramach pakietu Digital Publishing
Suite (j. ang.).

Stwórz aplikację wewnętrzną i udostępniaj ją z wykorzystaniem zapory
sieciowej. Zobacz Tworzenie podpisanych korporacyjnie aplikacji przeglądarki dla iPada.

Informacje o uprawnieniach i realizacji
Uprawnienie to zezwolenie na pobranie elementu. Realizacja to proces udostępniania klientom uprawnionej zawartości do pobierania. Sklep (taki
jak Apple App Store lub Google Play Store) jest miejscem, z którego można pobrać aplikacje przeglądarki. Możesz użyć programu DPS App
Builder, aby tworzyć własne aplikacje dla sklepu. Usługa Distribution Service to miejsce, w którym folio są dostępne do pobrania. Aby
opublikować folio w usłudze Distribution Service, użyj narzędzia Folio Producer.

Aplikacje do obsługi pojedynczych wydań folio są pobierane w całości z App Store. Gdy klient pobierze przeglądarkę do obsługi wielu folio i
otworzy bibliotekę, przeglądarka sprawdzi usługę Adobe Distribution Service pod kątem folio, które są dostępne do pobrania.
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Professional

Enterprise

Rola administratora

Rola aplikacji

Rola DPS App Builder

Każdy użytkownik, który ma ważny identyfikator Adobe ID, może zalogować się w serwisie Digital Publishing Suite Dashboard
(https://digitalpublishing.acrobat.com) i edytować folia. Identyfikator Adobe ID użyty do logowania określa zakres funkcji, z których można
korzystać.

 
Serwis DPS Dashboard prezentuje różne opcje i usługi w zależności od tego, jakiego konta użyto do zalogowania się.

Rodzaje subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite

Dostępne są dwie edycje pakietu Digital Publishing Suite: Enterprise i Professional.

Posiadacze kont Professional mogą korzystać z narzędzi do authoringu oraz narzędzi i usług dostępnych na pulpicie Dashboard do
tworzenia nieograniczonej liczby niestandardowych aplikacji przeglądarek.

Posiadacze kont Enterprise mają dostęp do tych samych narzędzi i usług, co posiadacze kont Professional, a dodatkowo mają także
możliwość dostosowywania interfejsu przeglądarek, tworzenia serwerów uprawnień, tworzenia aplikacji korporacyjnych i innych.

Możesz także skorzystać z opcji licencji Single Edition, która pozwala utworzyć przeglądarkę pojedynczego wydania, którą można następnie
przesłać do Apple App Store. W przypadku licencji Single Edition korzystanie z pulpitu nie jest wymagane do publikacji aplikacji.

Role Digital Publishing Suite

Po wykupieniu subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite przedstawiciel firmy Adobe konfiguruje dla Ciebie konto główne. Po jego utworzeniu
można skorzystać z narzędzia Zarządzanie kontem, aby przypisać odpowiednie role do poszczególnych identyfikatorów Adobe ID.

Konto administratora służy do przydzielania rodzajów kont.

Rola aplikacji wiąże opublikowane folio z określoną, niestandardową aplikacją przeglądarki wielu folio. Na przykład, jeśli wydawca
tworzy magazyny o sportach uprawianych na świeżym powietrzu, dla każdej aplikacji przeglądarki powinno utworzyć się jeden identyfikator Adobe
ID, na przykład „rowery@wydawca.com” i „spacery@wydawca.com.”
W przypadku roli aplikacji nie należy używać imion i nazwisk osób (na przykład „jankowalski@wydawca.com”), chyba że istnieje już
niestandardowa aplikacja przeglądarki, która jest powiązana z identyfikatorem Adobe ID danej osoby.

Identyfikatora Adobe ID programu DPS App Builder należy używać do logowania się do programu DPS App Builder i
tworzenia niestandardowych aplikacji przeglądarek.

Firma Adobe poleca również

122

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://digitalpublishing.acrobat.com/
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html


Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

123

http://help.adobe.com/pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl


Organizator narzędzia Folio Producer

  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

Kliknięcie łącza Folio Producer w portalu Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) powoduje wyświetlenie zawartości Folio Producer. Służy
ono do organizowania i edytowania folio. Jeśli zalogujesz się przy pomocy konta subskrypcji, możesz publikować folio. Narzędzie Folio Producer
zawiera stronę Organizator, która wyświetla dostępne folio oraz stronę Edytor, która wyświetla artykuły w folio.

 
Dostępne folio wyświetlone w panelu Organizator

Aby otworzyć narzędzie Folio Producer Organizer bezpośrednio, wybierz w menu panelu aplikacji Folio Builder polecenie Folio Producer.

Firma Adobe poleca również
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Publikowanie folio w usłudze Distribution Service

Teraz albo Zaplanowane

Prywatne lub Publiczne

Darmowe lub Handlowe

Aktualizacja opublikowanych folio
Kasowanie folio z serwera

Utworzone folio i artykuły są przesyłane do serwera Folio Producer funkcjonującego w ramach serwisu acrobat.com, jednak nie stają się od razu
dostępne w usłudze Adobe Distribution Service (zwanej też serwerem realizacji). Usługa Distribution Service przechowuje wszystkie folio, które
klienci mogą pobrać.

Aby publikować folio jako komercyjne lub publiczne, musisz zalogować się do pulpitu DPS Dashboard z użyciem konta programu DPS
Professional lub Enterprise. Każdy użytkownik może jednak publikować folia jako prywatne, co usprawni ich pobieranie do programu Adobe
Content Viewer na urządzeniu.

 
Publikowanie zawartości w usłudze Distribution Service

1. Zaloguj się do pulpitu Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

2. Na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard) kliknij narzędzie Folio Producer. W Organizatorze narzędzia Folio Producer zaznacz folio i kliknij
Publikuj.

3. Ustaw stan folio.

Jeśli wybrano opcję Teraz, to folio zostanie opublikowane natychmiast po kliknięciu opcji Publikuj. W polu Stan
zaznacz opcję Prywatne. Po opublikowaniu folia stan zmieni się z Prywatne na Publiczne. Możesz utworzyć harmonogram publikowania
folio, ale nie ich aktualizowania.

Jeśli wybrano opcję Zaplanowana, folio zostanie opublikowane w zaplanowanym czasie (nie wcześniej niż 30 minut i nie później niż 7 dni od
bieżącej daty i godziny). Data i godzina są wyświetlane w formacie GMT, dlatego należy odpowiednio dostosować podawane wartości do
własnej strefy czasowej.

Obecnie publikowane jest tylko zaplanowane folio. Powiadomienia „push” nie są wysyłane.

Kiedy ustawisz folio jako Publiczne, klienci mogą je pobrać, gdy tylko stanie się ono dostępne w magazynie. Aby
można było opublikować folio jako „publiczne”, niezbędne jest konto DPS Professional lub Enterprise. Jeśli folio ma status Prywatne, nie jest
ono dostępne dla klientów do pobrania i otwarcia w niestandardowej aplikacji przeglądarki. Jest ono dostępne wyłącznie w aplikacji Adobe
Content Viewer.

Ustaw stan folio na Handlowe, aby pozwolić klientom na jego pobieranie dopiero po uiszczeniu opłaty lub
zakupieniu subskrypcji. W przypadku folio komercyjnych, aby ustalić cenę za pobranie folio, należy wykonać procedurę In App Purchase na
stronie programisty współpracującego z firmą Apple lub procedurę In App Billing na stronie programisty współpracującego z Google Play.

Folio wydane jako Komercyjne nie pojawiają się w aplikacji Adobe Content Viewer. Podgląd folio komercyjnych można uzyskać przy pomocy
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utworzonej przez siebie niestandardowej aplikacji deweloperskiej.

W przypadku folio komercyjnych nie należy nadawać im statusu Bezpłatne. W późniejszym czasie można nadać im status
Komercyjne. Dzięki temu folio nie będzie dostępne do przeglądania w przeglądarce niestandardowej. Możesz cofnąć i wznowić publikację
takich folio jako publiczne lub detaliczne.

4. Określ identyfikator ID produktu.

Identyfikator produktu najlepiej określić w formacie com.wydawca.publikacja.wydanie (np. com.adobepress.inspire.czerwiec2013). W
celu uzyskania najlepszych rezultatów unikaj używania wielkich liter w identyfikatorze produktu. Wielkie litery mogą powodować problemy w
przypadku zakupów z poziomu aplikacji Amazon.

W przypadku zawartości komercyjnej upewnij się, że w oknie dialogowym Publikuj folio podany został ten sam identyfikator produktu, który
utworzono podczas konfigurowania zakupu wewnątrz aplikacji.

W swojej aplikacji użyj różnych identyfikatorów ID produktu dla każdego oddzielnego folio. Jeśli jednak tworzysz różne wersje
graficzne folio, użyj tego samego identyfikatora produktu dla wszystkich wersji w zestawie.

5. Kliknij Publikuj.

Folio nie zostanie opublikowane, jeśli zawiera artykuły o sprzecznych orientacjach lub proporcjach. Jeśli folio zostało opublikowane, przycisk
Publikuj zostaje zastąpiony przyciskiem Aktualizuj, a przycisk Usuń będzie aktywny.

Po opublikowaniu lub zaktualizowaniu folio zadanie zostaje przesłane do kolejki, dzięki czemu można kontynuować pracę w narzędziu Organizer i
publikować lub aktualizować kolejne folia. Aby wyświetlić status kolejki, wybierz polecenie Widok > Żądania publikacji. Jeśli zadanie się nie
powiedzie, ponów próbę. Niekiedy trzeba wycofać publikowanie i ponownie wybrać opcję Publikuj. Informacje o awariach serwera, które mogą
wpływać na publikowanie, można znaleźć na stronie Status DPS.

Niechronione artykuły są wysyłane do serwera w celu umożliwienia ich wyświetlania na komputerach stacjonarnych.

Jeśli w Twojej aplikacji jest włączona opcja powiadomień push, kliknij przycisk Powiadom, aby z niej skorzystać. Zobacz Powiadomienia push.

Aktualizacja opublikowanych folio
Po opublikowaniu folio użyj przycisku Aktualizuj w Organizatorze narzędzia Folio Producer w celu zaktualizowania opublikowanego folio. Gdy
aplikacja Adobe Content Viewer wykryje, że pobrane folio zostało zaktualizowane, prosi użytkownika o pobranie zaktualizowanego folio. Upewnij
się, że wartości w polach Nazwa publikacji, Numer folio, Identyfikator produktu oraz Wielkość pozostaną niezmienione. Jeśli konieczna jest zmiana
którejkolwiek z tych wartości, cofnij publikację folio, a następnie opublikuj je ponownie zamiast je aktualizować.

1. Wprowadź niezbędne zmiany w folio i artykułach.

Jeśli edytujesz dokumenty źródłowe artykułu, użyj polecenia Aktualizuj w panelu Folio Builder.

2. Przejdź do Organizatora narzędzia Folio Producer.

3. Upewnij się, że ustawienia Nazwa publikacji i Numer folio danego folio są identyczne z tymi w istniejącym folio.

Gdyby którakolwiek z tych wartości byłaby inna, nowe folio zostanie uznane za oddzielny numer.

4. Zaznacz folio i wybierz polecenie Aktualizuj.

5. Określ odpowiednie ustawienia stanu i identyfikator produktu.

Nie zmieniaj identyfikatora produktu. Jeśli musisz użyć innego identyfikatora produktu, skorzystaj z opcji Cofnij publikację, a następnie
opublikuj folio ponownie.

Jeśli folio jest komercyjne, upewnij się, że identyfikator produktu jest taki sam, jak identyfikator produktu podany podczas procesu zakupu z
poziomu aplikacji dla aplikacji na iPady lub podobnego procesu dla aplikacji Android i Amazon. Jeśli określisz inny identyfikator produktu,
folio nie zostanie wyświetlone we własnej aplikacji przeglądarki.

W przypadku zaznaczenia opcji Aktualizuj zawartość aktualizowana jest zawartość folio oraz metadane. W przypadku usunięcia zaznaczenia
tej opcji po kliknięciu Uaktualnij zmienia się tylko status folio. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić opcję Uaktualnij zawartość
zaznaczoną.

Kasowanie folio z serwera
Narzędzie Folio Producer Organizer oferuje polecenia Cofnij publikację oraz Usuń.

Polecenie Cofnij publikację usuwa opublikowane folio z usługi Distribution Service. Jeśli posiadasz przeglądarkę wielu folio, skasowane folio
przestaje być dostępne do pobrania z magazynu.

Polecenie Usuń usuwa folio wraz zawartością. Usunięte folio nie jest wyświetlane w organizerze Folio Producer ani panelu Folio Builder.
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Skasowane lub usunięte folio nie jest usuwane z żadnego urządzenia, na które zostało wcześniej pobrane. Stuknięcie przycisku Archiwizuj
wymazuje usunięte folio z biblioteki przeglądarki.

Firma Adobe poleca również
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Edytor narzędzia Folio Producer

Do góry

Zmiana kolejności

Używanie widoku Miniaturka do podglądu artykułów
Edycja ustawień artykułu

Dzięki Edytorowi narzędzia Folio Producer możesz edytować ustawienia artykułów. Niektóre z tych ustawień nie są dostępne w panelu Folio
Builder. Edytor zawiera dwa widoku: widok Miniaturka zapewniający podgląd artykułów i możliwość zmiany właściwości oraz widok Lista, który
służy do określania kolejności, blokowania i zmieniania innych ustawień.

 
Artykuły dostępne w folio 
A. Wybrany artykuł B. Widok listy i miniaturek C. Pokaż układ poziomy lub pionowy 

Użyj widoku Lista, aby ręcznie zmieniać kolejność artykułów, zmieniać priorytety pobierania i edytować inne ustawienia.

 
Artykuły folio wyświetlone w widoku Lista

Używanie widoku Miniaturka do podglądu artykułów
Artykuły HTML i programu InDesign korzystające z formatu obrazów JPEG i PNG wyświetlają miniaturki w Edytorze narzędzia Folio Producer.
Miniaturki nie są jednak wyświetlane w artykułach korzystających z formatu obrazu PDF.

1. Zaloguj się w portalu Adobe Digital Publishing Suite Dashboard i kliknij narzędzie Folio Producer.

2. Zaznacz folio, które chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przeciągnij artykuł, aby zmienić jego kolejność.
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Edytowanie właściwości artykułu

Wyświetlanie układów pionowych i poziomych

Dodawanie artykułu

Importowanie pliku HTMLResources.zip

Zmiana nazwy artykułu

Do góry

Zmiany, które wprowadzasz w ustawieniach Właściwości artykułu mają swoje odbicie w panelu Folio
Builder. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.

Kliknij przycisk Poziomy lub Pionowy, aby zmienić układ. Przeciągnij suwak Rozmiar
miniaturek, aby zmieniać wielkość miniaturek artykułów.

Kliknij Dodaj, a następnie wybierz artykuł w folio, z którego chcesz wykonać kopiowanie. Możesz również skopiować
artykuł do innego folio, wybierając polecenie Kopiuj do z wyskakującego menu artykułów.

Kliknij , aby zaimportować plik HTMLResources.zip. Zobacz Importowanie zasobów
HTMLResources.

Wybierz polecenie Zmień nazwę z wyskakującego menu artykułu, a następnie zmień nazwę danego artykułu.
Zmiana nazwy artykułu powoduje zmianę Nazwy artykułu, a nie Tytułu artykułu, który wyświetlany jest w przeglądarce. Zmiana nazwy
artykułu może powodować uszkodzenie łączy navto pomiędzy artykułami.

Edycja ustawień artykułu

1. Zaznacz i otwórz folio w narzędziu Folio Producer Editor.

2. W widoku Miniatury lub Lista dokonaj zmian w ustawieniach artykułu. Zobacz Zmiana właściwości artykułów.
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Uwaga:

Podczas tworzenia artykułów bazujących na języku HTML, a nie na dokumentach programu InDesign, możesz skonfigurować folder zasobów
przeznaczony do udostępniania obrazów, skryptów i plików CSS. Folder zasobów musi nosić nazwę „HTMLResources.zip”. Do folio można
zaimportować tylko jeden folder HTMLResources. Plik HTMLResources.zip nie jest artykułem, którego podgląd można uzyskać. Jest to plik służący
do współdzielenia zasobów lub wyświetlania zawartości, takiej jak obrazy lub pliki PDF w przeglądarce wewnątrz aplikacji. Informacje o tworzeniu
artykułów HTML zawiera temat Importowanie artykułów HTML.

Aby utworzyć plik .zip, zaznacz zawartość folderu HTMLResources, a nie sam folder.

Jeśli nad artykułami HTML pracuje kilka osób, należy się upewnić, że posiadają aktualną kopię folderu HTMLResources, aby móc się do niego
odnosić.

1. Otwórz folder zawierający zasoby HTML, zaznacz zawartość i skompresuj ją do pliku .zip.

2. Zaloguj się do pulpitu Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing. Kliknij Folio Producer.

3. Wybierz folio i kliknij opcję Otwórz.

4. W Edytorze narzędzia Folio Producer kliknij przycisk Importuj zasoby HTML .

5. Kliknij opcję Przeglądaj, wybierz plik HTMLResources.zip, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Jeśli musisz dokonać edycji pliku HTMLResources.zip, wprowadź zmiany, utwórz nowy plik .zip i zaimportuj go ponownie.

Możesz zaimportować plik HTMLResources.zip, wybierając polecenie Importuj zasoby HTML z menu panelu Folio Builder.

Firma Adobe poleca również

130

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/import-html-articles.html#import_html_articles
https://digitalpublishing.acrobat.com/


Zmiana ustawień publikowania folio

  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

Użyj panelu Organizator, aby określić informacje o folio i zmienić ustawienia. Niektóre z tych ustawień służą dla celów wewnętrznego
monitorowania. Ustawienia oznaczone gwiazdką (*) są niezbędne do opublikowania folio.

1. Zaloguj się w portalu Adobe Digital Publishing Suite Dashboard przy pomocy odpowiedniego identyfikatora Adobe ID.

2. Na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard) kliknij narzędzie Folio Producer.

Można też wybrać narzędzie Folio Producer dostępne w menu panelu Folio Builder w programie InDesign.

3. Zmień właściwości folio. Zobacz Zmiana właściwości folio.
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Subskrybenci poziomu Professional lub Enterprise mogą wyeksportować folio jako plik .zip, który można następnie określić w aplikacji DPS App
Builder. Przed wyeksportowaniem folio należy je opublikować.

Jeśli korzystasz z subskrypcji usługi Creative Cloud lub licencji Single Edition do tworzenia aplikacji z pojedynczym folio, nie korzystaj z metody
Eksport. Zamiast tego zaznacz folio w panelu Folio Builder i wybierz z menu panelu polecenie Utwórz aplikację. Szczegółowe wskazówki
dotyczące publikowania w przypadku wersji Single Edition znajdują się w menu Pomoc DPS App Builder.

1. Zaloguj się w portalu Adobe Digital Publishing Suite Dashboard przy pomocy konta subskrypcji.

2. Na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard) kliknij narzędzie Folio Producer. Folio należy opublikować w narzędziu Folio Producer Organizer.
Zobacz Publikowanie folio w usłudze Distribution Service.

3. W module Organizator narzędzia Folio Producer wybierz opublikowane folio i kliknij polecenie Eksportuj.

4. Określ nazwę i lokalizację pliku .zip, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wspomniany plik .zip należy wskazać podczas kompilowania aplikacji przeglądarki pojedynczego folio w programie DPS App Builder. Zobacz
Tworzenie niestandardowych aplikacji przeglądarek dla urządzeń iPad i iPhone.
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Rozszerzanie pakietu DPS za pomocą interfejsów API języków HTML
i JavaScript

Program DPS oferuje kilka metod usprawniania pracy użytkownika za pomocą interfejsów API języków HTML i JavaScript. Podczas tworzenia
zawartości HTML dla niestandardowej biblioteki, niestandardowego sklepu lub banera uprawnień można tworzyć odwołania do interfejsu API
Biblioteka i Sklep.

W przypadku zawartości HTML w folio, np. artykułu HTML albo nakładki Zawartość WWW, można tworzyć odwołania do interfejsu API Czytanie.
Interfejs API Czytanie zawiera pewne funkcje dostępne w interfejsie API Biblioteka i Sklep, a także interfejsach API funkcji geolokalizacji, aparatu,
kalendarza i wykrywania urządzeń.

Każda zawartość HTML wprowadzona w aplikacji DPS App Builder może się odwoływać do interfejsu API Biblioteka i Sklep. Artykuły HTML i
nakładki Zawartość WWW umieszczone w folio mogą się odwoływać do interfejsu API czytanie.

Elementy wymienione poniżej obsługują interfejsy API języka JavaScript.

Niestandardowa biblioteka
Macierzystą implementację biblioteki przeglądarki można zastąpić inną implementacją opartą na formacie HTML, JavaScript lub arkuszach CSS.
Następnie korzystając z interfejsów API, można odtworzyć funkcjonalność handlu internetowego dostępną w bibliotece domyślnej i dostosować ją
do wymogów swojego projektu. Więcej informacji o tworzeniu niestandardowych bibliotek i sklepów zawiera artykuł Niestandardowe witryny
sklepowe i biblioteki.

 Interfejs API Biblioteka i Sklep Interfejs API Czytanie

Niestandardowa biblioteka *  

Niestandardowy sklep *  

Niestandardowe pola (widoki internetowe) *  

Baner uprawnień *  

Ekran powitalny *  

Ekran informacji * *

Nakładka Zawartość WWW  *

Artykuł HTML  *
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Niestandardowe biblioteki mają dostęp do interfejsów API biblioteki i sklepu.

Niestandardowe pola
Niestandardowe pola (zwane również „niestandardowymi ikonami nawigacyjnymi”) są wyświetlane na dolnym pasku nawigacji. Ich dotknięcie
powoduje otwarcie widoku internetowego, np. niestandardowego sklepu lub strony z często zadawanymi pytaniami. Kod HTML widoku
internetowego może zawierać odwołania do interfejsu API Biblioteka i Sklep.

 
Dotknięcie każdej ikony nawigacyjnej spowoduje wyświetlenie widoku internetowego. Każda zawartość HTML istniejąca w każdym widoku
internetowym może się odwoływać do interfejsów API biblioteki i sklepu.

Baner uprawnień
Jeśli aplikacja ma włączoną funkcjonalność bezpośrednich uprawnień, można utworzyć baner HTML przeznaczony do wyświetlania u góry widoku
biblioteki, jak pokazano na ilustracjach powyżej. Baner może zawierać wezwanie do działania dla subskrybentów wersji drukowanej, umożliwiać
bezpośredni dostęp do treści, oferować subskrypcje albo pokazywać reklamy. Baner ma pełen dostęp do interfejsu API Biblioteka/Sklep.
Dokładniejsze informacje znajdują się w artykule Wykorzystywanie bezpośrednich uprawnień w programie DPS.

