
Yardım ve eğitimler
ADOBE® DIGITAL PUBLISHING SUITE

Mayıs 2014

Bazı bağlantılar yalnızca İngilizce içerik bulunduran sayfalara gidebilir.



Başlarken

DPS Videoları
makale  (01 şubat 2012)

DPS Başlarken Kılavuzu
makale  (20 kasım 2012)

1

http://tv.adobe.com/show/learn-digital-publishing-suite/
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/tr/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf


DPS'i kullanmaya başlama

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Yayıncılar İçin DPS Başlarken Kılavuzu
DPS için Professional veya Enterprise aboneliğiniz varsa, Adobe DPS Başlarken Kılavuzuna (PDF) bakın.

Video eğitimleri

Colin Fleming, Digital Publishing Suite araçlarını kullanma hakkında bir dizi video oluşturdu. Bu video eğitimlerine ve diğer eğitimlere AdobeTV'den
erişebilirsiniz.

AdobeTV - Learn Digital Publishing Suite (AdobeTV - Digital Publishing Suite Hakkında Bilgi Edinme)

DPS Öğrenme kanalında bulunan videoların yanı sıra, AdobeTV - Digital Publishing Channel 'da (AdobeTV - Dijital Yayıncılık Kanalı) pek çok
başka video da sunulmaktadır

Web eğitimleri

DPS iş akışı hakkında temel bilgiler edinmek için İçerik Oluşturma Eğitimleri sayfasından örnek varlıkları indirin ve denemeler yapın.

Digital Publishing Suite Tips - Ücretsiz Uygulama

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

Etkileşimli kaplama örnekleri görüntülemek,
temel ve gelişmiş dijital yayınlama teknikleri
öğrenmek için bu ücretsiz iPad
uygulamasını indirin.... Daha Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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DPS araçlarını yükleme

Not:

Adobe Digital Publishing Suite, InDesign CS5 ve sonraki sürümleri için sunulmaktadır. InDesign CC veya CS6'daki araçların tamamını yüklemek
için InDesign'da Yardım >Güncellemeler seçeneğini belirleyerek DPS Masaüstü Araçları yükleyicisini çalıştırın. InDesign CS5/CS5.5 sürümleri için
tüm dijital yayıncılık araç setini yüklemek üzere iki farklı yükleme gerekir. Hem Folio Producer araçlarını hem de Folio Builder panelini yükleyin.

Desktop Viewer gibi AIR uygulamalarını çalıştırmak için, AIR 2.x gereklidir. AIR uygulamasının en son sürümü http://get.adobe.com/air/ adresinde
sunulmaktadır.

Araçları yüklerken sorunla karşılaşıyorsanız bu makalenin ilerleyen bölümlerindeki "Sık karşılaşılan yükleme sorunları" konusuna bakın.

Yükleme bağlantıları

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Masaüstü Araçları (Windows)

CC/CS6 DPS Masaüstü Araçları (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

CS5.5/CS5 Folio Producer araçları (Windows)

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

CS5.5/CS5 Folio Builder paneli (Windows)

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

DPS App Builder (yalnızca Mac OS)

DPS App Builder

DPS Masaüstü Araçlarını Yükleme (InDesign CS6)

InDesign'da, Yardım > Güncellemeler seçeneklerini belirleyin ve DPS Masaüstü Araçlarını güncelleyin.

DPS Masaüstü Araçları yükleyicisi Folio Overlays panelini, Folio Builder panelini, gereken InDesign eklentisini, DPS App Builder'ı ve Desktop
Viewer'ı yükler.

Yeni bir sürüm sunulduğunda, en yeni yükleyicinin InDesign Güncelleme yükleyicisine dahil edilmesi birkaç gün sürebilir. Bu süre
zarfında, Folio Builder panelindeki bağlantıyı tıklatarak veya yukarıdaki bağlantılarla en güncel yükleyiciyi indirerek DPS Masaüstü Araçlarını
güncelleyebilirsiniz.

Folio Producer araçları ve Folio Builder panelini yükleme (InDesign CS5/CS5.5)

1. InDesign uygulamasından çıkın.

2. DPS Araçlarını yükleyin.

Windows: Folio Producer araçlarını indirme (Windows)

Mac OS: Folio Producer araçlarını indirme (Mac OS)

3. Folio Builder panelini yükleyin.

Windows: Folio Builder panelini indirme (Windows)

Mac OS: Folio Builder panelini indirme (Mac OS)

Adobe Content Viewer'ı bir mobil aygıta yükleme

iPad, Android cihaz veya PlayBook sahibiyseniz, mağazadan Adobe Content Viewer'ın en güncel sürümünü yükleyin. Mağazada “ Content Viewer”
için arama yapın.

DPS Masaüstü Araçlarını güncelleme (InDesign CS6)

Yeni bir araç seti sunulduğunda, InDesign'da Yardım > Güncellemeler seçeneklerini belirleyerek DPS Masaüstü Araçlarını güncelleyin. Önceki
görüntüleyici sürümüyle (v20 veya üzeri) uyumlu foliolar oluşturmanız gerekiyorsa, ilgili görüntüleyici sürümünü hedef alan Folio Builder panelini
kullanabilirsiniz.

Folio Builder panelini ve/veya içerik oluşturma araçlarını güncelleme (InDesign CS5/CS5.5)

Digital Publishing Suite araçları sık sık güncellenmektedir. Yeni bir sürüm çıktığında, Folio Producer Hizmeti web'de güncellenir. Araçlarınızı
güncellemeden Folio Builder panelini güncellemenizi sağlayan