Ekran powitalny
Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który wyświetla zawartość HTML pomiędzy ekranem tytułowym („splash”) a Biblioteką/Sklepem.
Taka zawartość HTML pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po pierwszym uruchomieniu po
aktualizacji. Ekran powitalny ma pełen dostęp do interfejsu API Biblioteka/Sklep. Zobacz artykuł Getting started with a welcome screen
(Podstawowe informacje o ekranie powitalnym) w serwisie DPS Developer Center.
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Przykładowy ekran powitalny pozyskujący informacje z interfejsów API biblioteki i sklepu.

Ekran informacji
Wersja 30 zawiera funkcjonalność wyświetlania ekranu informacji zawsze, gdy klienci przeglądają zawartość aplikacji. Za pomocą ekranu możesz
na przykład zachęcić czytelników do założenia konta, pobrania aplikacji towarzyszącej, wyświetlenia pomocy czy obejrzenia innych
spersonalizowanych ofert. Ekran informacji ma pełen dostęp do interfejsów API języka JavaScript — Biblioteka i Sklep lub Czytanie. Zależy to od
miejsca, z którego ekran został zainicjowany.

Ekran informacji można uruchomić z poziomu aplikacji (np. niestandardowej biblioteki lub banera uprawnień) albo z poziomu folio (artykułu HTML
lub nakładki Zawartość WWW). Pliki HTML używane przez ekran informacji muszą być hostowane na serwerze poza aplikacją, tzn. nie mogą się
znajdować w aplikacji. Chcąc wyświetlić ekran informacji, użytkownicy muszą mieć połączenie z Internetem.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30).

Artykuły HTML/nakładki Zawartość WWW
Aby przechodzić do interfejsów API języka JS z folio, a nie biblioteki, można utworzyć artykuł HTML lub nakładkę w postaci zawartości
internetowej. Następnie można utworzyć cyfrowe komunikaty służące do wyświetlania treści różniącej się w zależności od sposobu pobrania
artykułu albo użyć interfejsu API Aparat, interfejsu API Geolokalizacja lub różnych interfejsów API marketingu konsumenckiego.
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Kod HTML w tej nakładce Zawartość WWW wywołuje interfejs API Czytanie w celu ustalenia sposobu pobrania egzemplarza publikacji i na tej
podstawie wyświetla odpowiednią treść.
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Jeśli użyto aplikacji Content Bundler do opublikowania folio dla przeglądarki obsługującej wiele folio, to folio to nie będzie widoczne w panelu Folio
Builder lub w narzędziu Folio Producer. Opublikowane folio nadal będą jednak dostępne dla klientów, którzy będą mogli je pobrać i przejrzeć. Folio
można edytować i aktualizować przy pomocy aplikacji Content Bundler dopóki ta jest dostępna.

Gdy zaktualizujesz obieg pracy, tak aby użyć panelu Folio Builder, możesz tworzyć folio, które będą dostępne wraz z istniejącymi. Upewnij się, że
używasz tego samego identyfikatora Adobe ID, z którego korzystasz w aplikacji Content Bundler. Ponadto zaktualizuj i ponownie wyślij własną
przeglądarkę, tak aby mogła ona wyświetlać folio utworzone przy pomocy nowszych narzędzi.

Obecnie aby edytować istniejące folio opublikowane za pomocą aplikacji Content Bundler, należy nadal korzystać z tej aplikacji.
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DPS App Builder
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Listy kontrolne dla niestandardowych aplikacji przeglądarki

Do góry

Do góry

Lista kontrolna dla przeglądarki pojedynczego folio (tylko iPad)
Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (iPad i iPhone)
Lista kontrolna dla przeglądarki subskrypcji (iPad i iPhone)
Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (do sklepu Windows Store)
Lista kontrolna dla macierzystej przeglądarki wielu folio (Android)
Lista kontrolna dla starszej wersji przeglądarki wielu folio (Android)

Jeśli posiadasz wszystkie niezbędne pliki i informacje, tworzenie niestandardowej aplikacji przeglądarki przy pomocy narzędzia DPS App Builder to
nieskomplikowany proces. Skorzystaj z odpowiednich list kontrolnych, aby upewnić się, że posiadasz wymagane pliki.

Lista kontrolna dla przeglądarki pojedynczego folio (tylko iPad)
Do utworzenia przeglądarki pojedynczego folio dla iPada wymagane są poniższe pliki i informacje.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia certyfikatów i obrazów służących do wysłania niestandardowej przeglądarki do sklepu Apple App
Store, pobierz dokument „Step-by-Step Publishing Guide” ze strony Adobe Digital Publishing Suite Dashboard. lub aplikacji DPS App Builder.

Ogólne

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

Konto uczestnika Creative Cloud lub numer seryjny wersji Single Edition (tylko Single Edition)

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

Plik dystrybucji mobileprovision

Certyfikat P12 programisty (i hasło)

Plik mobileprovision programisty

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

Ikony aplikacji SD: 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 512x512 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie
narożników nie jest konieczne.

Ikony aplikacji HD: 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 oraz 1024x1024 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub
zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

Ekrany tytułowe w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.

Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (iPad i iPhone)
Do utworzenia przeglądarki wielu folio dla iPada wymagane są poniższe pliki i informacje.

Folia

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

Co najmniej jedno folio opublikowane ze statusem Publiczne z wykorzystaniem identyfikatora Adobe ID aplikacji

Opcja zakupu wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji zakupu w aplikacji oraz publikowania folio
należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

Plik dystrybucji mobileprovision

Certyfikat P12 programisty (i hasło)

Plik mobileprovision programisty

139

https://digitalpublishing.acrobat.com/


Do góry

Certyfikat P12 (Produkcja) oraz hasło (opcjonalnie)

Certyfikat P12 (programisty) oraz hasło (opcjonalnie)

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

Ikony aplikacji SD na iPady: 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 512x512 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie
narożników nie jest konieczne.
Ikony aplikacji dla iPhone w rozdzielczości standardowej: ikony o wymiarach 29x29 i 57x57 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu
połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
Ikony aplikacji HD na iPady: 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 oraz 1024x1024 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub
zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.
Ikony aplikacji HD na iPhone’y: 58x58, 114x114 oraz 120x120 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie
narożników nie jest konieczne.
Ekrany tytułowe iPada w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.
Ekrany tytułowe iPada w wysokiej rozdzielczości (HD): obrazy o wymiarach 2048x1536 i 1536x2048 pikseli w formacie PNG. Aby zmniejszyć
rozmiar pliku, użyj 8-bitowego formatu PNG.
Ekrany tytułowe iPhone’a: obrazy o wymiarach 320x480, 640x960 i 640x1136 pikseli w formacie PNG.

Lista kontrolna dla przeglądarki subskrypcji (iPad i iPhone)
Do utworzenia przeglądarki wielu folio z funkcją subskrypcji dla iPada wymagane są pewne pliki i informacje.

Jeśli tworzysz przeglądarkę z niestandardowymi uprawnieniami lub chcesz utworzyć niestandardowy sklep albo bibliotekę, zapoznaj się z
odpowiednimi artykułami w serwisie DPS Developer Center, w których podano dodatkowe wymagania.

Folia

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

Co najmniej jedno folio opublikowane ze statusem Publiczne

Opcja zakupu wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji zakupu w aplikacji oraz publikowania folio
należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

Opcje zakupu w aplikacji dla wszystkich okresów subskrypcji. Jeśli tworzysz bezpłatną aplikację z subskrypcją, musisz utworzyć element
zakupu bezpłatnej subskrypcji wewnątrz aplikacji.

Współużytkowane dane szyfrowania, powiązane z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem)

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

Certyfikat P12 dystrybucji (i hasło)

Plik dystrybucji mobileprovision

Certyfikat P12 programisty (i hasło)

Plik mobileprovision programisty

Certyfikat P12 (Produkcja) oraz hasło (wymagane dla Kiosku)

Certyfikat P12 (programisty) oraz hasło (wymagane dla Kiosku)

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

Ikony aplikacji SD na iPady: 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 oraz 512x512 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie
narożników nie jest konieczne.

Ikony aplikacji dla iPhone w rozdzielczości standardowej: ikony o wymiarach 29x29 i 57x57 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu
połysku lub zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

Ikony aplikacji HD na iPady: 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 oraz 1024x1024 piksele w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub
zaokrąglanie narożników nie jest konieczne.

Ikony aplikacji HD na iPhone’y: 58x58, 114x114 oraz 120x120 pikseli w formacie PNG. Dodawanie efektu połysku lub zaokrąglanie
narożników nie jest konieczne.

Ekrany tytułowe w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 1024x768 i 768x1024 pikseli w formacie PNG.

Ekrany tytułowe w wysokiej rozdzielczości HD: obrazy o wymiarach 2048x1536 i 1536x2048 pikseli w formacie PNG. Aby zmniejszyć rozmiar
pliku, użyj 8-bitowego formatu PNG.
Ekrany tytułowe iPhone’a: obrazy o wymiarach 320x480, 640x960 i 640x1136 pikseli w formacie PNG.

Ikona Kiosk w rozdzielczości standardowej (SD): ikona o wymiarach 96x128 pikseli w formacie PNG (wymagana dla funkcji Kiosk)
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Do góry

Do góry

Do góry

Ikona Kiosk w wysokiej rozdzielczości (HD): ikona o wymiarach 192x256 pikseli w formacie PNG (wymagana dla funkcji Kiosk)

Płytki subskrypcji w rozdzielczości standardowej (SD): obrazy o wymiarach 964x184 i 708x250 pikseli w formacie PNG.

Płytki subskrypcji w wysokiej rozdzielczości (HD): obrazy o wymiarach 1928x368 i 1416x500 pikseli w formacie PNG.

Niestandardowe ikony nawigacji (opcjonalnie, tylko wersja Enterprise): obrazy o wymiarach 30x30 pikseli (jakość SD) i 60x60 pikseli (jakość
HD) z przezroczystym tłem w formacie PNG. System operacyjny zastąpi kolor nieprzezroczystych pikseli kolorem systemowym.

Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (do sklepu Windows Store)
Następujące pliki i informacje są niezbędne do utworzenia przeglądarki wielu folio do sklepu Windows Store. Informacje na temat tworzenia tych
plików można znaleźć w artykule Kompilowanie aplikacji DPS do sklepu Windows Store.

Folia

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji
Opcja bilingu dla wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji bilingu w aplikacji oraz publikowania
folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.
Współużytkowane dane szyfrowania, powiązane z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem)

Informacje konieczne do przesłania aplikacji

Działające konto programisty Microsoft
Adres URL do strony internetowej z zasadami prywatności

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

Obraz PNG o rozmiarach 310x310 pikseli używany dla aplikacji na ekranie startowym, w sklepie oraz w wynikach wyszukiwania
Obraz PNG o rozmiarach 310x150 pikseli używany dla aplikacji na ekranie startowym
Częściowo przezroczysty obraz PNG o rozmiarach 620x300 pikseli używany dla ekranu tytułowego aplikacji

Lista kontrolna dla macierzystej przeglądarki wielu folio (Android)
Następujące pliki i informacje są niezbędne do utworzenia przeglądarki wielu folio do sklepu Google Play. Informacje na temat tworzenia tych
plików można znaleźć w artykule Publishing Process for Android Devices.

Folia

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji
Opcja bilingu dla wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji bilingu w aplikacji oraz publikowania
folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.
Współużytkowane dane szyfrowania, powiązane z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem)

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

Ważny certyfikat .p12 (wraz z hasłem) lub plik .keystore oraz hasło/alias

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji

Dowolnej wielkości ikona aplikacji w formacie PNG (zostanie przeskalowana do rozmiaru 96x96 pikseli)

Lista kontrolna dla starszej wersji przeglądarki wielu folio (Android)
Następujące pliki i informacje są niezbędne do utworzenia przeglądarki wielu folio do sklepu Google Play. Informacje na temat tworzenia tych
plików można znaleźć w artykule Publishing Process for Android Devices.

Folia

Identyfikator Adobe ID, który będzie używany dla aplikacji

Opcja bilingu dla wszystkich opublikowanych folio komercyjnych w aplikacji. Podczas tworzenia opcji bilingu w aplikacji oraz publikowania
folio należy użyć tego samego identyfikatora produktu.

Współużytkowane dane szyfrowania, powiązane z identyfikatorem Adobe ID aplikacji (zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem)

Pliki wymagane do zabezpieczenia aplikacji

Ważny certyfikat P12 (oraz hasło)

Kompozycja graficzna do identyfikacji aplikacji
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Ikony aplikacji: Ikony o wymiarach 36x36, 48x48 i 72x72 piksele w formacie PNG.
Ekrany tytułowe: obrazy o wymiarach 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 lub 2560x1600/1600x2560 pikseli
w 8-bitowym formacie PNG.
Niestandardowe ikony nawigacji (opcjonalnie, tylko wersja Enterprise): obrazy o wymiarach 75x43, 98x52 lub 214x114 w formacie PNG. Dla
każdej ikony należy utworzyć oddzielne obrazy stanów: nienaciśnięta, naciśnięta i wyłączona.

Firma Adobe poleca również
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Omówienie programu DPS App Builder
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Narzędzie DPS App Builder (znane wcześniej pod nazwą Viewer Builder) umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji przeglądarek, które
można następnie wysłać do sklepów Apple Store i Google Play Store. Komputerowa odmiana aplikacji DPS App Builder jest obecnie dostępna
tylko dla systemu Mac OS. Nowa internetowa wersja programu, która obecnie umożliwia kompilowanie macierzystych aplikacji systemu Android,
działa w systemach Windows i Mac OS. W przyszłości odmiana internetowa będzie obsługiwać również inne platformy i zastąpi wersję
komputerową.

Komputerowy program DPS App Builder umożliwia tworzenie aplikacji przeglądarek zarówno dla aplikacji przeglądarek o pojedynczym folio, wielu
folio, jak i z subskrypcją. W tej chwili nie jest możliwe tworzenie aplikacji przeglądarek do obsługi pojedynczych folio dla serwisów Sklep Play,
Amazon Appstore ani Sklep Windows. Aplikacje o pojedynczym działają tylko na tabletach iPad.

Aby pobrać najnowszą wersję komputerowego programu DPS App Builder, przejdź pod adres: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_pl.

Wideo dotyczące aplikacji DPS App Builder

Publikowanie aplikacji do obsługi pojedynczego folio na iPadzie

Publikowanie aplikacji do obsługi wielu folio na iPadzie

Firma Adobe poleca również

Colin Fleming wyjaśnia, jak użyć aplikacji
DPS App Builder to tworzenia
niestandardowych aplikacji przeglądarki....
Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Dowiedz się, jak użyć nowej edycji Single
Edition pakietu DPS, aby opublikować
aplikację przeznaczoną do pojedynczego
wydania w sklepie iPad App Store.... Więcej
informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Dowiedz się, jak opublikować zawartość w
sklepie z aplikacjami dla tabletów przy
pomocy edycji Professional lub Enterprise....
Więcej informacji

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

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone

Panel Szczegóły aplikacji
Szczegółowe informacje o uprawnieniu (tylko wersja Enterprise)
Szczegóły subskrypcji
Panel Ikony i Ekrany tytułowe
Kiosk
Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise)
Udostępnianie społecznościowe
Certyfikaty
Szczegóły kompilacji
Pobieranie i testowanie aplikacji przeglądarek
Wysyłanie i zarządzanie aplikacją przeglądarki

Narzędzie DPS App Builder umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji przeglądarek dla urządzeń iPad albo dla urządzeń iPad oraz iPhone.
Jeśli wskażesz poprawne pliki i podasz informacje, program DPS App Builder wygeneruje zarówno aplikację deweloperską, jak i przeznaczoną do
dystrybucji. Aplikacja deweloperska przeznaczona jest do wykonywania testów. Jeśli aplikacja deweloperska działa poprawnie, prześlij ją jako plik
.zip do sklepu Apple Store.

Informacje takie jak certyfikaty i hasła nie są zapisywane na serwerze firmy Adobe. Na serwerze firmy Adobe przechowywane są jedynie pliki
aplikacji.

Jeśli korzystasz z konta Professional lub Enterprise, zapoznaj się z dokumentacją iOS Publishing Companion Guide for Professional and
Enterprise. Podręcznik ten zawiera informacje na temat tworzenia niezbędnych certyfikatów i obrazów.
Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Creative Cloud lub wersji Single Edition, przeczytaj przewodnik Step-by-Step iPad Publishing Guide for
Single Edition.

Wymagania programu DPS App Builder dotyczące tworzenia aplikacji przeglądarek dla systemu iOS

Wymagania systemowe

Mac OSX 10.6 Snow Leopard lub nowsza wersja dla przeglądarek do systemu iOS (jeśli jest używany program Application Loader, to zaleca
się korzystanie z systemu Max OSX 10.7 lub nowszej wersji)

Połączenie z Internetem

DPS App Builder

Ważny identyfikator Adobe ID, któremu przypisano rolę DPS App Builder za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem (wersja Professional lub
Enterprise)

Tworzenie własnej aplikacji przeglądarki

1. Uzyskaj wymagane pliki oraz informacje. Zobacz Listy kontrolne dla niestandardowych aplikacji przeglądarki.

2. Pobierz i zainstaluj program DPS App Builder.

Program DPS App Builder jest dostępny w portalu Digital Publishing Suite Dashboard. Aplikacja DPS App Builder jest instalowana
automatycznie dla właścicieli programu InDesign CS6 lub InDesign CC w momencie aktualizacji pakietu DPS Desktop Tools.

3. Uruchom program DPS App Builder i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID.

Identyfikator Adobe ID, którego używasz do logowania się do aplikacji DPS App Builder, może być inny niż ten, którego używasz w celu
podania identyfikatora tytułu w panelu Szczegóły aplikacji.

Narzędzie Zarządzanie kontem pozwala użytkownikowi lub administratorowi przypisywać rolę DPS App Builder do konkretnego identyfikatora
Adobe ID. Zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem.

4. Kliknij opcję Nowy, wybierz system iOS, a następnie wybierz opcję „iPad” lub „iPad i iPhone” (nie można wybrać tylko platformy iPhone).
Kliknij przycisk Dalej.
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Uwaga:

Do góry

Nazwa aplikacji

Wersja aplikacji

 

5. Określ wymagane pliki i informacje.

(Professional/Enterprise) Aby utworzyć aplikację z pojedynczym folio, zaznacz je w panelu Folio Builder i wybierz polecenie Utwórz
aplikację z menu panelu. Upewnij się, że konto użyte do utworzenia tego folio ma przypisaną zarówno rolę „Aplikacja”, jak i „DPS App Builder”.

Panel Szczegóły aplikacji
W panelu App Details (Informacje o aplikacji) można podać nazwę przeglądarki oraz szczegóły dotyczące identyfikatora konta.

 

Podaj nazwę przeglądarki, która pojawia się na iPadzie pod ikoną Aplikacji. Staraj się użyć maks. 13 znaków, aby uniknąć
skracania nazw.

Aby sprawdzić nazwę aplikacji na tablecie iPad, otwórz stronę internetową w przeglądarce Safari na iPadzie, wybierz polecenie Dodaj do
ekranu powitalnego z menu Safari i wpisz wybraną nazwę aplikacji Viewer. Jeśli nazwa zostanie skrócona, użyj krótszej nazwy.

Określ najnowszą przeglądarkę.
Program DPS App Builder zawiera poprzednią wersję jako kopię zapasową. Używając wersji 28 można na przykład utworzyć przeglądarkę w
wersji 27, która obsługuje system iOS 5 oraz urządzenia iPad 1. Natomiast przeglądarka w wersji 28 będzie obsługiwać funkcje systemu iOS 7,
ale nie systemu iOS 5.
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Typ aplikacji

Folio z wieloma wersjami

Wbudowana aplikacja Single Edition

Wiele folio z obsługą praw dostępu

Folio z wieloma wersjami i subskrypcją iTunes

Folio z wieloma wersjami i obsługą praw dostępu oraz subskrypcji w systemie iOS

Adobe Content Viewer

Tytuł (widok biblioteki)

Identyfikator tytułu/Hasło

Opcjonalny schemat URL

Wyeksportowane folio

Opcjonalnie: adres URL do zasad prywatności

Opcjonalny ekran powitalny urządzenia

Określ typ przeglądarki (zobacz Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek). Dostępność niektórych opcji zależy od typu
konta użytkownika.

Aplikacja przeglądarki wielu folio zawiera bibliotekę, dzięki której użytkownicy mogą pobierać treści
zamieszczone w usłudze Adobe Distribution Service.

Aplikacja pojedynczego folio zawiera wbudowaną zawartość. W przypadku wybrania tej opcji
zostanie wyświetlona pozycja Wyeksportowane folio. Wskaż utworzony plik .zip, korzystając z opcji Eksportuj w Folio Producer Organizer.
Jeśli wybrano iPhone, ta opcja jest niedostępna.

(Tylko wersja Enterprise) Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą serwer uprawnień
w celu ustalenia, którzy użytkownicy mogą pobierać treści. Jeśli zaznaczysz tę opcję, używasz własnej usługi wymagającej subskrypcji.
Skonsultuj się z firmą Apple. Aplikacji tylko z uprawnieniem nie można udostępnić dla funkcji Kiosk.

Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą model subskrypcji sklepu Apple
App Store.

(Tylko wersja Enterprise) Można stworzyć
aplikację przeglądarki wykorzystującą serwer uprawnień w celu ustalenia, którzy użytkownicy mogą pobierać treści. Klienci mogą
zasubskrybować treści za pośrednictwem usługi subskrypcji użytkownika lub za pośrednictwem sklepu Apple App Store.

Stwórz wersję aplikacji Adobe Content Viewer zamiast pobierać ją z App Store. Zobacz Tworzenie
niestandardowej aplikacji Adobe Content Viewer dla urządzeń iPad.

Podaj tytuł, który będzie wyświetlany w górnej części biblioteki przeglądarki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj maks.
35 znaków.

Podaj odpowiedni identyfikator Adobe ID i hasło dla swojej aplikacji. Wskaż ten sam identyfikator Adobe ID, którego
używasz do tworzenia folio dla tego tytułu. Upewnij się, że do identyfikatora Adobe ID przypisana jest rola Aplikacja w narzędziu Zarządzanie
kontem. Wartość pola Title ID aplikacji może być inna od wartości identyfikatora Adobe ID używanego do logowania się do narzędzia DPS App
Builder.

Określ niestandardowy schemat URL, który będzie uruchamiać aplikację przeglądarki z poziomu programu Safari i
innych. Aby zapewnić jego niepowtarzalność, firma Apple zaleca użycie odwróconego formatu domeny (com.wydawca.wydanie). W celu uzyskania
najlepszych wyników w zakresie udostępniania społecznościowego na Twitterze firma Adobe poleca użycie 32 lub mniej znaków.
Załóżmy np., że jako schemat adresu URL wskażesz „com.sportspub.kayaking”. Jeśli na swojej stronie internetowej osadzisz łącze
„com.sportspub.kayaking://”, to kliknięcie tego łącza z poziomu przeglądarki na urządzeniu mobilnym otworzy aplikację przeglądarki. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź stronę internetową Apple dla deweloperów.

Jeśli jako typ aplikacji wybrano Wbudowaną aplikację do obsługi pojedynczych wersji, należy wskazać plik .zip, który
zostanie wbudowany w przeglądarkę. Aby utworzyć plik .zip, należy użyć opcji Export w module Folio Producer Organizer. Zobacz Eksportowanie
folio dla przeglądarek pojedynczego folio. (Zamiast wyeksportowanego pliku .zip można wybrać folio w panelu Folio Builder i kliknąć pozycję
Utwórz aplikację).

Po określeniu adresu URL zasad prywatności „Zasady prywatności” pojawiają się w menu
ustawień biblioteki. Jeśli użytkownik dotknie pozycji Zasady prywatności, strona internetowa zostanie wyświetlona w przeglądarce wewnątrz
aplikacji

(Tylko wersja Enterprise) Ekran powitalny to przezroczysty widok WWW, który prezentuje treść HTML
wybraną przez wydawcę. Taka zawartość HTML pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu przez klienta albo po
pierwszym uruchomieniu po aktualizacji. Na ekranie powitalnym można na przykład zachęcić użytkowników do utworzenia konta lub przejrzenia
podglądu wydania, poprosić o zaakceptowanie warunków użytkowania albo udzielić podstawowych informacji o aplikacji. Ekran powitalny ma pełny
dostęp do interfejsu API języka JavaScript dla biblioteki/sklepu, co pozwala w pełni sterować jego funkcjonalnością. 
Wskaż plik .zip zawierający pliki HTML. Jeśli aplikacja obsługuje zarówno iPady, jak i iPhone’y, to pliki HTML powinny wyświetlać zawartość
dostosowaną do rozmiaru obu tych typów urządzeń. Instrukcje i przykłady plików HTML można znaleźć w artykule na temat ekranu powitalnego w
serwisie DPS Developer Center.

Opcje zaawansowane
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Zezwalaj na powiększanie PDF

Włącz Ulubione

Włącz automatyczne ukrywanie pasków przewijania folio

Zawsze otwieraj wydanie pobrane w tle

Włącz nawigację po za pomocą lewych i prawych stref aktywnych

Włącz strefę aktywną, aby wyświetlić elementy sterowania wyświetlaniem folio

Ukryj górny pasek nawigacji w widoku folio

Włącz automatyczną archiwizację folio

Włączanie przechowywania danych biblioteki w pamięci podręcznej.

Ukryj przycisk Zaloguj się w bibliotece (tylko wersja Enterprise)

 

Zaznacz tę opcję, aby zezwolić użytkownikom na ściskanie i powiększanie stron nieinteraktywnych. Podczas
tworzenia folio upewnij się, że jako format obrazu wybrana jest opcja PDF.

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom oznaczanie ulubionych artykułów w aplikacji. Po jej włączeniu w prawym górnym
rogu paska nawigacji przeglądarki pojawi się ikona Ulubione. Opcja Ulubione nie jest jeszcze dostępna dla przeglądarki urządzenia iPhone.

Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o
szerokości 6 pikseli. Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym artykule.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, folia pobrane w tle od ostatniej sesji są otwierane wraz z uruchomieniem
aplikacji. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, ostatnio przeglądanie folio zostanie otwarte w miejscu, w którym przerwano czytanie. Ta opcja jest
szczególnie użyteczna w przypadku dzienników i tygodników.

W przypadku wybrania tej opcji po obu stronach artykułu (lub strony, jeśli
artykuł można przewijać wyłącznie w poziomie) pojawią się niewidoczne strefy aktywne. Dotknięcie strefy aktywnej powoduje przejście do
poprzedniego lub następnego artykułu. Strefy aktywne są szczególnie przydatne w przypadku nakładek pełnoekranowych, takich jak pokazy
slajdów. Strefy aktywne są włączone dla przeglądarek iPad i iPhone.
Jeśli w strefie aktywnej pojawi się przycisk, dotknięcie strefy aktywuje go. W przypadku innych nakładek, które pojawią się w obszarze strefy
aktywnej, dotknięcie danego obszaru spowoduje tylko uruchomienie strefy aktywnej.

Dotknięcie strefy aktywnej zarówno na górze, jak i na dole
strony spowoduje wyświetlenie pasków nawigacji (zwanych też „HUDem”). Dotknięcie jakiegokolwiek obszaru poza strefami aktywnymi nie będzie
skutkować wyświetleniem pasków nawigacji. Strefy aktywne są włączone dla przeglądarek iPad i iPhone.
Przyciski mają priorytet nad strefami aktywnymi widoku folio, strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad lewą i prawą strefą, a strefy aktywne
widoku folio mają priorytet nad wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami.

W przypadku zaznaczenia tej opcji dotknięcie artykułu przez użytkownika powoduje wyświetlenie
tylko dolnego paska nawigacji. Dzięki temu wydawcy mogą utworzyć niestandardowy pasek nawigacji na wszystkich stronach artykułów w celu
ułatwienia przeglądania zawartości folio.

Wybór tej opcji włącza automatyczne archiwizowanie folio, gdy klient pobierze maksymalną liczbę
dozwolonych folio. Wskaż, czy archiwizacja ma być domyślnie włączona. Klienci mogą użyć ustawień urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć
automatyczną archiwizację. Określ również maksymalną liczbę folio pobranych (od 6 do 90) dla twojej aplikacji przeglądarki. Gdy zostanie
osiągnięta liczba progowa, najwcześniejszej zaktualizowane folio zostaną automatycznie zarchiwizowane. Klienci nie mogą zmienić liczby
progowej. Klienci mogą ponownie pobrać każde zarchiwizowane folio.

Wybierz tę opcję, aby przechowywać dane folio – takie, jak jego cena –
w pamięci podręcznej. Włączenie tej funkcji zaowocuje zwiększeniem wydajności w aplikacjach z dużymi bibliotekami, ponieważ przeglądarka nie
będzie kontaktować się z serwerem Apple przy każdej próbie wczytania biblioteki. Należy jednak pamiętać, że po wybraniu tej opcji folio może
zawierać nieaktualne dane. Na przykład – jeśli wybierzesz tę opcję i zmienisz cenę detaliczną folio, w bibliotece będą wyświetlane nieprawidłowe
informacje. Ta opcja jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacjach oferowanych w ramach subskrypcji.

Domyślnie przycisk Zaloguj się jest wyświetlany w lewym górnym rogu
biblioteki w aplikacjach subskrybowanych w ramach uprawnień niestandardowych. Jeśli biblioteka niestandardowa zapewnia inną możliwość
logowania, można ukryć przycisk Zaloguj się.
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Ukryj przycisk Zasubskrybuj w bibliotece (tylko wersja Enterprise)

Przy pierwszym uruchomieniu automatyczne pobierz najnowsze folio, do którego masz uprawnienia

Po pobraniu automatycznie otwórz najnowsze folio, do którego masz uprawnienia

Włącz okno dialogowe Oceń aplikację

Pokaż okno dialogowe zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych

Użyj starszego formatu API sklepu (tylko wersja Enterprise)

Obsługiwane języki

Użyj dostosowanych ciągów

Domyślnie przycisk Zasubskrybuj jest wyświetlany w lewym górnym rogu
biblioteki w aplikacjach subskrybowanych. Przycisk ten można ukryć.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona,
ostatnie folio z dostępnymi uprawnieniami zostaje pobrane automatycznie przy uruchamianiu aplikacji. Użyj narzędzia Zarządzanie kontem, aby
udostępnić pierwsze komercyjne folio za darmo użytkownikom pobierającym aplikację po raz pierwszy.

W przypadku zaznaczenia opcji „Automatyczne pobierz
najnowsze uprawnione folio przy pierwszym uruchomieniu” opcja automatycznego otwierania jest domyślnie zaznaczona, dzięki czemu
początkujący czytelnicy mogą pobrać aplikację i od razu przeczytać najnowsze folio. W przypadku wyłączenia opcji automatycznego otwierania
użytkownicy zobaczą pobierane folio w bibliotece, jednak aby je otworzyć, należy dotknąć obrazu jego okładki. W ten sposób wydawca może
umieścić na banerze komunikat informujący początkujących czytelników o tym, że pobierają bezpłatne folio.

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić monit „Oceń aplikację”, gdy użytkownicy uruchomią tę aplikacją
określoną liczbę razy. Jeśli ustawisz wartość pola „Liczba uruchomień do monitu Oceń aplikację” na 5, okno dialogowe z prośbą o ocenę zostanie
wyświetlone przy piątym uruchomieniu aplikacji. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk „Przypomnij później”, monit zostanie wyświetlony ponownie przy
następnym uruchomieniu aplikacji.
Określ 9-cyfrowe ID własnej aplikacji. Aby uzyskać ID aplikacji, zaloguj się do serwisu itunesconnect.apple.com, kliknij pozycję Zarządzaj
aplikacjami, a następnie kliknij własną aplikację. Skopiuj 9-cyfrowy ciąg identyfikatora Apple ID (nie Bundle ID).

Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoi klienci będą mogli wyłączyć funkcję
śledzenia danych. Mogą oni użyć ustawień biblioteki w aplikacji przeglądarki w celu włączenia śledzenia danych w dowolnym momencie. Opcja ta
jest szczególnie przydatna w przypadku regionów, w których wydawca jest zobowiązany do umożliwienia użytkownikom wyłączenia funkcji
śledzenia danych.
Aby edytować tekst wyświetlany domyślnie, wybierz opcję „Użyj tekstu niestandardowego”, a następnie pobierz i edytuj wartości w polach „Tytuł
okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych” oraz „Tekst okna dialogowego zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych”.

Wybierz tę opcję, jeśli masz starszą, niestandardową konfigurację sklepu, której
chcesz użyć. Jeśli zaznaczysz tę opcję, nie możesz określić niestandardowej biblioteki.

Serwis iTunes wyświetla wersje językowe, w których dostępna jest aplikacja przeglądarki. Interfejs przeglądarki jest
tłumaczony na wiele języków, jednak zawartość folio prawdopodobnie nie. Należy wybrać co najmniej jedną wersję językową, w której dostępna
będzie przeglądarka.

Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach językowych.
Możesz m.in. dostosować tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych. Wybierz tę opcję, a następnie kliknij pozycję Generuj
szablon, aby pobrać szablon w formacie XML do folderu Dokumenty na własnym komputerze. Możesz wyedytować ten plik XML i wskazać go w
aplikacji DPS App Builder. W przypadku edytowania przeglądarki utworzonej dla starszej wersji pobierz i edytuj najnowszy szablon, aby uzyskać
najlepsze rezultaty.
W przypadku edycji pliku XML należy pamiętać, że każdy element interfejsu zawiera wartość <key name> oraz jeden lub więcej ciągów
językowych (np. <pl> dla języka polskiego). Edytować wolno tekst kodu językowego (np. <pl>); nie należy zmieniać ciągu <key name>.
(Wersja Enterprise) Ten plik XML można również wykorzystać w celu zmodyfikowania etykiet „Biblioteka” i „Przeglądarka” oraz dodania ciągów
językowych dla etykiet pod niestandardowymi ikonami w pasku narzędziowym nawigacji. Na końcu pliku XML znajduje się zbiór elementów
interfejsu użytkownika. Odpowiadają im nazwy takie jak „Biblioteka”, „Etykieta przeglądarki iPad” oraz „Etykieta niestandardowego pola 1 iPad”.
Numery niestandardowych pól odpowiadają niestandardowym ikonom (w porządku od lewej do prawej) dodanym między przyciskiem Biblioteka a
przyciskiem Przeglądarka w sekcji Pasek nawigacji. Dla etykiet niestandardowych pól należy podać ciągi językowe, np. „<en>Help</en>” oraz
„<pl>Pomoc</pl>” dla języka angielskiego i polskiego. 

 
Edytowanie nazw opcji w aplikacji przeglądarki
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Uwaga:

Adres URL usługi

Adres URL usługi uwierzytelniania

Integrator identyfikatora ID

Opcjonalne tworzenie adresu URL konta

Adres URL zapomnianego hasła

Opcjonalny adres URL istniejącej subskrypcji

Wyślij identyfikator ID aplikacji i wersję

Włączony baner uprawnienia

Adres URL strony banera

Zasoby offline banera

Wysokość banera

Szczegółowe informacje o uprawnieniu (tylko wersja Enterprise)

 

Po wybraniu jednej z opcji uprawnień dla Typu aplikacji Viewer wyświetlane są następujące opcje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu własnego serwera uprawnień, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Wskaż adres URL w formie http://[:]/contextroot/api/, np.: http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Wartości w
polach Adres URL usługi i Adres URL usługi uwierzytelniania powinny być takie same jak wartość w polu Integrator identyfikatora ID, ale jeśli się
różnią, identyfikator ma priorytet. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją API dotyczącą bezpośrednich uprawnień lub
skontaktuj z przedstawicielem firmy Adobe.

Podaj te same informacje używane dla adresów URL usług.

Gdy konto uprawnień znajduje się na serwerach firmy Adobe, zapewnia ona Integrator identyfikatora ID. Tego
samego identyfikatora można użyć do wielu aplikacji. Interfejs API zawiera elementy „appId” i „appVersion” w każdej metodzie, w związku z czym
implementacja potrafi wykryć, która aplikacja prosi o informacje o uprawnieniach.
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Integrator ID.

Określ adres URL, pod którym klienci mogą rejestrować się w celu uzyskania subskrypcji za
pośrednictwem wydawcy, a nie przy pomocy procedury subskrypcji firmy Apple. Ten adres URL jest używany, kiedy użytkownik stuknie przycisk
„Subskrybuj” przekierowujący do Twojej usługi uprawnień.

Określ adres URL, pod którym klienci mogą odzyskać zapomniane hasło.

Określ adres URL, który podczas rejestracji w celu uzyskania subskrypcji cyfrowej, pozwala
klientom wskazać istniejącą subskrypcję drukowania. Pozostaw to pole puste, aby wyłączyć przycisk subskrypcji drukowanej w przeglądarce.

Opcja ta pozwala wysyłać w wywołaniach uprawnień API ciągi Identyfikator ID aplikacji Viewer i
Wersja. Zalecamy zaznaczenie tej opcji.

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać baner subskrypcji w pełnej szerokości w bibliotece przeglądarki zamiast na
płytce subskrypcji. Jeśli opcja ta nie jest wybrana, w bibliotece wyświetlana jest tylko płytka subskrypcji. Natomiast jeśli zamiast płytki subskrypcji
jest używany baner, to w zawartości HTML warto dodać odsyłacze do opcji subskrypcji.

Podaj adres URL, pod którym wyświetlany będzie baner subskrypcji, jeśli użytkownik nawiąże połączenie z Internetem.
Baner ten jest wyświetlany w górnej części przeglądarki, nad tytułem subskrypcji i listą dostępnych folio. Możesz określić różne adresy URL dla
urządzeń z wyświetlaczami SD i HD.

Wskaż plik .zip, zawierający zasoby, który będzie używany jak baner w przypadku braku połączenia użytkownika z
Internetem. Archiwum .zip powinno zawierać pojedynczy plik HTML, jeden lub więcej plików obrazów oraz opcjonalne pliki CSS. Archiwum .zip nie
powinno zawierać podfolderów; a cała zawartość powinna być umieszczona razem. Możesz określić różne archiwa .zip dla urządzeń z
wyświetlaczami SD i HD.

Określ wysokość banera wyświetlanego w bibliotece przeglądarki. Może to być wysokość stała albo wartość procentowa
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Płytki subskrypcji

Opcjonalny adres URL płytki subskrypcji biblioteki

Opcjonalny adres URL zdalnego, niestandardowego okna dialogowego

Typ subskrypcji/Produkty z opcją subskrypcji

Uwaga:

Do góry

wielkości obszaru biblioteki. Można podać wartość od 1 do 1280, jednak wysokość wyświetlanego banera nie może przekroczyć 40% obszaru
biblioteki.

Szczegóły subskrypcji

 

Jeśli wybierzesz jedną z opcji subskrypcji dla Typu aplikacji Viewer, to wyświetlane są następujące opcje:

Określ obrazy tła opisujące opcje subskrypcji firmy Apple. Dla płytek poziomych (wyświetlanych, gdy urządzenie jest obrócone
bokiem) wybierz obraz o wymiarze 964x184 pikseli dla iPada SD oraz 1928x368 pikseli dla iPada HD. Dla płytek pionowych wybierz obrazy o
wymiarach 708x250 i 1416x500, przeznaczone dla innych rozmiarów iPadów.
Stuknięcie dowolnego obszaru tytułu uruchamia opcje subskrypcji systemu iOS. Opcje te są określone przez informacje o subskrypcji zakupionej w
aplikacji, które określasz w iTunes Connect.
Uwaga: Jeśli włączysz baner uprawnień, będzie on wyświetlany zamiast (a nie obok) płytek subskrypcji. Niestety, ze względu na błąd narzędzia
DPS App Builder nadal konieczne jest definiowanie płytek subskrypcji, nawet gdy nie są używane w aplikacji.

Podaj adres URL, który będzie wyświetlany w oknie przeglądarki w aplikacji po stuknięciu
płytki subskrypcji. Na stronie docelowej mogą znajdować się informacje niezwiązane z subskrypcjami.

Ten adres URL jest wczytywany po zakończeniu przez klienta
procedury subskrypcyjnej. Za pomocą takiego okna może poprosić użytkownika o dodatkowe informacje lub zamieścić w nim szczegóły swoich
produktów.

Wybierz opcję Płatna, jeśli posiadasz komercyjną aplikację z opcją subskrypcji. W sekcji
Produkty do subskrypcji kliknij ikonę plusa, aby wskazać co najmniej jeden identyfikator produktu Apple iTunes Connect i powiązany z nim okres
obowiązywania. Opcje te są wyświetlane po stuknięciu przez użytkownika płytki subskrypcji lub przycisku Subskrybuj.
Wybierz opcję Bezpłatna, jeśli tworzysz aplikację Newsstand z opcją Free Subscription firmy Apple. Podaj identyfikator produktu Free Subscription
podany wcześniej w iTunes Connect.

Udostępniane sekretne informacje są wymagane w przypadku aplikacji z opcją subskrypcji. Aby utworzyć lub uzyskać podgląd
udostępnianego sekretu, użyj iTunes Connect. Użyj narzędzia Zarządzanie kontem, aby określić udostępniane, sekretne znaki związane z kontem
aplikacji. Następnie zaloguj się do organizatora Folio Producer, aby uruchomić aktualizację współużytkowanych danych szyfrowania.

Panel Ikony i Ekrany tytułowe
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Ikony aplikacji

Uwaga:

Ekrany tytułowe

Opcjonalna grafika

Włącz efekt poblasku w ikonie aplikacji

Opcjonalne czcionki ZIP dla HTML

 

Użyj tego panelu, aby określić ikony aplikacji i ekrany tytułowe, które będą się pojawiać w serwisie iTunes i na iPadzie.

Nie wybieraj plików ikon pojedynczo; wybierz pliki w oknie Findera i przeciągnij je do panelów Ikony i Ekrany tytułowe.

Po zainstalowaniu ikony te będą używane na ekranie głównym iPada oraz w sklepie App Store, jeśli oglądany będzie z poziomu
iPada. Wybierz ikony o wymiarach 29x29, 50x50, 72x72 i 76x76 pikseli w formacie PNG dla urządzeń iPad SD. Wybierz ikony o wymiarach 58x58,
100x100, 144x144 i 152x152 pikseli w formacie PNG dla urządzeń iPad HD. Wybierz ikony o wymiarach 29x29, 57x57, 58x58, 114x114 i 120x120
pikseli dla urządzeń iPhone. Firma Apple automatycznie zaokrągla rogi. Nie powiększaj mniejszych grafik. Użyj plików PNG o rozdzielczości 72
dpi, spłaszczonych, o wysokiej jakości.

Zawsze dodawaj rozszerzenie .png do nazw plików obrazów.

Podczas uruchamiania przeglądarki ekran tytułowy (określany także jako powitalny) pojawia się na około trzy sekundy. W
przypadku ekranów tytułowych należy wybrać obrazy o rozdzielczości 72 ppi, palecie RGB, spłaszczone, wysokiej jakości, w formacie PNG oraz
podanych poniżej wymiarach. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, użyj polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń w programie Photoshop, aby zapisywać
8-bitowe pliki PNG.

1024x768 i 768x1024 pikseli dla urządzeń iPad SD

2048x1536 i 1536x2048 pikseli dla urządzeń iPad HD

320x480 pikseli dla urządzeń iPhone SD

640x960 pikseli dla urządzeń iPhone HD oraz 640x1136 pikseli dla urządzeń iPhone 5.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że obraz ekranu tytułowego różni się od okładki. Jeśli okładka i ekran tytułowy są takie same,
użytkownicy mogą pomyśleć, że przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wystąpiła awaria. Niektórzy wydawcy dodają do obrazów tytułowych
komunikat „Wczytywanie...” .

Duża ikona będzie wyświetlana dla twojej aplikacji w sklepie App Store na komputerze i, jeśli to konieczne, będzie używana
do wyróżnienia jej w sklepie App Store. Wybierz o wymiarach 512x512 pikseli dla urządzeń iPad i iPhone o niskiej rozdzielczości oraz obraz o
wymiarach 1024x1024 pikseli dla urządzeń iPad i iPhone o wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj polecenia Zapisz dla
Internetu i urządzeń w programie Photoshop, aby zapisywać 8-bitowe pliki PNG. Obraz ten możesz wskazać także podczas wysyłania swojej
aplikacji do sklepu Apple Store. Nie powiększaj mniejszych grafik. Użyj plików PNG o rozdzielczości 72 ppi, 8-bitowych, spłaszczonych, o wysokiej
jakości. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, utwórz pliki PNG 8-, a nie 24-bitowe.

Wskaż, czy ikony aplikacji mają zawierać efekt blasku, który wygląda jak światło padające na górną
część danej ikony.

 
Blask wyłączony (z lewej) i włączony (z prawej)

Jeśli dla tekstu w stosach HTML lub nakładkach widoku internetowego zastosowano czcionki, można
umieścić je w pliku .folio lub w aplikacji Viewer. Jeśli zdecydujesz się umieścić je w aplikacji Viewer, skompresuj czcionki w folderze .zip. Archiwum
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Włączenie funkcji Kiosk

Magazyn/gazeta

Krawędź oprawy

Ikona Kiosk

Do góry

.zip nie powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Kiosk

 

Jeśli włączysz funkcję Kiosk, aplikacja przeglądarki pojawi się w folderze Kiosk w urządzeniach iPad z zainstalowanym systemem iOS5. Aby
włączyć funkcję Kiosk, należy utworzyć aplikację przeglądarki z subskrypcją serwisu iTunes—tylko Subskrypcję serwisu iTunes lub Uprawnienie z
subskrypcją serwisu iTunes, lecz nie tylko z Uprawnieniem. Ponadto należy włączyć powiadomienia push.

Zaznacz tę opcję, aby pozwolić na wyświetlanie swojej przeglądarki w folderze Kiosk.

Określ, czy funkcja Kiosk ma określać Twoją aplikację przeglądarki jako magazyn, czy gazetę.

Zaznacz tę opcję, aby określić wygląd zdobienia na ikonie Kiosk, gdy klient dwukrotnie puknie przycisk Home, by wyświetlić
aktywne aplikacje. Na przykład, wybór Lewej oprawy wyświetla krawędź oprawy po lewej, a zdobienie strony po prawej stronie.

Określ ikonę PNG , która pojawi się w folderze Kiosk. Użyj spłaszczonego, wysokiej jakości pliku PNG o rozdzielczości 72 ppi, w
kolorach RGB i o wymiarach 96x128 pikseli dla urządzeń iPad SD lub 192x256 pikseli dla urządzeń iPad HD. Ikona ta jest używana jako obraz
okładki w Kiosku. Ikona ta jest zastępowana przez obraz okładki w najnowszych, opublikowanych folio.

Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise)
Panel ten pozwala dostosować pasek narzędziowy Nawigacja, który pojawi się w niestandardowej przeglądarce, w dolnej części biblioteki.
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Ukryj przycisk Biblioteka

Pokaż pasek narzędziowy Nawigacja

Ukryj ikonę przeglądarki

Ukryj przyciski Kup

Ukryj przycisk Zaloguj

Ukryj bezpłatne folia

Zablokuj orientację aplikacji

Dostosowywanie i podgląd paska narzędziowego oraz ikon niestandardowych

Użyj własnej biblioteki przeglądarki

Niestandardowe ikony

 

Jeśli pasek nawigacji jest wyświetlany, dotknięcie przycisku Biblioteka w dolnym pasku nawigacji wywoła ten sam
efekt, co dotknięcie przycisku Biblioteka w lewym górnym pasku nawigacji. Aby uniknąć tego efektu, możesz ukryć przycisk Biblioteka, ale tylko
pod warunkiem, że dolny pasek nawigacji jest włączony.

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić pasek narzędziowy Nawigacja w dolnej części przeglądarki.
Określi, czy pasek narzędziowy Nawigacja ma być wyświetlany we wszystkich widokach, w tym w widoku biblioteki i folio, czy podczas
przeglądania folio powinien być ukryty.

Jeśli opcja Pokaż pasek narzędziowy Nawigacja jest zaznaczona, możesz ukryć ikonę Przeglądarki, która domyślnie
jest wyświetlana. Stuknięcie ikony Przeglądarki wyświetla folio przeglądane wcześniej.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby folio były dostępne do zakupu tylko przez subskrypcję, a nie przez opcję indywidualnego
zakupu.

Wybranie tej opcji zapobiega pojawianiu się przycisku logowania w lewym górnym rogu ekranu po dotknięciu
niestandardowej ikony.

Zaznacz tę opcję, aby ukryć w bibliotece bezpłatne folia. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz wykorzystać
własny serwer do nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych folio na podstawie typu konta.
Aby uzyskać informacje na temat ograniczeń folio, zobacz Using restricted distribution with Digital Publishing Suite.

Jeśli wybrana zostanie opcja Pionowo lub Poziomo, to aplikacja zachowa taką orientację na urządzeniu iPad. To
ustawienie obowiązuje we wszystkich widokach, w tym w widoku biblioteki i widoku folio, nawet jeśli folio ma dwie orientacje.

Użyj tej sekcji, aby wybrać własne ikony dla paska
narzędziowego nawigacji biblioteki domyślnej lub określić własną bibliotekę HTML.

Gdy klikniesz ikonę Biblioteka w sekcji paska narzędziowego Nawigacja aplikacji DPS App Builder, pojawi
się opcja Użyj własnej biblioteki przeglądarki. Po kliknięciu ikony tej opcji będzie można wybrać plik .zip zawierający kod HTML. Uwaga: ta opcja
nie jest wyświetlana, jeśli na stronie Szczegóły aplikacji wybrano opcję „Użyj starszej wersji interfejsu API sklepu”. Więcej informacji o tworzeniu
niestandardowej biblioteki zawiera temat Tworzenie niestandardowej biblioteki (wersja Enterprise).

Kliknij ikonę plusa znajdującą się w prawej części panelu, aby utworzyć własny przycisk (zwany również
„niestandardowym polem”) dla paska narzędzi Nawigacja. Możesz też wybrać ikony Biblioteka lub Przeglądarka, aby zastąpić domyślne ikony
Biblioteka i Przeglądarka.
Można dodać maksymalnie 8 ikon nawigacyjnych dla tabletów iPad (6 niestandardowych oraz ikony Biblioteka i Przeglądarka), a 2 ikony dla
telefonów iPhone (1 niestandardową plus Biblioteka).
Dla każdej ikony wybierz pliki graficzne w formacie PNG z przezroczystym tłem, o wymiarach 30x30 oraz 60x60 pikseli. Obraz na pierwszym
planie może mieć dowolny kolor. System iOS stosuje kolor systemowy (zazwyczaj jasnoniebieski) do pikseli, które nie są przezroczyste, oraz
zmienia wygląd ikony, aby sygnalizować, czy jest wybrana.
Gdy użytkownicy dotkną niestandardowej ikony, przeglądarka aplikacji wyświetli zawartość podanego przez ciebie pliku HTML, na przykład strony
internetowej sklepu, kanału wiadomości lub strony pomocy. Aby wrócić do widoku biblioteki, klienci mogą dotknąć przycisk Zamknij.
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Etykieta ikony

Tekst

Nazwa łącza navto

Ikona pliku ZIP zasobów HTML

Blokada orientacji

Ukryj pasek tytułowy

Pokaż kontrolki nawigacyjne

Automatyczne uruchamianie

Uwaga:

Do góry

Włącz udostępnianie

Określ tekst wyświetlany pod ikoną, np. „Sklep” lub „Pomoc”.
Jeśli aplikacja zawiera wiele wersji językowych interfejsu użytkownika, to można zmodyfikować plik XML pobrany po wybraniu opcji Użyj tekstu
niestandardowego w sekcji Szczegóły aplikacji. Można również wykorzystać ten plik XML, aby zmienić etykiety „Biblioteka” i „Przeglądarka”.
Szczegółowe informacje zawiera opis opcji „Użyj tekstu niestandardowego” podany we wcześniejszej części tego artykułu.

Wybierz WebView, aby wyświetlić treść określonego pliku HTML. Wybierz Nawigacja, tylko jeśli publikujesz aplikację Woodwing, w której
można użyć metadanych Zastosowania do wykonywania przeskoków do okładki, spisu treści lub artykułu pomocy. Podaj nazwę w polu
Zastosowanie.

Ta opcja umożliwia tworzenie w artykułach łączy w formacie goto://, które otwierają zawartość HTML powiązaną z ikoną
niestandardową. Na przykład jeśli nazwa łącza to „Sklep”, utworzenie przycisku z akcją goto://ApplicationViewState/Sklep spowoduje
otwarcie widoku Sklep. Zobacz Tworzenie łączy goto do niestandardowych ikon.

Określ plik .zip, zawierający zasoby, który ma być używany w widoku internetowym i wyświetlany, gdy
użytkownicy pukną przycisk paska narzędzi. Plik .zip powinien zawierać pojedynczy plik HTML oraz wszelkie wymagane pliki CSS. Archiwum .zip
nie powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Jeśli chcesz, aby widok internetowy dostępny po dotknięciu przez użytkownika przycisku na pasku był wyświetlany tylko w
jednej orientacji, wybierz opcję W poziomie lub W pionie.

Wybierz tę opcję, aby ukryć pasek tytułowy, który pojawia się na górze biblioteki przeglądarki po wyświetleniu zawartości
HTML niestandardowej ikony.

Wyświetla kontrolki nawigacyjne dla strony internetowej, takie jak przycisk Cofnij i przycisk Odśwież. Opcje te
pojawiają się na pasku tytułowym nad zawartością HTML.

Jeden z własnych przycisków paska narzędziowego może być ustawiony na Automatyczne uruchamianie. Gdy
Automatyczne uruchamianie jest włączone, otwarcie biblioteki przeglądarki automatycznie otwiera stronę HTML.

Kliknij ikonę plusa znajdującą się po prawej stronie panelu paska narzędziowego Nawigacja, aby dodać maksymalnie osiem przycisków
aplikacji dla urządzeń iPad. Można również zastąpić domyślne przyciski Biblioteka i Przeglądarka. Kliknij przyciski na pasku podglądu, aby
przełączać pomiędzy przyciskami.

Udostępnianie społecznościowe
Ustawienia udostępniania społecznościowego pozwalają kontrolować sposób udostępniania artykułów z poziomu aplikacji na Facebooku i
Twitterze oraz za pośrednictwem poczty e-mail i poleceń kopiuj/wklej. Udostępnianie społecznościowe jest dostępne dla przeglądarek urządzeń
iPad i iPhone. Funkcja ta nie jest jednak dostępna w przypadku aplikacji do obsługi pojedynczych wydań ani przeglądarek systemu Android.
Więcej informacji o obiegu pracy udostępniania społecznościowego zawiera temat Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

 

Jeśli wybrana została opcja Włącz udostępnianie, to lista działań na urządzeniach z systemem iOS 7 będzie wyświetlać
wszystkie poprawne opcje udostępniania. Obecnie nie jest możliwe wyłączenie poszczególnych opcji udostępniania w systemie iOS 7.
Na urządzeniach z systemem iOS 6 menu Udostępnianie społecznościowe nie pojawia się w żadnej aplikacji skompilowanej po 11 lutego 2014
roku. Jest to spowodowane ograniczeniami w odwoływaniu się do funkcji identyfikatorów odbiorców reklam w zestawie SDK Facebooka. Opcje w
sekcji „Ustawienia specyficzne dla systemu iOS 6” nie działają.
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Adres URL publikacji (tylko wersja 28)

Do góry

Aplikacja przeglądarki podpisana przez przedsiębiorstwo

Mobileprovision (deweloper)

Dystrybucja Mobileprovision

Wczytywana wersja deweloperska

Włącz powiadomienia Push

Użyj serwera Adobe Push

W przypadku aplikacji w wersji 28 należy określić adres URL, który zawiera informacje o publikacji.
Łącze do adresu URL publikacji pojawia się po udostępnieniu przez klienta artykułu chronionego. W aplikacjach w wersji 29 adres URL publikacji
nie jest już wymagany. Udostępnienie artykułu chronionego powoduje, że w łączu jest podawany adres URL do pełnego artykułu, a po jego
kliknięciu pojawia się paywall.

Certyfikaty

 

Firma Apple wymaga, aby przed uruchomieniem na iPadzie, wszystkie aplikacje były podpisane ważnymi certyfikatami i przekazane do
sprawdzenia. Pliki mobileprovision wskazuje się w sekcji Konfigurowanie dostępu. Certyfikaty wskazuje się podczas pobierania wygenerowanych
aplikacji przeglądarek.

Informacje na temat tworzenia certyfikatów lub plików mobileprovision można znaleźć w podręczniku „iPad Publishing Companion Guide” (PDF),
dostępnym z pulpitu Dashboard lub menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.

Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy dla przeglądarki chcesz używać korporacyjnego
certyfikatu sprawdzania i rozpowszechniać ją tylko w swojej organizacji. Wskaż identyfikator ID aplikacji oraz swój plik mobileprovision. Ponadto w
aplikacji podpisanej korporacyjnie można włączyć powiadomienia typu „push”. Plik mobileprovision musi zawierać niewieloznaczny identyfikator
pakietu. Zobacz Tworzenie podpisanych korporacyjnie aplikacji przeglądarki dla iPada.

Plik mobileprovision określa, czy urządzenia iPad mogą instalować i używać twojej aplikacji Viewer. Plik
mobileprovision dla aplikacji deweloperskiej zawiera listę identyfikatorów urządzeń iPad zwanych UDID.

Plik mobileprovision określa, czy urządzenia iPad mogą instalować i używać twojej aplikacji Viewer.

Wybierz tę opcję, aby móc ręcznie dodawać pliki .folio w celu rozbudowy przeglądarki poprzez serwis
iTunes. Możesz używać jedynie plików .folio, a nie plików .zip utworzonych przy pomocy przycisku Eksportuj w Organizatorze narzędzia Folio
Producer.

Zaznacz tę opcję, aby włączyć powiadomienia Push firmy Adobe. Po zaznaczeniu tej opcji na ikonie aplikacji
pojawia się czerwona tarcza, która informuje o liczbie dostępnych folio lub, w przypadku Newsstand, aktywuje proces obsługi powiadomień push.
Opcja ta jest wymagana, gdy funkcja Newsstand jest włączona.

W przypadku zaznaczenia tej opcji powiadomienia push są obsługiwane przez serwer firmy Adobe. Wskaż certyfikat
produkcji oraz hasło, które tworzysz w serwisie firmy Apple. Aby skonfigurować powiadomienia Push, skonfiguruj swój identyfikator ID aplikacji,
utwórz nowe pliki mobileprovision i utwórz certyfikat produkcji Push. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku towarzyszącym „iPad
Publishing Companion Guide” (PDF), dostępnym do pobrania z menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.
W przypadku usunięcia zaznaczenia tej opcji (dotyczy wyłącznie Enterprise) można wskazać zewnętrzny serwer push. Podaj dane serwera w polu
Adres URL dla push. W polu Niestandardowe parametry push podaj dodatkowe wymagania serwera. Podstawowe wymagania dotyczące
konfigurowania serwera powiadomień push zawiera temat Powiadomienia Push.
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Do góry

Do góry

Certyfikat P12 dewelopera

Hasła P12 dewelopera

Do góry

Wysyłanie aplikacji deweloperskiej

Aktualizowanie aplikacji

Usuwanie aplikacji

Szczegóły kompilacji
Jeśli zalogowano się przy pomocy identyfikatora Adobe ID zapewnionego przez moduł monitorowania firmy Omniture, ustawienia dla śledzenia
danych użytkownika widoczne będą na stronie Build Details. Te dane są gromadzone automatycznie. Jeśli masz konto firmowe i opcje te nie
pojawią się, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.

Po podaniu informacji lub wskazaniu plików we wszystkich polach obowiązkowych kliknij opcję Wyślij kompilację, a następnie opcję Zakończ.

Ilość czasu potrzebna na stworzenie aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji zależy od obciążenia serwera.

Pobieranie i testowanie aplikacji przeglądarek
Certyfikaty są wymagane dla dwóch różnych aplikacji Viewer, tzn. aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji. Aplikacja w wersji
deweloperskiej jest przeznaczona do testów, natomiast aplikacja w wersji dystrybucyjnej to przetestowana i zatwierdzona wersja aplikacji
deweloperskiej, która jest gotowa do przesłania firmie Apple.

1. Wybierz swoją aplikację przeglądarki na stronie Zarządzaj. Będą tam wyświetlone kompilacje twojej niestandardowej przeglądarki.

2. Kliknij opcję Przeglądarka deweloperska (.ipa), aby pobrać aplikację deweloperską.

3. Wskaż swój certyfikat programisty p12 i hasło, a następnie kliknij opcję Pobierz i podpisz.

Plik .p12 zawiera informacje o prywatnym kluczu twojego certyfikatu. Aby utworzyć certyfikat .p12, musisz
skorzystać ze strony Apple Developer, za pośrednictwem której utworzysz i pobierasz certyfikat, a następnie użyjesz narzędzia Keychain
Access, aby wyeksportować klucz prywatny tego certyfikatu jako certyfikat .p12.

Podczas tworzenia certyfikatu .p12 zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła. Puste hasła nie działają. Jeśli
użyto pustego hasła, należy ponownie utworzyć certyfikat .p12 z prawidłowym hasłem.

4. Dodaj aplikację deweloperską (.ipa) do biblioteki serwisu iTunes i postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku „iPad Publishing Companion
Guide.pdf”, aby przetestować swoją aplikację.

5. Jeśli aplikacja deweloperska działa zgodnie z założeniami, wróć do strony Zarządzaj w programie DPS App Builder i kliknij Przeglądarka do
rozpowszechniania (.zip). Określ informacje o certyfikacie rozpowszechniania i kliknij Pobierz i podpisz.

Wysyłanie i zarządzanie aplikacją przeglądarki
Po pobraniu i przetestowaniu własnej przeglądarki zgłoś przeglądarkę do rozpowszechniania (.zip) do firmy Apple.

Jeśli aplikacja deweloperska działa zgodnie z założeniami, prześlij ją (jako plik .zip) do sklepu Apple Store.
Szczegółowe informacje zawiera dokument PDF iPad Publishing Companion Guide.

Jeśli chcesz stworzyć inne ikony lub wprowadzić zmiany, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie głównej i kliknij
Edytuj. Twoje informacje i zaznaczenia nie zostaną zmienione. Wprowadź niezbędne zmiany, a następnie prześlij aplikację ponownie. Twoja
aplikacja zostanie zaktualizowana.
Aby wysłać nową wersję aplikacji do firmy Apple, możesz edytować istniejącą aplikację lub stworzyć nową. Jeśli stworzysz nową wersję aplikacji,
użyj plików mobileprovision opartych na tym samym identyfikatorze aplikacji jak w poprzednio stworzonej aplikacji. Informacje dotyczące wersji są
aktualizowane automatycznie.
Chcąc zmienić typ aplikacji przeglądarki, np. przekształcić przeglądarkę wielu folio na przeglądarkę wielu folio z subskrypcją usługi iTunes, nie
można zmodyfikować istniejącej aplikacji. Zamiast tego należy utworzyć nową aplikację przy użyciu tych samych plików mobileprovision.

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie
głównej i kliknij Usuń. W każdej chwili możesz utworzyć nową kompilację – wystarczy użyć plików mobileprovision opartych na tym samym
identyfikatorze aplikacji, który został użyty dla aplikacji.
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Tworzenie niestandardowych aplikacji przeglądarek dla iPada (wersja
Single Edition)

  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.
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Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych aplikacji dla iPada z licencją Single Edition można znaleźć w przewodniku Podręcznik DPS
krok po kroku: publikacje cyfrowe na iPady (wersja Single Edition).
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Tworzenie starszych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android

Do góry

Do góry

Do góry

Nazwa aplikacji

Starsza czy nowa macierzysta aplikacja systemu Android?
Tworzenie starszej aplikacji dla urządzeń z systemem Android
Panel Szczegóły aplikacji
Szczegółowe informacje o uprawnieniu (tylko wersja Enterprise)
Panel Szczegóły subskrypcji
Panel Ikony i Ekrany tytułowe
Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise)
Konfigurowanie dostępu
Szczegóły kompilacji
Pobieranie i testowanie aplikacji przeglądarki systemu Android
Wysyłanie aplikacji przeglądarki i zarządzanie nią

Starsza czy nowa macierzysta aplikacja systemu Android?
Istnieje możliwość kompilowania dwóch różnych rodzajów aplikacji dla urządzeń Android i Amazon: starszych (opartych na środowisku AIR) oraz
nowych (macierzystych systemu Android). W tym artykule opisano metody tworzenia aplikacji systemu bazujących na środowisku AIR. Instrukcje
dotyczące tworzenia macierzystych aplikacji systemu Android można znaleźć w artykule Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla aplikacji
systemu Android.

Schemat porównania funkcji znajduje się w artykule Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Tworzenie starszej aplikacji dla urządzeń z systemem Android
Komputerowa aplikacja DPS App Builder umożliwia tworzenie starszych (opartych na środowisku AIR) aplikacji dla urządzeń z systemem Android.
Można tworzyć aplikacje przeglądarek wielu folio, a nie aplikacje przeglądarek pojedynczych folio. Aplikacje publikowane w sklepie Google Play
Store (dawniej Android Market) mogą obsługiwać proces zakupów bezpośrednio w aplikacji. Zobacz: Proces publikowania dla urządzeń
przenośnych z systemem Android.

Jeśli określisz prawidłowe pliki i informacje, program DPS App Builder wygeneruje plik .apk. Jeśli aplikacja deweloperska działa poprawnie, prześlij
plik .apk do sklepu Google Play Store.

Informacje takie jak certyfikaty i hasła nie są zapisywane na serwerze firmy Adobe. Na serwerze firmy Adobe przechowywane są jedynie pliki
aplikacji.

1. Zdobądź wymagane pliki oraz informacje. Zobacz Lista kontrolna dla przeglądarki wielu folio (Android) i Proces publikowania dla urządzeń
przenośnych z systemem Android.

2. Pobierz i zainstaluj program DPS App Builder.

Aplikacja DPS App Builder jest dostępna na pulpicie Digital Publishing Suite Dashboard. Jest też instalowana wraz z oprogramowaniem
InDesign CS6 w momencie aktualizacji pakietu DPS Desktop Tools.

3. Uruchom program DPS App Builder i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID.

Identyfikator Adobe ID, którego używasz do logowania się do aplikacji DPS App Builder, może być inny niż ten, którego używasz w celu
podania identyfikatora tytułu w panelu Szczegóły aplikacji.

4. Kliknij opcję Nowy, wybierz opcję Android (starsza), a następnie kliknij opcję Dalej.

5. Określ wymagane pliki i informacje.

Panel Szczegóły aplikacji
W panelu App Details (Informacje o aplikacji) można podać nazwę przeglądarki oraz szczegóły dotyczące identyfikatora konta.

Podaj nazwę przeglądarki, która pojawia się pod ikoną Aplikacji. Staraj się użyć maks. 13 znaków, aby uniknąć skracania nazw.
Aby sprawdzić nazwę przeglądarki, dodaj zakładkę do ekranu głównego systemu Android.
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Wersja aplikacji

Typ aplikacji

Folio z wieloma wersjami

Wiele folio z obsługą praw dostępu

Dostępne widoki biblioteki

Tytuł (widok biblioteki)

Identyfikator tytułu/Hasło

Użyj ścisłej logiki interpretacji

Włącz Ulubione

Włącz automatyczne ukrywanie pasków przewijania folio

Włącz nawigację po za pomocą lewych i prawych stref aktywnych

Włącz strefę aktywną, aby wyświetlić elementy sterowania wyświetlaniem folio

Pokaż okno dialogowe zgody na korzystanie z narzędzi analitycznych

Użyj dostosowanych ciągów

Do góry

Uwaga:

Określ najnowszą przeglądarkę.
Program DPS App Builder zawiera poprzednią wersję jako kopię zapasową.

Określ typ przeglądarki (zobacz Rodzaje niestandardowych aplikacji przeglądarek). Dostępność niektórych opcji zależy od typu
konta użytkownika.

Aplikacja przeglądarki wielu folio zawiera bibliotekę, dzięki której użytkownicy mogą pobierać treści
zamieszczone w usłudze Adobe Distribution Service.

(Tylko wersja Enterprise) Można stworzyć aplikację przeglądarki wykorzystującą serwer uprawnień
w celu ustalenia, którzy użytkownicy mogą pobierać treści. W przypadku zaznaczenia tej opcji wykorzystywana będzie usługa subskrypcji
użytkownika.

Zdecyduj, czy biblioteka ma być wyświetlana tylko w widoku siatki, tylko w widoku okładki czy w obu. W widoku siatki
w bibliotece jest wyświetlanych osiem folio na stronę. W widoku okładki wyświetlane jest tylko jedno folio na stronę. W przypadku mniejszych
urządzeń niektórzy wydawcy preferują wyłącznie widok okładki.

Podaj tytuł, który będzie wyświetlany w górnej części biblioteki przeglądarki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj
maksymalnie 35 znaków. W chwili obecnej można używać wyłącznie znaków alfanumerycznych lub numerycznych. Nie należy używać znaków
specjalnych, takich jak apostrofy (‘), ponieważ podczas podglądu na urządzeniach z systemem Android mogą wystąpić nieoczekiwane problemy.

Podaj odpowiedni identyfikator Adobe ID i hasło dla swojej aplikacji. Określ ten sam identyfikator Adobe ID używany
do publikowania folio dla tej aplikacji. Upewnij się, że do identyfikatora Adobe ID przypisana jest rola Aplikacja w narzędziu Zarządzanie kontem.

Opcje zaawansowane

Domyślnie przeglądarki w urządzeniach z systemem Android wyświetlają folio o dowolnym rozmiarze. Aby mieć
pewność, że przeglądarka wyświetli tylko folio pasujące do rozmiaru urządzenia, możesz wybrać opcję w aplikacji DPS App Builder. Obecnie
ścisła logika interpretacji ma zastosowanie tylko wobec urządzeń z ekranem o przekątnej 7 cali. Opcja ta jest przydatna głównie dlatego, że
uniemożliwia wyświetlanie niechcianych wersji folio iOS na urządzeniach Kindle Fire z 7-calowym ekranem. W przypadku utworzenia wersji folio
dla systemu Android o rozdzielczości 1232x752 nie należy włączać opcji rygorystycznej zgodności wersji podczas tworzenia aplikacji dla serwisu
Google App Store.

Wybierz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom oznaczanie ulubionych artykułów w aplikacji. Po jej włączeniu w prawym górnym
rogu paska nawigacji przeglądarki pojawi się ikona Ulubione.  

Domyślnie po prawej stronie artykułów w folio wyświetlany jest pasek przewijania o
szerokości 6 pikseli. Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek przewijania pojawi się tylko podczas przewijania przez użytkownika w danym artykule.

W przypadku wybrania tej opcji po obu stronach artykułu (lub strony, jeśli
artykuł można przewijać wyłącznie w poziomie) pojawią się niewidoczne strefy aktywne. Dotknięcie strefy aktywnej powoduje przejście do
poprzedniego lub następnego artykułu. Strefy aktywne są szczególnie przydatne w przypadku nakładek pełnoekranowych, takich jak pokazy
slajdów. Strefy aktywne nie są dostępne dla przeglądarek iPhone.
Jeśli w strefie aktywnej pojawi się przycisk, dotknięcie strefy aktywuje go. W przypadku innych nakładek, które pojawią się w obszarze strefy
aktywnej, dotknięcie danego obszaru spowoduje tylko uruchomienie strefy aktywnej.

Dotknięcie strefy aktywnej zarówno na górze, jak i na dole
strony spowoduje wyświetlenie pasków nawigacji (zwanych też „HUDem”). Dotknięcie jakiegokolwiek obszaru poza strefami aktywnymi nie będzie
skutkować wyświetleniem pasków nawigacji.
Przyciski mają priorytet nad strefami aktywnymi widoku folio, strefy aktywne widoku folio mają priorytet nad lewą i prawą strefą, a strefy aktywne
widoku folio mają priorytet nad wszelkimi nakładkami, które nie są przyciskami.

Jeśli wybierzesz tę opcję, Twoi klienci będą mogli wyłączyć funkcję
śledzenia danych. Mogą oni użyć ustawień biblioteki w aplikacji przeglądarki w celu włączenia śledzenia danych w dowolnym momencie. Opcja ta
jest szczególnie przydatna w przypadku regionów, w których wydawca jest zobowiązany do umożliwienia użytkownikom wyłączenia funkcji
śledzenia danych.

Możesz dostosować wszystkie ciągi znaków stosowane w przeglądarce, we wszystkich wersjach językowych.
Możesz m.in. dostosować tekst na przyciskach w bibliotece i tekst w oknach dialogowych. Wybierz tę opcję, a następnie kliknij pozycję Generuj
szablon, aby pobrać szablon w formacie XML do folderu Dokumenty na własnym komputerze. Możesz wyedytować ten plik XML i wskazać go w
aplikacji DPS App Builder. W przypadku edytowania przeglądarki utworzonej dla starszej wersji pobierz i edytuj najnowszy szablon, aby uzyskać
najlepsze rezultaty.
W przypadku edycji pliku XML należy pamiętać, że każdy element interfejsu zawiera wartość <key name> oraz jeden lub więcej ciągów
językowych (np. <pl> dla języka polskiego). Edytować wolno tekst kodu językowego; nie należy zmieniać ciągu <key name>.

Szczegółowe informacje o uprawnieniu (tylko wersja Enterprise)
Gdy dla rodzaju przeglądarki wybierzesz Uprawnienie, pojawiają się następujące opcje.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu własnego serwera uprawnień, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe.
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Integrator identyfikatora ID

Opcjonalne tworzenie adresu URL konta

Adres URL zapomnianego hasła

Wyślij identyfikator ID aplikacji i wersję

Włączony baner uprawnienia

Adres URL strony banera

Zasoby offline banera

Wysokość banera

Do góry

Pozioma płytka subskrypcji

Pionowa płytka subskrypcji

Adres URL niestandardowego okna dialogowego subskrypcji (opcjonalny)

Do góry

Ikony 36x36/48x48/72x72

Uwaga:

Poziomy ekran tytułowy

Pionowy ekran tytułowy

Opcjonalne czcionki ZIP dla HTML

Do góry

Gdy konto uprawnień znajduje się na serwerach firmy Adobe, zapewnia ona identyfikator „Integrator ID”. Opcja ta
dostępna jest jedynie dla posiadaczy wersji Enterprise pakietu DPS. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe, aby uzyskać informacje na
temat identyfikatora Integrator ID.

Określ adres URL, pod którym użytkownicy mogą się zarejestrować, by uzyskać subskrypcję od
wydawcy. Adres ten używany jest po puknięciu przez użytkowników przycisku „Zasubskrybuj teraz” w aplikacji Viewer.

Określ adres URL, pod którym klienci mogą odzyskać zapomniane hasło.

Opcja ta pozwala wysyłać w wywołaniach uprawnień API ciągi Identyfikator ID aplikacji Viewer i
Wersja.

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić baner subskrypcji o pełnej szerokości w bibliotece przeglądarki. W przypadku
przeglądarek Android baner uprawnienia znajduje się nad płytką subskrypcji.

Określ adres URL z zawartością, która pojawi się w górnej części biblioteki przeglądarki.

Wskaż plik .zip, zawierający zasoby, który będzie używany jak baner w przypadku braku połączenia użytkownika z
Internetem. Archiwum .zip powinno zawierać pojedynczy plik HTML, jeden lub więcej plików obrazów i nie zawierać żadnych plików CSS.
Archiwum .zip nie powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Określ wysokość banera wyświetlanego w bibliotece przeglądarki. Może to być wysokość stała albo wartość procentowa
wielkości obszaru biblioteki. Można podać wartość od 1 do 1280, jednak wysokość wyświetlanego banera nie może przekroczyć 40% obszaru
biblioteki.

Panel Szczegóły subskrypcji
Panel ten pozwala na skonfigurowanie przeglądarki do obsługi funkcji subskrypcji firmy Amazon.

Wskaż plik obrazu przycisku o wymiarach 467x120 (zalecane) pikseli z rozszerzeniem PNG. Ten obraz jest
wyświetlany w bibliotece, kiedy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej.

Wskaż plik obrazu przycisku o wymiarach 255x145 (zalecane) pikseli z rozszerzeniem PNG. Ten obraz jest
wyświetlany w bibliotece, kiedy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.

Podaj adres URL, który będzie wyświetlany w oknie przeglądarki
w aplikacji po stuknięciu płytki subskrypcji. Na stronie docelowej mogą znajdować się informacje niezwiązane z subskrypcjami. Określ, czy to okno
dialogowe ma być wyświetlane przed czy po wykupieniu subskrypcji przez użytkownika.

Panel Ikony i Ekrany tytułowe
Za pomocą tego panelu można wybrać ikony aplikacji oraz ekrany tytułowe (zwane też powitalnymi), które pojawią się w serwisach Google Play
Store i Amazon Appstore oraz na urządzeniach z systemem Android.

Ikony wybrane przez użytkownika będą wyświetlane na ekranie głównym systemu Android po instalacji oraz w sklepie
z aplikacjami. Przygotuj ikony o rozmiarze 36x36, 48x48 i 72x72 piksele w formacie PNG. Nie powiększaj mniejszych grafik. Użyj plików PNG o
rozdzielczości 72 dpi, spłaszczonych, o wysokiej jakości.

Zawsze dodawaj rozszerzenie .png do nazw plików obrazów.

Po uruchomieniu aplikacji Viewer przez około trzy sekundy widoczny jest ekran tytułowy. Wskaż 8-bitowy plik PNG o
wymiarach 1280x800, 1920x1200 lub 2048x1536 pikseli i rozdzielczości 72-ppi.
Użyj tego samego ekranu tytułowego dla wszystkich urządzeń z systemem Android. Upewnij się, że podstawowy projekt mieści się w mniejszych
urządzeniach docelowych, na przykład o rozmiarze 800x600. Obszar zewnętrzny traktuj jako spad. Gdy ekran tytułowy pojawi się na mniejszych
urządzeniach, zewnętrzne obszary obrazu będą przycięte.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że obraz ekranu tytułowego różni się od okładki. Jeśli okładka i ekran tytułowy są takie same,
użytkownicy mogą pomyśleć, że przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wystąpiła awaria.

Wskaż 8-bitowy plik PNG o wymiarach 800x1280, 1200x1920 lub 1536x2048 pikseli i rozdzielczości 72-ppi.

Jeśli dla tekstu w stosach HTML lub nakładkach widoku internetowego zastosowano czcionki, można
umieścić je w folio lub w przeglądarce. Jeśli zdecydujesz się umieścić je w aplikacji Viewer, skompresuj czcionki w folderze .zip. Archiwum .zip nie
powinno zawierać podfolderów; cała zawartość powinna być umieszczona razem.

Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise)
Panel ten pozwala dostosować pasek narzędziowy Nawigacja, który pojawi się w niestandardowej przeglądarce, w dolnej części biblioteki. Istnieje
możliwość określenia różnych rozmiarów ikon paska narzędziowego nawigacji w przeglądarkach Android. Dostępne opcje to 75x43, 98x52 lub
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Do góry

Identyfikator aplikacji

Uwaga:

Do góry

Testowanie aplikacji deweloperskiej

Do góry

Do góry

Wysyłanie aplikacji deweloperskiej

Aktualizacja wersji

Usuwanie aplikacji

214x114 pikseli. Zobacz Pasek nawigacji (tylko wersja Enterprise).

Konfigurowanie dostępu

Określ identyfikator aplikacji przeznaczony wyłącznie dla danej aplikacji. Jeśli to możliwe, użyj odwrotnej składni
domenowej, na przykład „com.publisher.publication”. Używaj tylko kropek, łączników oraz podstawowych znaków alfanumerycznych (a-z, A-Z, 0-
9).

W poprzednich wersjach aplikacja DPS App Builder dodawała przedrostek „air.” do ID aplikacji (na przykład „air.com.adobe.dpstips”).
Jeśli aplikacja zawierająca przedrostek „air.” została już przesłana do sklepu Amazon Appstore, dodaj ją do własnego ID aplikacji w DPS App
Builder. Aby wyświetlić istniejące ID aplikacji w Amazon Appstore, zaloguj się do portalu Amazon Developer Portal, otwórz własną aplikację i kliknij
zakładkę Plik binarny (Binary file), a następnie sprawdź ustawienie Paczka (Package).

Szczegóły kompilacji
Po podaniu informacji lub wskazaniu plików we wszystkich polach obowiązkowych kliknij opcję Wyślij kompilację, a następnie opcję Zakończ.

Ilość czasu potrzebna na stworzenie aplikacji deweloperskiej i przeznaczonej do dystrybucji zależy od obciążenia serwera.

Pobierz wersję .apk, dodaj ją do jednego lub wielu urządzeń z systemem Android i przetestuj aplikację.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie Proces publikowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android.

Pobieranie i testowanie aplikacji przeglądarki systemu Android
Podczas pobierania wygenerowanego pliku .apk użytkownik jest proszony o podanie informacji o certyfikatach. Firma Google wymaga, aby przed
uruchomieniem na urządzeniach z systemem Android wszystkie aplikacje były podpisane ważnymi certyfikatami. Aby uzyskać instrukcje na temat
tworzenia tego certyfikatu, zapoznaj się z artykułem Proces publikowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android.

1. Wybierz swoją aplikację przeglądarki na stronie Zarządzaj. Będą tam wyświetlone kompilacje twojej niestandardowej przeglądarki.

2. Kliknij Instalator systemu Android (.apk), aby pobrać aplikację przeglądarki systemu Android.

3. Wskaż swój certyfikat programisty p12 i hasło, a następnie kliknij opcję Pobierz i podpisz.

4. Dodaj plik .apk do jednego lub większej liczby urządzeń z systemem Android.

Wysyłanie aplikacji przeglądarki i zarządzanie nią
Po pobraniu i przetestowaniu przeglądarki niestandardowej należy przesłać jej wersję dystrybucyjną (plik .zip) do Sklepu Play.

Jeśli aplikacja deweloperska działa zgodnie z założeniami, należy ją wysłać (plik .apk) do Sklepu Play.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie Proces publikowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android.

Jeśli chcesz stworzyć inne ikony lub wprowadzić zmiany, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie głównej i kliknij Edytuj.
Twoje informacje i zaznaczenia nie zostaną zmienione. Wprowadź niezbędne zmiany, a następnie prześlij aplikację ponownie. Twoja aplikacja
zostanie zaktualizowana.

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji deweloperskiej przeznaczonej do dystrybucji, zaznacz aplikację przeglądarki na stronie
głównej i kliknij Usuń.
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Dla urządzeń z systemem Android są dostępne dwa typy przeglądarek DPS: starsza (oparta na środowisku AIR) oraz nowa (macierzysta).
Niektóre funkcje, które działają w przeglądarce na tablety iPad, nie są obsługiwane w jednej lub obu przeglądarkach w systemie Android.

Nakładki zawartości WWW oraz artykuły HTML nie są w pełni obsługiwane w przeglądarkach Android. Zawartość HTML działająca w
mobilnej wersji przeglądarki Safari może zachowywać się inaczej w przeglądarkach innych urządzeń. Zapisywanie danych w ramach stron
HTML5 nie jest obsługiwane przez system Android. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie artykułów HTML dla przeglądarek
w systemach Android.
Subskrypcje są obsługiwane w sklepie systemu iOS i sklepie Amazon Appstore, ale nie w sklepie Google Play Store.
Przeglądarki systemu iOS wyświetlają tylko folio o proporcjach 3:2 (iPad) lub 16:9 (iPhone). Zawartość folio jest skalowana w górę lub w dół
w celu dopasowania do ekranu. Przeglądarki w systemie Android wyświetlają folio w dowolnym rozmiarze. Zawartość jest skalowana i
uzupełniana pustymi pasami na górze i na dole (letterbox) stosownie do potrzeb.
Powiadomienia Push nie są obsługiwane przez system Android.
Udostępnianie społecznościowe za pośrednictwem przeglądarki Web Viewer nie jest obsługiwane przez system Android.
Aplikacje do obsługi pojedynczego folio nie są obsługiwane przez system Android.
Sekcje nie są obsługiwane przez system Android.
Panoramy nie są obsługiwane przez system Android.
Osadzone filmy są obsługiwane w macierzystych przeglądarkach systemu Android, ale nie działają w starszych.

Schemat porównania obsługi funkcji w poszczególnych typach przeglądarek można znaleźć w artykule Lista funkcji obsługiwanych w środowisku
DPS.

Informacje o tworzeniu aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android znajdują się w następujących artykułach:

Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla systemu Android
Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń Android i Amazon
Publishing Process Guide for Android and Amazon DPS Apps

Firma Adobe poleca również
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Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia DPS App Builder do stworzenia własnej wersji aplikacji Adobe Content
Viewer dla urządzenia iPad. Umiejętność stworzenia własnej, niestandardowej przeglądarki Content Viewer jest szczególnie przydatna, gdy
udostępniona zostaje nowa wersja narzędzi Folio Producer, a aplikacja Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie ze strony firmy Apple.

Jeśli korzystasz z konta Enterprise, możesz utworzyć podpisaną korporacyjnie aplikację do rozpowszechniania wewnątrz firmy. Jeśli nie stworzysz
aplikacji podpisanej korporacyjnie, aplikacja Adobe Content Viewer będzie dostępna tylko dla urządzeń iPad, których identyfikatory (UDID) został
określone w plikach mobileprovision autora. W takiej sytuacji, aby uniknąć konfliktów, najlepiej skorzystać z pliku mobileprovision, którego nie
używa żadna aplikacja deweloperska. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia plików mobileprovision, zapoznaj się z dokumentem Publishing
Companion Guide for the iPad (PDF).

1. Zaloguj się do narzędzia DPS App Builder, korzystając z konta Professional lub Enterprise.

2. W narzędziu DPS App Builder kliknij pozycję Nowe, a następnie wybierz pozycję iPad i kliknij opcję Dalej.

3. W polu Viewer Version (Wersja) wybierz Adobe Content Viewer. Kliknij Next (Dalej).

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij opcję Dalej:

(Professional) Wskaż plik mobileprovision autora. Aby uniknąć konfliktów, utwórz plik mobileprovision, którego nie używa żadna aplikacja
deweloperska.

(Enterprise) W przypadku wybrania opcji Enterprise Signed Build (Kompilacja podpisana korporacyjnie) podaj Intended Application ID
(Planowany identyfikator aplikacji, np. com.wydawca.przeglądarka) i wskaż plik Enterprise Mobileprovision. Aby utworzyć plik Enterprise
Mobileprovision, użyj tego samego Intended Application ID, który został użyty na stronie Apple Developer. Informacje na temat aplikacji
podpisanych korporacyjnie zawiera artykuł Tworzenie podpisanych korporacyjnie aplikacji przeglądarki dla iPada.

5. Kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6. Pobierz i podpisz elektronicznie aplikację Adobe Content Viewer.

7. W razie konieczności udostępnij aplikację Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) do rozpowszechniania.

Aby zainstalować aplikację Adobe Content Viewer, przeciągnij plik content-viewer.ipa do biblioteki programu iTunes, a następnie zsynchronizuj
iPada.

Usunięcie aplikacji Adobe Content Viewer w wersji z serwisu App Store nie jest konieczne. Na iPadzie mogą być zainstalowane różne wersje
aplikacji Adobe Content Viewer. Co więcej, można logować się do dwóch różnych przeglądarek przy pomocy dwóch różnych kont.

Aplikacja Adobe Content Viewer przestaje działać w chwili wygaśnięcia pliku mobileprovision autora.

Firma Adobe poleca również
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Jeśli jesteś użytkownikiem pakietu Digital Publishing Suite w wersji Enterprise, możesz tworzyć aplikacje na iPady i iPhone’y przeznaczone
wyłącznie do dystrybucji wewnętrznej. Aplikacja przeglądarki podpisana korporacyjnie jest dystrybuowana wewnątrz firmy, a nie pobierana ze
sklepu Apple Store.

Do utworzenia aplikacji przeglądarki podpisanej korporacyjnie potrzebna jest subskrypcja w ramach programu iOS Developer Enterprise Program
firmy Apple. Subskrypcja korporacyjna Apple usuwa ograniczenie 100 aplikacji deweloperskich.

Dystrybucja korporacyjnych aplikacji przeglądarki iOS przy pomocy pakietu Digital Publishing

1. Zaloguj się do centrum Apple iOS Dev Center, używając identyfikatora typu Enterprise. Następnie utwórz korporacyjny certyfikat .p12 oraz
pliki mobileprovision.

2. W kliencie WWW narzędzia Folio Producer opublikuj folia, które mają znaleźć się w aplikacji tworzonej na potrzeby firmy. Użyj ustawień
Darmowe i Publiczne.

3. W narzędziu DPS App Builder wypełnij szczegółowe dane w panelach Informacje podstawowe i Ekran tytułowy.

4. W sekcji Certyfikaty narzędzia DPS App Builder wybierz certyfikat programisty i dystrybucji .p12, hasło i plik mobileprovision. Podaj
informacje o powiadomieniach typu „push”. Aby można było włączyć powiadomienia push, plik mobileprovision nie może zawierać
wieloznacznego identyfikatora pakietu (Bundle ID).

W przypadku aplikacji tworzonej na potrzeby wewnętrzne informacje o rozpowszechnianiu nie są używane i nie powinny być wysyłane do
sklepu App Store.

5. Zaznacz opcję Enterprise Signed ID (identyfikator podpisu korporacyjnego) i określ identyfikator Intended Application ID.

Identyfikator Intended Application ID ma zwykle format „com.wydawca.publikacja”.

6. Zbuduj aplikację i pobierz plik Test Viewer (.ipa).

7. Rozpowszechnij plik mobileprovision i .ipa, korzystając z poczty elektronicznej lub serwera. Poinstruuj użytkowników o konieczności
zainstalowania obydwu plików poprzez przeciągnięcie ich do biblioteki serwisu iTunes i zsynchronizowanie z iPadem.

Szczegółowe instrukcje zawiera artykuł Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing.

Informacje o tym, jak wdrażać aplikacje
bezpośrednio dla pracowników lub członków
ich struktury organizacyjnej, a nie za
pośrednictwem sklepu z aplikacjami....
Więcej informacji

http://adobe.ly/GAYV5A

autor Derek Lu

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Opcje subskrypcji w aplikacji są obecnie dostępne dla urządzeń iOS i Amazon. Dostępnych jest wiele opcji subskrypcji, w tym model subskrypcji
firmy Apple (wersje Professional i Enterprise) oraz niestandardowy serwer uprawnień (tylko wersja Enterprise).

Subskrypcje Apple i Amazon

Kiedy użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji za pośrednictwem subskrypcji iOS lub Amazon, są uprawnieni do pobierania wszystkich folio,
których Data publikacji przypada pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia subskrypcji. Są także uprawnieni do pobrania najnowszego folio
natychmiast po dokonaniu subskrypcji. Na przykład, jeśli użytkownik wykupuje subskrypcję półroczną 10 listopada, datą rozpoczęcia jest 10
listopada, a datą zakończenia jest 10 maja. Po dokonaniu subskrypcji użytkownik może pobrać najnowsze opublikowane folio oraz dowolne folio,
którego data publikacji mieści się w przedziale od 10 listopada do 10 maja. Jeśli użytkownicy nie przedłużą subskrypcji, są wciąż uprawnieni do
pobierania treści przez sześć miesięcy.

Zaleca się korzystanie z narzędzia Folio Producer Organizer w celu zarządzania ustawieniami dat publikacji swoich folio. Jeśli wydajesz kwartalnik,
używaj stałych dat publikacji, jak np. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października, nawet jeśli Twoje czasopismo jest faktycznie wydawane w inne
dni. Jeśli będziesz wydawać czasopismo regularnie, Twoi subskrybenci będą uprawnieni do pobierania właściwej porcji zawartości.

Informacje dotyczące konfiguracji subskrypcji i uprawnień dla niestandardowych aplikacji przeglądarek na iPady zawiera podręcznik iPad
Publishing Companion Guide (PDF). 

Niestandardowe serwery uprawnień

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania niestandardowego serwera uprawnień w celu kontrolowania subskrypcji za pośrednictwem swojej
strony internetowej, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe. Zawartość przeznaczona dla deweloperów jest także dostępna pod adresem
Digital Publishing Suite Developer Center.

Ograniczone rozpowszechnianie

Ograniczone rozpowszechnianie jest metodą udostępniania zawartości tylko dla wąskiej grupy czytelników w oparciu o ich profile użytkowników lub
poświadczenia. Domyślny użytkownik ma dostęp do ograniczonego zestawu folio. Dodatkowe folia są wyświetlane po zarejestrowaniu się
użytkownika w aplikacji. Lista wybranych folio do wyświetlenia jest oparta na danych logowania użytkownika. Szczegółowe informacje na temat
zasad dystrybucji ograniczonej zawiera artykuł Using Restricted Distribution with Digital Publishing Suite (j. ang.).
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Jeśli jesteś wydawcą posiadającym konto Enterprise, możesz zastąpić domyślną bibliotekę przeglądarki biblioteką, którą utworzysz.

1. Utwórz plik .zip zawierający kod HTML, którego chcesz użyć dla niestandardowej biblioteki. Więcej informacji na temat tworzenia plików
HTML można znaleźć w artykule Wdrażanie oddzielnej biblioteki i oddzielnego sklepu.

2. W aplikacji DPS App Builder utwórz lub zmodyfikuj przeglądarkę uprawnień.

3. W sekcji „Pasek nawigacji” w narzędziu DPS App Builder kliknij ikonę Biblioteka, która znajduje się na czarnym pasku w menu Dostosuj i
testuj pasek narzędzi oraz niestandardowe ikony.

4. Kliknij ikonę obok opcji Użyj niestandardowej biblioteki przeglądarki i wybierz plik .zip z utworzonym przez siebie kodem HTML.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia bibliotek niestandardowych można znaleźć w artykule Tworzenie implementacji HTML domyślnej
biblioteki pakietu DPS autorstwa Dereka Lu (j. ang.).
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Analityka i usługi
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Analityka DPS

Wyświetlanie różnych raportów

Zmiana przedziału czasowego

Strona narzędzi analitycznych pulpitu DPS Dashboard umożliwia monitorowanie danych o użytkownikach niestandardowej aplikacji przeglądarki.
W przypadku wykupienia subskrypcji pakietu Adobe Digital Publishing Suite w wersji Professional lub Enterprise użytkownik uzyskuje dostęp do
podstawowych danych analitycznych o wszystkich aplikacjach dzięki narzędziom firmy Omniture®. Dane te obejmują liczbę pobranych i
zakupionych wydań, najpopularniejszą zawartość i reklamy oraz liczbę instalacji aplikacji. Podstawowe narzędzia analityczne oferują szereg
zróżnicowanych raportów, w tym raporty na temat urządzeń i systemów operacyjnych. Jeśli posiadasz konto Omniture SiteCatalyst®, możesz
uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych.

Wszystkie aplikacje w wersji Professional i Enterprise gromadzą anonimowe dane o wykorzystaniu, dotyczące wszystkich typów aplikacji, w tym
zawierających pojedyncze folio lub wiele folio. Dane są gromadzone niezależnie od tego, czy użytkownicy są połączeni z siecią, czy nie. Jeśli
konieczne jest umożliwienie użytkownikom rezygnacji ze zgody na gromadzenie danych analitycznych, to podczas tworzenia aplikacji w programie
DPS App Builder można wprowadzić opcję wyrażania takiej zgody. W przypadku aplikacji utworzonych z użyciem licencji Single Edition dane
analityczne nie są gromadzone.

Aby uniknąć wyświetlania danych analitycznych w formacie „::unspecified::”, we właściwościach artykułu określ tytuły dla wszystkich artykułów.
Ponadto o ile to możliwe podaj rzeczywiste nazwy nakładek w celu ułatwienia interpretacji danych analitycznych. Na przykład użyj „Łącze do
Twittera” zamiast „Przycisk 4”.

Zasoby analityczne

Opracowania

Aby uzyskać podstawowe informacje na temat korzystania z funkcji analitycznych, zobacz artykuł Digital Publishing Suite analytics tutorial
(PDF).

Szczegóły dotyczące optymalizacji narzędzi analitycznych można znaleźć w dokumencie Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service
(PDF).

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzi analitycznych SiteCatalyst można znaleźć w dokumencie Adobe® SiteCatalyst
Digital Publishing Report Guide.

Filmy poświęcone narzędziom SiteCatalyst

DPS Analytics: An Introduction (Analityka DPS: wprowadzenie)

DPS Analytics: SiteCatalyst Basics (Analityka DPS: podstawy SiteCatalyst)

DPS Analytics: SiteCatalyst Reports & Dashboards (Analityka DPS: raporty i konsole SiteCatalyst)

Konfiguracja funkcji Omniture Analytics

Użytkownikowi kupującemu subskrypcję pakietu Digital Publishing Suite (w wersji Professional lub Enterprise) zostaje przypisany identyfikator
konta głównego, który pozwala na korzystanie z narzędzia Zarządzanie kontem. Narzędzia tego można użyć w celu nadania roli „Aplikacja” do
identyfikatora Adobe ID. W ramach tego procesu użytkownik podaje informacje wymagane do uruchomienia funkcji analitycznych firmy Omniture.
Po podaniu tych informacji funkcje analityczne zostaną włączone w terminie maks. pięciu dni. Zobacz Narzędzie Zarządzanie kontem.

Jeśli uważasz, że twoje konto narzędzi analitycznych nie jest prawidłowo skonfigurowane, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe. Dane
kontaktowe są dostępne z poziomu pulpitu DPS Dashboard.

Jeśli posiadasz konto Omniture® SiteCatalyst®, możesz uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji Omniture SiteCatalyst pod adresem
my.omniture.com.

Przeglądanie danych analitycznych

1. Zaloguj się do pulpitu Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

Dostęp do strony narzędzi analitycznych mają wyłącznie właściciele zatwierdzonych identyfikatorów Adobe ID z przypisaną rolą aplikacji.
Aby przeglądać dane analityczne, użyj tego samego identyfikatora Adobe ID, który jest używany w programie folio Builder do przesyłania
zawartości z niestandardowej aplikacji Viewer.

2. Kliknij opcję Analityka, aby wyświetlić podstawowe dane analityczne.

Wczytane zostaną raporty dotyczące niestandardowej aplikacji przeglądarki.

3. Aby wyświetlić dane analityczne, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Otwórz stronę Analityka. Na liście kategorii po lewej stronie kliknij odpowiednią kategorię, a następnie
wybrany typ raportu, np. Folios > Total Time Spent (Folio > Łączny czas).

Użyj ikon kalendarza Od i Do, aby określić przedział czasowy. Następnie kliknij Aktualizuj.
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Określanie folio

Aktualizuj raport

Eksportuj dane

Ustawienia akumulacji

W przypadku niektórych raportów można wybrać inne folio do analizy.

Kliknij tę opcję, aby odświeżyć dane.

Kliknij opcję Eksportuj dane, aby wyeksportować bieżący raport do pliku. Plik taki można następnie otworzyć w arkuszu
kalkulacyjnym.

W sekcji Standard Audience (Odbiorcy standardowi) kliknij opcję Accumulation Settings (Ustawienia akumulacji).
Kliknij ikonę klucza obok dowolnego folio. Określ datę rozpoczęcia i częstotliwość publikacji dowolnego folio. Na przykład jeśli folio jest
publikowane 15 dnia każdego miesiąca, to można ustawić datę rozpoczęcia dla pierwszego folio, a następnie ustawić opcję Miesięcznie dla
każdego folio.

Potem można kliknąć dowolny raport, np. Accumulated Sessions (Zakumulowane sesje) albo Accumulated Time Spent Per Reader
(Zakumulowany czas na jednego czytelnika), aby przeprowadzić analizę danych.

 
Dane analityczne dla własnej aplikacji Viewer

4. Aby pobrać plik .csv zawierający dane dotyczące płatnych pobrań, który można otworzyć w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych,
kliknij opcję Raport dotyczący realizacji.

Plik .csv zawiera informację o liczbie pobrań z usługi Adobe Distribution Service, która zostanie odjęta od twojego limitu pobrań.
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Narzędzie Zarządzanie kontem

Do góry

Uwaga:

Administrator

Aplikacja

Omówienie kont DPS
Używanie narzędzia Zarządzanie kontem do przypisywania ról
Ustawienia konta aplikacji
Wyrażenie zgody na otrzymywanie statusu pakietu realizacji

Dzięki narzędziu Zarządzanie kontem administrator w Twojej firmie może tworzyć i przydzielać konta. Do konta można przypisać trzy rodzaje ról,
które są oparte na identyfikatorach Adobe ID.

Informacje opisowe na temat identyfikatorów Adobe ID zawiera artykuł Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID na potrzeby publikacji cyfrowych.

Omówienie kont publikacji DPS i podstawowych zadań zawiera Podręcznik Pierwsze kroki pakietu Adobe DPS (PDF).

 
Narzędzie Zarządzanie kontem 
A. Konta delegowane, którym przypisano role „Aplikacja” B. Konta delegowane bez przypisanych ról (niezalecane) 

Omówienie kont DPS
Po wykupieniu subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite jednemu z kont firmowych zostaje przypisana rola „Administrator”. Konto to zwane jest
kontem głównym. Konto główne nie pojawia się w narzędziu Zarządzanie kontem. Konta tego nie można usunąć lub edytować. Nie można użyć
konta głównego jako konta aplikacji. Aby opublikować folio, należy użyć innego identyfikatora Adobe ID.

Po użyciu konta głównego do zalogowania się do narzędzia Zarządzanie kontem można przydzielać role delegowane innym kontom. Rola
delegowana jest powiązana bezpośrednio z kontem głównym. Każde konto delegowane wymaga własnego adresu e-mail. Możesz przydzielić
delegowane role w oparciu o istniejący identyfikator Adobe ID, który nie został jeszcze zweryfikowany pod kątem pracy z pakietem DPS lub
możesz utworzyć nowy delegowany identyfikator Adobe ID w oparciu o istniejące konto poczty e-mail. Nie możesz jednak utworzyć delegowanego
konta z identyfikatora Adobe ID, który został już zweryfikowany pod kątem pracy z pakietem DPS.

Po użyciu identyfikatora Adobe ID (oraz powiązanego z nim adresu e-mail) do obsługi konta delegowanego usunięcie powiązania identyfikatora z
kontem jest trudne.

Adresy e-mail poszczególnych osób należy powiązywać z kontami delegowanymi z zachowaniem ostrożności. Po wykorzystaniu
identyfikatora Adobe ID dla konta delegowanego identyfikator ten może zostać użyty do obsługi wydawnictw elektronicznych wyłącznie w ramach
jednej firmy. Usunięcie identyfikatora Adobe ID uniemożliwia wykorzystanie go do obsługi funkcji pakietu DPS.

Identyfikator Adobe ID, który nie jest przypisany do konkretnego konta firmowego nosi nazwę konta twórcy. Konta twórców można tworzyć pod
adresem https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Aby zmienić kontro e-mail powiązane z identyfikatorem Adobe ID, zobacz artykuł Zmiana adresu e-mail powiązanego z identyfikatorem Adobe ID
(j. ang.).

Typy ról delegowanych

Po dodaniu konta delegowanego można przypisać temu kontu maksymalnie trzy role.

Kontu głównemu zostaje przypisana rola „Administrator”, jednak rolę tę można przypisać także innym kontom. Użytkownik konta,
do którego przypisana została rola „Administrator”, może korzystać z narzędzia Zarządzanie kontem.

Rola „Aplikacja” umożliwia powiązanie niestandardowej przeglądarki z opublikowanymi folio. Dla każdej utworzonej niestandardowej
przeglądarki należy użyć odrębnego identyfikatora Adobe ID. Należy unikać używania identyfikatorów Adobe ID poszczególnych osób. Na
przykład, jeśli wydajesz kilka czasopism o gotowaniu, możesz utworzyć jeden identyfikator Adobe ID dla grillowania
(dps.grillowanie@ugotujtodzis.com), jeden dla kuchni kreolskiej (dps.kuchniakreolska@ugotujtodzis.com) itd.
Konta Aplikacja można używać w celu tworzenia i publikowania folio oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Po wskazaniu identyfikatora
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DPS App Builder

Do góry

aplikacji w narzędziu DPS App Builder stworzona aplikacja niestandardowa będzie wyświetlać folia stworzone przy pomocy tego konta.

Za pomocą konta DPS App Builder można logować się do narzędzia DPS App Builder i tworzyć niestandardowe przeglądarki.
Możesz użyć tego samego identyfikatora Adobe ID dla konta „Aplikacja” jak i konta DPS App Builder. Możesz także utworzyć konto DPS App
Builder, które pozwoli Ci tworzyć aplikacje przy pomocy jednego lub kilku kont „Aplikacja”.

Zarządzanie kontami – najlepsze praktyki

Dla najlepszej funkcjonalności zalecamy utworzenie osobnych adresów e-mail dla poszczególnych kont delegowanych w ramach domeny firmowej.
Przedstawione poniżej adresy można utworzyć dla firmy publikującej czasopisma o gotowaniu:

Konta „Aplikacja”: dps.grillowanie@ugotujtodzis.com, dps.kuchniakreolska@ugotujtodzis.com oraz dps.kuchniafrancuska@ugotujtodzis.com

Konto DPS App Builder: dps.builder@ugotujtodzis.com

Konto „Administrator”: dps.admin@ugotujtodzis.com

Konto delegowane bez przypisanej roli: dps.jankowalski@ugotujtodzis.com

W tym przykładzie jedno konto „DPS App Builder” jest używane do logowania się i publikowania wszystkich trzech aplikacji przeglądarki
czasopism. Inną metodą jest przypisanie ról „Aplikacja” i „DPS App Builder” do tego samego konta.

W tym przykładzie dla Jana Kowalskiego utworzono specjalne konto delegowane. Jan używa tego konta do publikowania informacji będących
własnością firmy. Jan powinien używać tego konta wyłącznie do tworzenia zawartości dla konkretnego wydawcy.

Narzędzia administracyjnego nie należy używać do tworzenia lub przypisywania identyfikatorów Adobe ID poszczególnych twórców w firmie, z
wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia użytkowników takich kont do korzystania z narzędzi pakietu DPS wyłącznie na rzecz
Twojej firmy. Twórcy indywidualni mogą tworzyć identyfikatory Adobe ID przy pomocy pulpitu DPS Dashboard
(https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Konta delegowane są ściśle powiązane z kontem głównym. W przypadku zamknięcia konta głównego zamknięte zostają także wszystkie konta
delegowane.

Opłaty za pobieranie zawartości z konta delegowanego są naliczane względem konta głównego. Opłaty za publikowanie zawartości przez
użytkowników kont delegowanych są naliczane jako opłaty za pobieranie względem konta głównego.

Konta DPS, role i narzędzia

Migrowanie folio z innych Adobe ID

Jeśli tworzysz folio przy użyciu identyfikatora Adobe ID przed zasubskrybowaniem pakietu DPS, możesz przypisać rolę aplikacji do poprzedniego
Adobe ID. Musisz przypisać rolę aplikacji do nowego konta delegowanego i stworzyć nowe folio. Istnieją dwa sposoby, aby dodać artykuły do
nowych folio.

Jeśli plikom źródłowym nadano strukturę, aby umożliwić importowanie, i utworzono pomocniczy plik sidecar.xml, można łatwo przebudować
folio. Zobacz Tworzenie struktury folderów do importowania artykułów.
Użyj polecenia Udostępnij, aby udostępnić folio ze starszego identyfikatora Adobe ID na nowy identyfikator Adobe ID. Następnie użyj
polecenia Kopiuj w organizatorze Folio Producer, aby skopiować udostępniane folio do nowego konta. Jeśli udostępniasz z innego
komputera, spakuj i przenieś pliki źródłowe, a następnie połącz ponownie artykuły.

Używanie narzędzia Zarządzanie kontem do przypisywania ról

1. Zaloguj się do pulpitu Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

2. Kliknij opcję „Zarządzanie kontem”.

Jeśli opcja „Zarządzanie kontem” jest nieaktywna, konto używane do logowania nie posiada uprawnień administratora. Jeśli logujesz się za
pomocą głównego ID konta i nie masz dostępu do narzędzia Zarządzanie kontem, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe lub
pomocą techniczną dla klientów z kontem Gold (numery kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć po zalogowaniu się do pulpitu DPS

Artykuł ten zawiera informacje
przeznaczone dla menedżerów
odpowiedzialnych za marketing
korporacyjny, informatykę i działy graficzne,
które będą pomocne przy planowaniu zadań
i obowiązków poszczególnych członków
zespołu w obiegu pracy publikacji DPS w
środowisku korporacyjnym.... Więcej
informacji

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

autor Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Uwaga:

Włącz uprawnienia do pierwszego egzemplarza

Dashboard). Po aktywacji konta głównego jego użytkownik może się zalogować i aktywować dodatkowe konta z uprawnieniami
administratora.

3. W panelu Zarządzanie kontem kliknij opcję Dodaj nowych użytkowników.

4. W oknie dialogowym Nowi użytkownicy wykonaj jedną z poniższych czynności.

W przypadku istniejącego identyfikatora Adobe ID, który nie został jeszcze zweryfikowany pod kątem współpracy z pakietem DPS, określ
identyfikator Adobe ID użytkownika, który chcesz zmodyfikować i kliknij Wyślij. Jeśli identyfikator Adobe ID został zweryfikowany pod
kątem współpracy z pakietem DPS, nie można go dodać.

Aby utworzyć nowy identyfikator Adobe ID, najpierw utwórz ważne konto e-mail, ale nie loguj się do żadnych usług pakietu DPS. Kliknij
Utwórz nowy identyfikator Adobe ID, określ dane i kliknij Utwórz konto. Na to konto e-mail zostanie wysłana wiadomość. Kliknij łącze
znajdujące się w wiadomości, aby określić hasło i zweryfikować konto.

5. W panelu Zarządzanie kontem wybierz użytkownika i kliknij opcję Konfiguracja użytkownika.

6. W kategorii Dodaj role wskaż typ roli — Konta Aplikacja, Konta DPS App Builder lub Administrator konta — którą chcesz przypisać do konta.
Kliknij opcję Włącz i uzupełnij wymagane informacje.

 
Przypisywanie konta Aplikacja do identyfikatora Adobe ID

Ustawienia konta aplikacji
Podczas edytowania konfiguracji konta Aplikacja można określić ustawienia wpływające na pracę aplikacji, takie jak udostępnianie
społecznościowe i analityka.

Ustawienia sklepu

Podczas edytowania konta Aplikacja można określić udostępniane informacje poufne. Udostępniane informacje poufne są wymagane w systemie
iOS dla aplikacji przeglądarek z subskrypcją oraz dla wszystkich aplikacji przeglądarek serwisu Amazon, które zawierają folio komercyjne.

Firma Apple nazywa te dane „informacjami poufnymi”, w systemie Android jest to „klucz publiczny”, a firma Amazon nazywa je „kluczem
udostępnianym”. W przypadku oferowania zawartości komercyjnej dla przeglądarki dostępnej w sklepie Amazon Appstore wymagany jest klucz
udostępniany. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania informacji tajnych można znaleźć w przewodniku dotyczącym publikacji powiązanych
z platformą.

Należy używać tych samych udostępnianych informacji poufnych dla wszystkich aplikacji. Udostępnianych informacji nie należy zmieniać.

Po określeniu informacji poufnych zaloguj się do pulpitu DPS Dashboard, używając do tego konta aplikacji. Zalogowanie się do pulpitu
Dashboard uwierzytelnia udostępnioną informację poufną.

W sekcji ustawień sklepu można wskazać adres URL aplikacji iTunes. Ten adres URL jest wykorzystywany w obiegu udostępniania zawartości
w serwisach społecznościowych, dzięki czemu użytkownicy mogą pobrać aplikację, jeśli nie jest ona zainstalowana w ich urządzeniu. Należy
pamiętać o podaniu tego adresu URL, aby odbiorcy udostępnianego materiału mogli dotknąć łącza i pobrać lub otworzyć aplikację.

Istnieje możliwość uzyskania adresu URL aplikacji iTunes, nawet jeśli firma Apple nie zatwierdziła jeszcze aplikacji. W iTunes Connect kliknij
aplikację i użyj łącza „Widok w App Store” lub kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj adres odnośnika.

Ustawienia przeglądarki urządzenia

Sekcja Przeglądarka urządzenia określa zachowanie aplikacji na urządzeniach takich jak iPad.

Zaznacz tę opcję, aby udostępnić najnowsze folio komercyjne użytkownikom, którzy będą
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Włącz podgląd artykułu

Nazwa aplikacji

Uwaga:

Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web

Uwaga:

Adres URL hosta

Adres URL przekierowania

Włącz ograniczenie realizacji

Włącz paywall

pobierali aplikację na iPada po raz pierwszy. Opcja ta działa tylko w przypadku aplikacji zawierających funkcję zakupu zawartości komercyjnej.
Jeśli została zaznaczona, to użytkownik będzie uprawniony do uzyskania folio wydanego z najnowszą datą publikacji.
Jeśli użytkownicy usuną promocyjne folio komercyjne, będą mogli pobrać je ponownie. Jeśli odinstalują i ponownie zainstalują aplikację, mają
prawo wyłącznie do pierwotnego folio promocyjnego, a nie ostatnio opublikowanego folio. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule:
Pierwsze folio za darmo i cyfrowe zaproszenia do subskrypcji.
Jeśli aplikacja jest przekazywana do firmy Apple, to zaleca się, aby zawierała co najmniej dwa folia komercyjne. Pozwoli to firmie Apple
przetestować zakupy w aplikacji.

Wybierz opcję „Włącz podgląd artykułu”, aby umożliwić użytkownikom podgląd dowolnego folio komercyjnego
zawierającego artykuły oznaczone jako „Bezpłatne” (użyj edytora Folio Producer w celu oznaczenia folio jako bezpłatnego). Po dotknięciu przez
użytkownika obrazu okładki folio komercyjnego z darmowymi artykułami w bibliotece, w panelu podglądu, pod przyciskami Kup i Subskrybuj (jeśli
są dostępne), zostanie wyświetlony przycisk Podgląd. Po dotknięciu przez użytkownika przycisku Podgląd wszystkie artykuły oznaczone jako
bezpłatne zostaną pobrane wraz z obrazami podglądu chronionego artykułu. Kiedy użytkownik przechodzi w tryb przeglądania lub przesuwania w
celu wyświetlenia chronionych artykułów, paywall (panel płatności) zasłania większość każdego chronionego artykułu.
Obecnie funkcja bezpłatnego podglądu artykułów jest dostępna wyłącznie na iPadach, działa wyłącznie w przypadku folio komercyjnych i nie
obsługuje folio zawierających sekcje.
Jeśli chodzi o licznik pobrań wydawcy, bezpłatne artykuły są odliczane od limitu pobrań na podstawie liczby bezpłatnych artykułów pobranych oraz
całkowitej liczby artykułów w folio komercyjnym. Jeśli folio komercyjne zawiera łącznie 20 artykułów z 5 artykułami z darmowym podglądem, 1
pobranie jest naliczane po przejrzeniu folio przez 4 użytkowników.
Ustawienie Próg paywalla w sekcji Przeglądarka urządzeń umożliwia klientom pobranie i podgląd określonej liczby artykułów oznaczonych jako
„Mierzone” podczas przeglądania artykułów w folio komercyjnym. Użyj edytora Folio Producer, aby oznaczyć artykuły jako Mierzone. Po
osiągnięciu limitu określonego w progu paywalla, gdy użytkownik przejdzie do artykułów Mierzonych lub Chronionych, zostanie wyświetlony
komunikat. Próg ustawiony dla aplikacji będzie stosowany do każdego folio. Jeśli próg zostanie ustawiony na wartość 3, to użytkownicy będą
mogli wyświetlić podgląd 3 artykułów z pomiarem wykorzystania w każdym folio. Po przejściu do czwartego artykułu z pomiarem zostanie
wyświetlony paywall.
Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule dostępnym w serwisie DPS Developer Center, dotyczącym bezpłatnego podglądu artykułów.

Ustawienia aplikacji Content Viewer for Web

Opcje te mają wpływ na zachowanie artykułów wyświetlanych w aplikacji Content Viewer for Web (zwanej też przeglądarką Web Viewer) na
komputerze.

Nazwa podana w polu Nazwa aplikacji jest wyświetlana na pasku tytułowym, gdy udostępniony artykuł jest otwarty w
przeglądarce Web Viewer.

W Ustawieniach sklepu należy wskazać adres URL aplikacji w serwisie iTunes, dzięki czemu odbiorcy udostępnionej treści zobaczą
prośbę o pobranie aplikacji, jeśli nie jest ona zainstalowana w ich urządzeniu.

Zaznacz tę opcję, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie artykułów w aplikacji Content Viewer
for Web (zwanej też przeglądarką Web Viewer) na komputerze. Jeśli chcesz udostępnić artykuły z folio komercyjnych w przeglądarce Web Viewer,
użyj edytora Folio Producer, aby ustawić dla nich atrybut Bezpłatne lub Mierzone. Jeśli włączy się obsługę przeglądarki Web Viewer, wyświetlenia
artykułu będą odejmowane od limitu realizacji pobrań, zgodnie z opisem w sekcji Media społecznościowe — licznik pobrań.
Zaznaczenie opcji Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web jest warunkiem niezbędnym dla działania funkcji udostępniania
społecznościowego.

Opcja Włącz przeglądarkę Content Viewer for Web jest niedostępna dla kont próbnych.

Określ adres URL hosta tylko wtedy, gdy chcesz osadzić udostępnioną treść przeglądarki Web Viewer w ramce IFRAME we
własnym serwisie WWW. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule dotyczącym osadzonej przeglądarki Web Viewer.

Jeśli nie będzie można znaleźć udostępnionego artykułu, użyty zostanie określony przez użytkownika adres URL
przekierowania. Utwórz stronę internetową z informacją na temat swojej aplikacji.
Aby określić łącze wyświetlane w sytuacji, gdy udostępniany artykuł jest chroniony, podaj adres URL publikacji w narzędziu DPS App Builder.

Opcja ta jest przydatna do ograniczenia ogólnej liczby artykułów, jakie mogą zostać wyświetlone w przeglądarce
Web Viewer. Po osiągnięciu tego limitu użytkownik próbujący wyświetlić udostępniony artykuł w przeglądarce Web Viewer na komputerze zostanie
przekierowywany do określonego przez ciebie adresu URL „Osiągnięto limit realizacji”. Utwórz stronę internetową z informacją na temat swojej
aplikacji.

Dla artykułów zawartych w folio komercyjnym wyświetlanych w przeglądarce Web Viewer można ustawić paywall. W edytorze
Folio Producer można oznaczyć artykuł jako Bezpłatny, Mierzony lub Chroniony. W przypadku folio komercyjnych użytkownicy nie będą mogli
przeglądać artykułów chronionych w przeglądarce Web Viewer; artykuły z pomiarem wykorzystania można będzie przeglądać do momentu
osiągnięcia progu paywalla. Po osiągnięciu przez użytkowników limitu artykułów z pomiarem wykorzystania zostanie wyświetlona strona paywalla z
komunikatem i łączem określonym przez autora folio. Użytkownicy mogą przeglądać artykuły bezpłatne, nawet jeśli został osiągnięty próg
paywalla. Próg ustawiony dla aplikacji będzie stosowany do każdego folio. Jeśli próg zostanie ustawiony na wartość 3, to użytkownicy będą mogli
przeczytać 3 artykuły z pomiarem wykorzystania w każdym folio. Po przejściu do czwartego artykułu z pomiarem zostanie wyświetlony paywall.
Jeśli nie włączono paywalla, artykuły bezpłatne lub artykuły z pomiarem wykorzystania będzie można wyświetlać w przeglądarce Web Viewer bez
progu paywalla.
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Adres URL przycisku na paywallu

Tekst na ekranie płatności

Professional

Enterprise

Uwaga:

Do góry

Jeśli folio zostało opublikowane ze statusem Bezpłatne, użytkownicy mogą przeglądać wszystkie zawarte w nim artykuły, nawet jeśli są
one oznaczone jako Chronione lub Mierzone.

Wskaż adres URL strony, za pośrednictwem której możesz poinformować użytkowników o opcjach
pobierania i kupna twojej aplikacji. Niektórzy wydawcy tworzą stronę internetową z informacjami o aplikacji, a inni określają adres URL aplikacji w
ramach iTunes.

Napisz krótką wiadomość, która będzie wyświetlana na ekranie płatności. Możesz np. poinformować o osiągnięciu
limitu otwartych artykułów i możliwości kliknięcia łącza do strony z informacjami na temat aplikacji.

Włączanie zabezpieczonej zawartości (tylko wersja Enterprise)

Wybranie opcji „Włącz zawartość zabezpieczoną” i opublikowanie folio z zaznaczoną opcją „Szyfruj folio” spowoduje zabezpieczenie zawartości
tych folio zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach z systemem iOS.

Opcję należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja zawiera poufne lub zastrzeżone informacje. Na bezpiecznym koncie nie są dostępne
funkcje udostępniania społecznościowego, przeglądarki Web Viewer ani pobierania w tle. Opcji należy używać tylko do aplikacji z bezpośrednimi
uprawnieniami oraz do komercyjnych folio publikowanych przy użyciu wersji 30 i nowszych.

Szczegółowe informacje zawiera artykuł Bezpieczna zawartość na koncie DPS.

Określanie informacji analitycznych

Edytując konto Aplikacja, można określić informacje niezbędne do skonfigurowania konta narzędzi analitycznych firmy Omniture. Dane
użytkowników pobierających zawartość są gromadzone automatycznie i dostępne dla subskrybentów wersji Professional oraz Enterprise.
Konfiguracja funkcji analitycznych jest nieco różna dla subskrybentów wersji Professional oraz Enterprise.

Wprowadzanie danych w polu Analityka jest opcjonalne. Subskrybenci wersji Professional będący użytkownikami SiteCatalyst mogą
skorzystać z opcji transferu danych analitycznych do odpowiedniego pakietu raportowego na koncie SiteCatalyst. Jeśli nie posiadasz konta
SiteCatalyst, nie podawaj danych raportu. Dane analityczne gromadzone są w ramach wewnętrznego konta firmy Adobe.

Subskrybenci wersji Enterprise są proszeni o podanie nazwy pakietu raportowego, a dodatkowo mogą jeszcze podać nazwę firmy,
jeśli posiadają już konto SiteCatalyst.

Określając pakiet raportowania, nie należy podawać zarezerwowanych przedrostków: adp.ln, adp.da lub adp.sj.

Po wysłaniu informacji SiteCatalyst proces konfigurowania konta funkcji analitycznych firmy Omniture dla aplikacji użytkownika może potrwać do
pięciu dni roboczych. Zobacz Analityka Omniture.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie statusu pakietu realizacji
Klikając opcję Ustawienia konta na górze okna narzędzia Zarządzanie kontem, można włączyć powiadomienia e-mail dotyczące statusu pakietów
realizacji.

 
Podaj adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o statusie pakietu realizacji.

Więcej informacji zawiera temat Powiadomienia o zmianie statusu pakietów realizacji.

Powiązane artykuły
Podręcznik Pierwsze kroki pakietu DPS

Interpretacja danych liczbowych pobrań folio
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Powiadomienia push

Aplikacje spoza kiosku Newsstand

Aplikacje z kiosku Newsstand

Możesz poinformować swoich klientów o nowych lub zaktualizowanych foliach, zanim uruchomią Twoją przeglądarkę do obsługi wielu folio. W
przypadku skonfigurowania powiadomień push z wykorzystaniem serwera push firmy Adobe powiadomienie takie poinformuje użytkownika o
dostępności nowego wydania lub uruchomi operację jego pobierania w tle, jeśli aplikacja znajduje się w kiosku iOS Newsstand.

Publikowanie folio nie uruchamia automatycznych powiadomień push. Po opublikowaniu lub uaktualnieniu folio można wysłać powiadomienie
push, klikając przycisk Powiadom w organizatorze narzędzia Folio Producer. Aby zapewnić większą niezawodność dostaw zawartości na
urządzenia, serwer push formy Adobe wysyła powiadomienia w pewnych odstępach czasu, a nie jednocześnie.

Funkcja powiadomień push jest dostępna wyłącznie dla aplikacji do obsługi wielu folio. Standardowa funkcjonalność push obejmuje teraz również
możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, co omówiono w dalszej części artykułu.

Obsługa powiadomień push przebiega w inny sposób dla aplikacji z kiosku (Newsstand) oraz aplikacji spoza kiosku:

Po kliknięciu przez wydawcę przycisku Powiadom, na ikonie aplikacji użytkowników wyświetla się czerwony
znaczek.

 
Powiadomienie push informuje o udostępnieniu jednego nowego folio

Po kliknięciu przez wydawcę przycisku Powiadom, czerwony znaczek na ikonie kiosku Newsstand staje się
widoczny wyłącznie dla użytkowników subskrybujących aplikację. Znaczek ten informuje o liczbie folio pobranych w tle. W systemie iOS 7 pod
okładką aplikacji w kiosku Newsstand widać niebieską kropkę do czasu, aż subskrybent otworzy aplikację. Obraz okładki folio jest aktualizowany
do najnowszej wersji zarówno dla subskrybentów aplikacji, jak i osób niesubskrybujących. Powiadomienia push są wymagane dla aplikacji
Newsstand.
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Do góry

Do góry

Do góry

Abonenci aplikacji Kiosk zobaczą niebieski punkt pod obrazem okładki i czerwony znak na ikonie Kiosk.

Informacje dotyczące tworzenia certyfikatów powiadomień push wymaganych przez firmę Apple można znaleźć w dokumencie iPad Publishing
Companion Guide (PDF), dostępnym do pobrania z pulpitu DPS Dashboard.

Wysyłanie powiadomień push

1. Zaloguj się do pulpitu DPS Dashboard z użyciem konta o roli „Aplikacja”. Następnie kliknij opcję Folio Producer.

2. Upewnij się, że folio lub wszystkie wersje graficzne folio są opublikowane.

3. W Organizatorze narzędzia Folio Producer kliknij opcję Powiadom.

Konfiguracja zewnętrznych powiadomień push (tylko Enterprise)
Tworząc niestandardową aplikację przeglądarki za pomocą narzędzia DPS App Builder, można skorzystać z opcji serwera powiadomień push firmy
Adobe lub skonfigurować własny.

W przypadku zewnętrznego serwera powiadomień push dostępnych jest wiele opcji konfiguracyjnych. Podczas konfiguracji serwera należy
pamiętać, że przeglądarka wysyła następujące informacje:

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>

Poza uwzględnieniem tych podstawowych właściwościami można także stworzyć nowe. Jeśli np. używasz tego samego serwera dla wielu aplikacji,
podczas konfiguracji serwera stwórz dodatkową nazwę/wartość (np. „app => jazda na rowerze”). W narzędziu DPS App Builder wskaż dodatkowe
właściwości w polu Custom Push Parameters (Niestandardowe parametry push) panelu Provisioning (Udostępnianie).

Wysyłanie powiadomień tekstowych
Wysyłając własne wiadomości tekstowe, możesz zachęcić czytelników i abonentów korzystających z urządzeń z systemem iOS do ponownego
skorzystania z Twoich usług, przekazując im informacje o nowej zawartości. Powiadomienia tekstowe są obsługiwane we wszystkich wersjach
przeglądarek, ale opcja umożliwiająca otwieranie biblioteki aplikacji wymaga wersji 30 lub nowszej.

1. Zaloguj się do pulpitu DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) z użyciem identyfikatora Adobe ID o odpowiedniej roli
„Aplikacja”.

2. Kliknij opcję Powiadomienia.
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Typ aplikacji

Odbiorcy docelowi

 

3. Zmień następujące ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej:

Określ, co się stanie po dotknięciu powiadomienia tekstowego przez użytkownika. Jeśli wybrana zostanie opcja „Uruchom aplikację”, to
aplikacja zostanie uruchomiona w miejscu, które jest obecnie czytane. W aplikacjach w wersji 30 lub nowszej można uruchamiać
aplikację i wyświetlać niestandardowy sklep lub pole, a także otwierać wybraną stronę WWW. 
Wpisz treść powiadomienia tekstowego, które chcesz wysyłać użytkownikom.

 

4. Określ następujące opcje:

Określ, czy powiadomienie ma zostać wysłane do aplikacji testowej (Development), czy jej opublikowanej wersji (Distribution).

Określ adresatów powiadomień tekstowych. Można na przykład wybrać opcję iPhone, aby wysłać powiadomienia
tekstowe tylko do klientów, który pobrali wersję aplikacji przeznaczoną na iPhone’y.

Możliwe jest również wysłanie powiadomień do użytkowników, którzy od ponad 30 dni nie używali aplikacji.

Dysponując kontem usług analitycznych SiteCatalyst, można gromadzić informacje o podgrupie klientów w pliku CSV, a następnie
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Czas powiadamiania

wykorzystać ten plik CSV do wysłania powiadomień tekstowych typu push. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Segmented Push
Notifications w serwisie DPS Developer Center.

Aby zaplanować dostarczanie powiadomień tekstowych na późniejszą porę, zaznacz opcję Niestandardowa, kliknij
ikonę kalendarza i wybierz datę oraz godzinę. Możesz również zmodyfikować tekst, a następnie zmienić datę i godzinę.

5. Kliknij przycisk Wyślij. Powiadomienie zostanie wysłane albo umieszczone w kolejce do wysłania w ustalonym terminie.

 
Istnieje możliwość wyświetlenia historii powiadomień tekstowych wysłanych dla aplikacji. Jeśli zaplanowane powiadomienie nie zostało
jeszcze wysłane, możesz kliknąć przycisk Anuluj i je wycofać.

 
Powiadomienie tekstowe wyświetlone na iPadzie

Powiadomienia tekstowe są wyświetlane na każdym urządzeniu z systemem iOS, na którym zainstalowano aplikację, a użytkownik wyraził zgodę
na otrzymywanie powiadomień typu „push”.

Komunikat ze statusem HTTP 417

Jeśli otrzymasz komunikat ze statusem HTTP 417 podczas próby wysłania powiadomienia, to połączenia SSL z serwisem Apple APNS nie można
utworzyć przy użyciu certyfikatu wysyłania powiadomień. Upewnij się, że certyfikat wysyłania powiadomień jest prawidłowy i nie wygasł.

Korzystanie z powiadomień push firmy Apple w pakiecie Digital Publishing Suite (j. ang.)

Korzystanie z rozwiązania Urban Airship jako dostawcy powiadomień push pakietu DPS (j. ang.)

Wykorzystując funkcję Apple Push
Notifications w swojej aplikacji Adobe DPS,
możesz powiadamiać użytkowników o
dostępności nowych wydań i uruchamiać
operacje pobierania w tle.... Więcej
informacji

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

autor Scott Dreier

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help

Scott opisuje, jak wykorzystać zasoby Urban
Airship do wysyłania powiadomień DPS i
uruchamiania pobrań z kiosku Newsstand
na urządzenia iOS.... Więcej informacji

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

autor Scott Dreier

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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Korzystanie z udostępniania społecznościowego
Po utworzeniu aplikacji przeglądarki wielu wydań dla iPada lub iPhone'a można włączyć funkcję udostępniania społecznościowego. Ty lub twoi
klienci możecie skorzystać z opcji w aplikacji, która pozwala udostępnić artykuł na Facebooku, Twitterze, Pinterest, za pośrednictwem poczty email
lub za pomocą polecenia kopiuj/wklej. Udostępniana wiadomość zawiera łącze do artykułu.

Jeśli włączona zostanie opcja „Content Viewer w wersji WWW”, to każdy, kto kliknie łącze do artykułu na komputerze, będzie mógł wyświetlić ten
artykuł w przeglądarce za pomocą aplikacji Adobe Content Viewer w wersji WWW (zwanej też „przeglądarką Web Viewer”). Każda osoba, która
dotknie łącza do artykułu na urządzeniu iPad, może wyświetlić ten artykuł w wersji aplikacji Web Viewer dla przeglądarki Mobile Safari (wersja i
nowsze). Każda osoba, która dotknie łącza do artykułu na urządzeniu iPhone, może otworzyć lub pobrać aplikację i wyświetlić artykuł, jeśli autor
skonfigurował odpowiednią wersję graficzną.

Jeśli artykuł w folio komercyjnym jest chroniony, to zarówno w przeglądarce Web Viewer na komputerze, jak i w przeglądarce artykułów na iPadzie
zostanie wyświetlony paywall. Paywall może również zasłaniać artykuły, dla których ustawiono „pomiar wykorzystania”, jeśli użytkownik osiągnął
limit wyświetlania takich artykułów. W aplikacjach w wersji 29 i nowszych paywall nie jest wyświetlany na artykułach oznaczonych jako Bezpłatne
ani na artykułach dowolnego typu w folio oznaczonym jako Bezpłatne.

Więcej informacji o obiegu pracy związanym z udostępnianiem społecznościowym zawiera temat Integracja udostępniania społecznościowego z
aplikacjami DPS (j. ang.).

Wyświetlenia udostępnianych artykułów w przeglądarce Web Viewer są wliczane do limitów realizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w
artykule: Media społecznościowe — licznik pobrań.

Omówienie kroków umożliwiających włączenie udostępniania społecznościowego w aplikacji
Wykonaj następujące kroki w dowolnej kolejności, aby włączyć udostępnianie społecznościowe w aplikacji.

1. Tworząc aplikację w programie DPS App Builder, zaznacz opcję „Włącz udostępnianie”, aby włączyć udostępnianie społecznościowe.

 
Włączanie udostępniania społecznościowego w aplikacji

Na urządzeniach z systemem iOS 7 opcje udostępniania społecznościowego widoczne w menu aplikacji zależą od Listy działań. Zaznacz
opcję Włącz udostępnianie. Na urządzeniach z systemem iOS 6 menu Udostępnianie społecznościowe nie pojawia się w żadnej aplikacji
skompilowanej po 11 lutego 2014 roku. Jest to spowodowane ograniczeniami w odwoływaniu się do funkcji identyfikatorów odbiorców
reklam w zestawie SDK Facebooka. Opcje w sekcji „Ustawienia specyficzne dla systemu iOS 6” nie działają.

Uwaga dotycząca systemu iOS 7: w tej wersji firma Apple nie wyświetla obecnie serwisów Facebook ani Twitter w menu udostępniania dla
aplikacji firm innych niż Apple, jeśli użytkownik nie wprowadził danych logowania do Facebooka lub Twittera w ustawieniach systemu iOS.
Aby ułatwić czytelnikowi włączenie udostępniania w serwisach Facebook lub Twitter, zostanie wyświetlone okno dialogowe programu DPS z
prośbą o wprowadzenie takich danych logowania. Czytelnik może zamknąć to okno lub wybrać opcję „Przypomnij mi”, aby zostało ponownie
wyświetlone przy kolejnej próbie udostępniania.

2. Użyj narzędzia Zarządzanie kontem, aby określić adres URL w serwisie iTunes swojej aplikacji.

Udostępnienie tego adresu umożliwi osobom, które go otrzymają, dotknięcie odsyłacza na urządzeniu w celu pobrania lub otwarcia aplikacji.

181

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/integrated-social-sharing-with-digital-publishing-suite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/integrated-social-sharing-with-digital-publishing-suite.html
http://idiom-q-win-1/content/help/pl/digital-publishing-suite/help/social-media-download-counts.html#social_media_download_counts


 

3. Narzędzie Zarządzanie kontem pozwala skonfigurować konto Aplikacja na potrzeby przeglądarki Web Viewer. Zaznacz opcję Włącz
przeglądarkę Content Viewer w wersji WWW i określ pozostałe ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera temat Narzędzie Zarządzanie
kontem.

 
Zezwól na przeglądanie artykułów w przeglądarce Content Viewer w wersji WWW.

4. Podczas tworzenia folio pamiętaj o prawidłowym skonfigurowaniu wersji. Jeśli aplikacja obsługuje urządzenia iPad i iPhone, użyj tej samej
wartości nazwy artykułu we wszystkich wersjach. Folio o wymiarach 1024x768 jest używane w ramach przeglądarki Web Viewer, o ile nie
utworzono wersji Tylko dla przeglądarki Web Viewer. Wersja Tylko dla przeglądarki Web Viewer obsługiwana jest w dowolnym, prawidłowym
rozmiarze.

5. Użyj Edytora narzędzia Folio Producer, aby określić, czy artykuły w folio są bezpłatne, z pomiarem wykorzystania czy chronione. Następnie
opublikuj lub uaktualnij folio. W przeglądarce Web Viewer użytkownicy mogą przeglądać artykuły bezpłatne nawet wtedy, gdy został
osiągnięty próg paywalla. Natomiast artykuły z pomiarem wykorzystania można przeglądać do osiągnięcia progu paywalla dla danego folio
komercyjnego, po czym zostanie wyświetlony paywall. Użytkownicy mogą przeglądać artykuły chronione, tylko jeśli mają uprawniania do
folio.

Te ustawienia Dostępu do artykułu, jeśli są włączone w aplikacji, wpływają również na podgląd bezpłatnych artykułów.
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Zmień atrybut dostępu do artykułów na bezpłatny, mierzony lub chroniony.

Wyświetlanie porad DPS Tips na komputerze

Obieg pracy dla klienta związany z udostępnianiem społecznościowym
Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas konfigurowania folio wykonaj następujące czynności:

Utwórz folio o wymiarach 1024x768 w dowolnym formacie graficznym. Artykuły PDF są teraz wysyłane do serwera Web Viewer w formacie
PNG. Jeśli chcesz utworzyć specjalne folio, które ma być używane tylko przez przeglądarkę Web Viewer, możesz utworzyć folio w dowolnym
rozmiarze i zaznaczyć opcję Tylko w przeglądarce Web Viewer. Zobacz Tworzenie wersji tylko dla przeglądarki Web Viewer.

Utwórz wersje folio dla wszystkich modeli urządzeń. Wszystkie artykuły udostępniane z iPhone’a lub iPada HD są odwzorowywane do wersji
dla iPada SD (1024x768) lub wersji „Tylko dla przeglądarki Web Viewer”, a łącze do artykułu jest przypisywane stosownie do wersji dla
danego urządzenia.

Jeśli tworzysz wersje, użyj tych samych wartości Nazwa artykułu dla odpowiadających sobie artykułów w każdej wersji, tak by mieć pewność,
że udostępniony artykuł jest odwzorowany prawidłowo w przeglądarce Web Viewer i na wszystkich urządzeniach. Upewnij się również, czy
wersje folio są skonfigurowane prawidłowo. Zobacz Tworzenie wersji folio.

Po otwarciu artykułu w aplikacji przeglądarki na urządzeniu z systemem iOS 7 użytkownik może dotknąć ikonę udostępniania i wybrać dowolną z
opcji mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail lub Kopiuj łącze. Menu Udostępnianie społecznościowe nie jest dostępne w
przeglądarkach na urządzeniach z systemem iOS 6 dla aplikacji skompilowanych po 7 lutego 2014 roku.

Zobacz przykłady artykułów DPS
wyświetlanych w przeglądarce komputera....
Więcej informacji

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

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

Podziel się wiedzą ze społecznością
Adobe Community Help
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W przypadku udostępniania w ramach folio o wymiarach 2048x1536 pikseli (HD)

W przypadku udostępniania w ramach folio o wymiarach 1024x768 pikseli (SD)

W przypadku udostępniania z iPhone’a

Gdy użytkownik dotknie łączy do artykułu na iPadzie

 
Wybór opcji udostępniania społecznościowego w aplikacji (iOS 7)

W zależności od wybranej opcji klienci mogą się zalogować, dodać komentarz oraz podać inne informacje. Np. po wybraniu opcji E-mail można
podać adresata i wysłać do niego wiadomość.

Przy udostępnianiu artykułu tworzone jest łącze, które zawiera pełną ścieżkę do tego artykułu. Artykuły chronione w folio komercyjnych są
zasłaniane paywallem. To samo dotyczy artykułów z pomiarem wykorzystania, jeśli użytkownik osiągnął limit wyświetleń.

Jeśli artykuł nie jest już dostępny w przeglądarce Web Viewer, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie lub adres URL przekierowania określony w
narzędziu Zarządzanie kontem.

Użytkownicy mogą kliknąć łącze do artykułu w przeglądarce na komputerze stacjonarnym lub na urządzeniach iPad albo iPhone. Efekt kliknięcia
lub puknięcia łącza artykułu zależy od następujących czynników:

Aby zmienić domyślny tekst w wiadomości o udostępnieniu, zmodyfikuj plik XML z dostosowanymi ciągami (można go otworzyć z sekcji
ustawień zaawansowanych na stronie Szczegóły aplikacji w programie DPS App Builder). Wygeneruj plik XML, otwórz go i poszukaj wyrażenia
„Widziałem/-am to w”. Ciąg %1$@ to zmienna tytułu artykułu, a ciąg %2$@ określa zmienną nazwy folio. Pamiętaj, aby zmodyfikować tag
języka (np. <en>), a nie tag <key>. Szczegółowe informacje zawiera temat Tworzenie aplikacji DPS dla urządzeń iPad i iPhone.

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem
wykorzystania z folio o wymiarach 2048x1536, łącze do artykułu jest dostępne dla przeglądarki Web Viewer tylko wtedy, jeśli skonfigurowano
wersję o wymiarach 1024x768 lub wersję „Tylko dla przeglądarki Web Viewer” oraz gdy tytuły artykułów są zgodne.

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem
wykorzystania z folio o wymiarach 1024x768, każda osoba, która kliknie łącze w przeglądarce Web Viewer, będzie mogła wyświetlić ten artykuł.
Jeśli nie chcesz, aby folio 1024x768 dla iPada SD było wyświetlane w przeglądarce Web Viewer, możesz utworzyć wersję Tylko dla przeglądarki
Web Viewer.

Jeśli klient udostępnił artykuł bezpłatny lub z pomiarem wykorzystania z iPhone’a, łącze do tego
artykułu będzie dostępne w przeglądarce Web Viewer tylko pod warunkiem skonfigurowania wersji o wymiarze 1024x768 lub wersji „Tylko dla
przeglądarki Web Viewer” i zgodnym tytule artykułu.

Gdy użytkownik dotknie łączy na iPadzie, wersja artykułu zostanie wyświetlona w
przeglądarce artykułów dla urządzenia iPad. (Jeśli artykuł jest chroniony, to pojawi się paywall). Aby wyświetlić podgląd udostępnionego artykułu,
użytkownik może go przewinąć i skorzystać z obsługiwanych nakładek. Nieobsługiwane nakładki są zakryte ikoną zastępczą. Banery na początku i
końcu artykułu zawierają łącza umożliwiające pobranie aplikacji lub otwarcie jej (jeśli jest już zainstalowana). Należy pamiętać o podaniu adresu
URL aplikacji w serwisie iTunes, aby odbiorcy udostępnionego łącza mogli otworzyć i pobrać aplikację. Adres ten określa się za pomocą narzędzia
Zarządzanie kontem.
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Gdy użytkownik dotknie łączy do artykułu na iPhonie

Gdy użytkownik osiągnie limit artykułu w przeglądarce Web Viewer

Osiągnięcie limitu artykułów aplikacji w Web Viewer

Gdy folio jest opublikowane ze statusem Bezpłatne

 
Podgląd artykułu wyświetlony w przeglądarce artykułów na iPadzie

Gdy użytkownik dotknie udostępnianych łączy na iPhonie, zostanie wyświetlona strona z
przyciskiem „Otwórz artykuł w aplikacji”.

Jeśli aplikacja nie zostanie pobrana na urządzenie użytkownika, pojawi się na stronie App Store (jeśli w narzędziu Zarządzanie kontem
podano adres URL aplikacji iTunes). Jeśli nie podano adresu URL aplikacji iTunes, użyty zostanie adres URL przycisku Paywall. Jeśli nie
określono adresu URL iTunes ani adresu URL przycisku paywalla, wyświetlany jest komunikat o braku dostępności artykułu. Po pobraniu
aplikacja otwiera się normalnie. Klienci mogą następnie zakupić i pobrać folio zawierające udostępniony artykuł.
Jeśli aplikacja została już pobrana na urządzenie klienta, dotknięcie przycisku „Open Article in the App” (Otwórz artykuł w aplikacji) na stronie
startowej spowoduje wyświetlenie monitu o zakup lub pobranie folio. Po pobraniu folio i kliknięciu Wyświetl w pierwszej kolejności zostanie
pobrany i wyświetlony artykuł z łącza.
Jeśli pobrano aplikację oraz folio, dotknięcie przycisku „Open Article in the App” (Otwórz artykuł w aplikacji) spowoduje wyświetlenie artykułu.

Zostaje wyświetlona strona płatności z przyciskiem Więcej informacji.
Skorzystaj z narzędzia Zarządzanie kontem do zmiany tych ustawień.

Zostaje wyświetlony adres URL Osiągnięto limit realizacji określony w narzędziu
Zarządzanie kontem.

Jeśli folio zostało opublikowane jako bezpłatne w aplikacji w wersji 29 lub nowszej, w
przeglądarce Web Viewer można wyświetlać wszystkie artykuły z tego folio, nawet te, które mają status Chronione lub Mierzone.

Obsługa funkcji przeglądarki Web Viewer
Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox oraz Chrome. Przeglądarka Internet Explorer 8 jest częściowo
obsługiwana, ale nie wyświetla prawidłowo artykułów HTML, filmów i innych nakładek. Przeglądarki mobilne nie wyświetlają wersji artykułów dla
przeglądarki Web Viewer.

Do prawidłowego działania funkcji udostępniania jest wymagany system iOS5 lub jego nowsza wersja.

Przeglądarki internetowe nie obsługują aktualnie wszystkich typów nakładek. Panoramy nie są jeszcze w pełni obsługiwane, a niektóre nakładki
zawartości WWW mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami. W przypadku filmów użyj formatu M4V lub MP4 z kodowaniem h.264 zamiast MOV.
W przypadku plików audio należy używać formatu MP3 albo plików dźwiękowych o kodowaniu AAC/MP4. Aby uzyskać najlepsze wyniki, stwórz za
pomocą programu DPS App Builder aplikację deweloperską i przeprowadź testy artykułów bezpłatnych i mierzonych w przeglądarce Web Viewer.

Możesz utworzyć wersję folio Tylko dla aplikacji Web Viewer, która będzie zapewniać inną zawartość od wyświetlanej w aplikacjach mobilnych.
Ponadto możesz osadzić przeglądarkę Web Viewer na stronie internetowej, aby zapewnić spójne wrażenia z obsługi. Więcej informacji można
znaleźć w artykule Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.

Obsługa funkcji przeglądarki artykułów
W przypadku przeglądarki artykułów (Mobile Safari Web Viewer) obsługiwane są następujące nakładki: hiperłącza i przyciski, pokazy slajdów,
wideo, przewijane ramki oraz nakładki WWW. Zagnieżdżone nakładki i artykuły HTML również są obsługiwane.

Obecnie nie są obsługiwane następujące nakładki: przesuwanie i powiększanie obrazów, sekwencje obrazów, dźwięk i panoramy. Nad każdą
nieobsługiwaną nakładką jest wyświetlany obraz zastępczy, aby zasygnalizować użytkownikowi, że nie ma możliwości korzystania z tej zawartości.
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  Wiadomości serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

Nie są obsługiwane przerzucanie strona po stronie i przerzucanie w poziomie.

Udostępnianie AirDrop na urządzeniach iOS 7
Gdy czytelnik udostępni artykuł za pomocą funkcji AirDrop (iOS 7), odbiorca zobaczy okno dialogowe, w którym będzie mógł przyjąć lub odrzucić
udostępniony materiał. Jeśli go przyjmie, to artykuł zostanie wyświetlony w przeglądarce artykułów w programie Safari (iPad). Po odebraniu
udostępnianego materiału na iPhonie zostanie wyświetlona strona WWW, która umożliwi dostęp do serwisu iTunes lub pokaże komunikat do
czytelnika.

Firma Adobe poleca również
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Zasoby

Forum użytkowników pakietu DPS
artykuł (21 maj 2012)
Forum użytkowników pakietu DPS

DPS Developer Center
artykuł (20 maj 2012)
Kolekcja zaawansowanych artykułów i zasobów pakietu DPS.

Aplikacja DPS Tips
artykuł (02 maj 2012)
Bezpłatna aplikacja na iPada/iPhone'a. Dostępne również dla urządzeń z systemem Android.

Poradniki dotyczące pakietu DPS
artykuł  (03 maj 2012)
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Pomoc pakietu Digital Publishing Suite

Więcej

Gotowość do pracy
Pobieranie, instalowanie i konfigurowanie
Korzystanie z identyfikatora Adobe ID przy
obsłudze pakietu DPS
Aktualizacje produktów (Windows, Mac OS)

Pomoc i samouczki
Pomoc i samouczki pakietu Digital Publishing Suite
Pierwsze kroki
Nowości w tej wersji

Najważniejsze problemy
Problemy z instalacją pakietu DPS
Rozwiązywanie problemów z panelem Folio Builder
Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Content
Viewer
Problemy z publikowaniem lub aktualizowaniem folio
Błąd: svr.unknown

Zasoby
Kontakt z działem pomocy (wymagane logowanie)
Zadaj pytanie na forum użytkowników
Informacje o wydaniu
Zasugeruj nową funkcję
Zgłoś błąd

Digital Publishing Suite Tips – aplikacja dla
iPada
Pobierz tą darmową aplikację dla iPada, aby
przeglądać przykłady interaktywnych nakładek
i poznać zarówno podstawowe, jak i
zaawansowane techniki wydawnictw
elektronicznych.

Kanał wideo – Learn Digital Publishing Suite
Opanuj podstawy pracy z programem Digital
Publishing Suite dzięki samouczkom
przygotowanym przez naszych ekspertów.

Zadaj
pytaniePytania do społeczności

05/01 Pomoc Digital Publishing Suite | Nowości w tej
wersji

05/02 DPS App Builder - nie znaleziono „custom-icon-
disabled-png”

05/02 Nowa przeglądarka Android. Obsługa formatu PDF
05/01 wersja 26 - sidecar.xml
05/01 1 maja - błąd Folio Producer

Udostępnij na
Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na LinkedIn
Drukuj

Narzędzia strony

Nauka

Niektóre elementy zawartości na tej stronie są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

188

http://www.adobe.com/pl/support/
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/help/installing-digital-publishing-tools
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/help/using-ids-digital-publishing
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/help/using-ids-digital-publishing
http://kb2.adobe.com/cps/930/cpsid_93010.html
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/help/getting-started-digital-publishing-suite
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/help/whats-new-release
http://kb2.adobe.com/cps/930/cpsid_93010.html
http://kb2.adobe.com/cps/900/cpsid_90004.html
http://kb2.adobe.com/cps/893/cpsid_89379.html
http://kb2.adobe.com/cps/893/cpsid_89379.html
http://kb2.adobe.com/cps/921/cpsid_92152.html
http://kb2.adobe.com/cps/915/cpsid_91536.html
https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://forums.adobe.com/community/dps
http://idiom-q-win-1/pl/digital-publishing-suite/release-note/dps-bug-fix-release-notes
http://www.adobe.com/go/wish_pl
http://www.adobe.com/go/wish_pl
http://itunes.apple.com/us/app/digital-publishing-suite-tips/id436199090?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/digital-publishing-suite-tips/id436199090?mt=8
http://tv.adobe.com/show/learn-digital-publishing-suite/
http://forums.adobe.com/community/feeds/allcontent?community=4531
http://forums.adobe.com/community/feeds/allcontent?community=4531
http://forums.adobe.com/thread/1203612
http://forums.adobe.com/thread/1203612
http://forums.adobe.com/thread/1203771
http://forums.adobe.com/thread/1203771
http://forums.adobe.com/thread/1203746
http://forums.adobe.com/thread/1203666
http://forums.adobe.com/thread/1203629
http://www.facebook.com/sharer.php
http://www.facebook.com/sharer.php
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/sharer.php
http://www.facebook.com/sharer.php
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/


DPS — rozszerzony spis treści

Do góry

Do góry

Do góry

Główna strona pomocy DPS zawiera łącza do najbardziej typowych artykułów pomocy DPS. Strona ta zawiera pełną listę artykułów dotyczących
pakietu DPS, w tym łącza do filmów, artykułów społeczności oraz artykułów specjalistycznych dla programistów.

Pierwsze kroki
DPS — podręczniki Pierwsze kroki

Podręcznik Pierwsze kroki w pakiecie DPS (wersje Professional i Enterprise)

Podręcznik DPS Krok po kroku (wersja Single Edition)

Instalowanie pakietu DPS

Instalowanie narzędzi pakietu DPS

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Samouczki wideo

AdobeTV — filmy poświęcone pakietowi DPS

AdobeTV — Digital Publishing Channel

Zasoby szkoleniowe

DPS — samouczki dotyczące tworzenia

Aplikacja DPS Tips

Co nowego
Co nowego w tej wersji

Historia informacji o wydaniach

Informacje o wydaniu i poprawki błędów

Tworzenie, projektowanie i układ
Przegląd projektów i układów pakietu DPS

Omówienie projektu układu

Projektowanie publikacji cyfrowych

Określanie struktur folderów dla importowanych artykułów

Lista obsługiwanych funkcji

Rodzaje aplikacji przeglądarek

Tworzenie dokumentów źródłowych InDesign dla DPS

Tworzenie dokumentów źródłowych InDesign

Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń

Tworzenie zawartości DPS dla różnych modeli urządzenia iPad

Tworzenie zawartości DPS dla telefonu iPhone

Tworzenie wielu wersji artykułów

Techniki projektowania w DPS

Artykuły z funkcją płynnego przewijania

Przesuwanie artykułów palcem w płaszczyźnie poziomej

Włączanie gestów wykonywanych palcami dla artykułów PDF

Tworzenie zawartości HTML dla publikacji DPS

Korzystanie z języka HTML w pakiecie DPS
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Do góry

Do góry

Do góry

Do góry

Do góry

Tworzenie artykułów HTML dla publikacji DPS

Importowanie zasobów HTMLResources

Osadzanie czcionek w artykułach HTML

Wczytywanie artykułów HTML – film autorstwa Colina Fleminga

Tworzenie zawartości HTML dla przeglądarek Android

Interaktywne nakładki
Informacje o nakładkach

Omówienie nakładek interaktywnych

Sprawdzone procedury tworzenia nakładek

Obsługiwane funkcje interaktywne programu InDesign

Tworzenie nakładek zagnieżdżonych

Rozwiązywanie problemów z nakładkami interaktywnymi

Hiperłącza i przyciski

Nakładki hiperłączy i przycisków

Film „Czynności hiperłączy” autorstwa Colina Fleminga (j. ang.)

„Tworzenie przycisków obszarów aktywnych” autorstwa Boba Bringhursta

Hiperłącza i przyciski w aplikacji DPS Tips

Przeskakiwanie do innego artykułu (navto) w aplikacji DPS Tips

Zaawansowane tworzenie łączy w aplikacji DPS Tips

Tworzenie łączy do plików PDF w aplikacji DPS Tips

Pokazy slajdów

Nakładki pokazów slajdów

Pokazy slajdów w aplikacji DPS Tips

Sekwencje obrazów

Nakładki sekwencji obrazów

 

Audio i wideo

 

Panoramy

 

Zawartość internetowa

 

Przesuwanie i powiększanie

 

Ramki przewijalne

 

Tworzenie folio i artykułów

Publikowanie folio

Tworzenie aplikacji przeglądarek
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Poza niniejszym systemem pomocy dostępne są również następujące zasoby publikacji cyfrowych:

Fora użytkowników

Wejdź na publiczne forum użytkowników pakietu Digital Publishing Suite , aby zadawać pytania i współpracować z innymi klientami.

Serwisy WWW firmy Adobe

Strona pomocy i obsługi technicznej pakietu Digital Publishing Suite zapewnia odpowiedzi na pytania, które są często kierowane do działu
pomocy technicznej, a także łącza do przydatnych artykułów i zawartości.

Strona pakietu Digital Publishing Suite oferuje przykłady poglądowe, informacje o cenach, odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące
publikacji cyfrowych i wiele innych zasobów.

Galeria publikacji cyfrowych zapewnia łącza do publikacji utworzonych przy pomocy narzędzi pakietu Digital Publishing Suite.

Digital Publishing Suite Developer Center oferuje zasoby dotyczące zaawansowanych zadań, takich jak korzystanie z funkcji analitycznych i
konfigurowanie powiadomień push.

Strona DPS Status zawiera informacje dotyczące przerw w działaniu serwerów oraz planowanych czynności konserwacyjnych.

Materiały szkoleniowe

Aplikacja Digital Publishing Suite Tips jest dostępna w sklepie Apple App Store. Jest to swego rodzaju połączenie podręcznika użytkownika, bloga
oraz „książki kucharskiej”. Ta aplikacja jest także dostępna w serwisach Google Play Store i Amazon Appstore (należy szukać pozycji „DPS Tips”).
Jeśli nie masz iPada lub urządzenia przenośnego, możesz wyświetlić problemy omówione w aplikacji DPS Tips na komputerze.

Aby poznać proces publikacji cyfrowej oraz poeksperymentować z przykładowymi plikami, przejdź na stronę Samouczki pakietu DPS dotyczące
tworzenia zawartości lub Praktyczny samouczek pakietu Digital Publishing Suite.

Przejdź na stronę serwisu Twitter pakietu Digital Publishing Suite lub strony serwisu Facebook pakietu Digital Publishing Suite.

Dokumenty dotyczące publikowania aplikacji przeglądarek

Przewodnik iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (PDF) i przewodnik Step-by-Step iPad Publishing Guide for
Single Edition (PDF) przeprowadzają użytkownika przez proces tworzenia wymaganych certyfikatów, ekranów powitalnych oraz ikon
niezbędnych do opublikowania niestandardowej aplikacji przeglądarki w sklepie Apple App Store. Wspomniane przewodniki można pobrać z
menu Pomoc aplikacji DPS App Builder.

Dokument Proces publikowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się niestandardową aplikację
przeglądarki przeznaczoną do wysłania do sklepu Google Play Store lub Amazon Appstore.

Firma Adobe poleca również
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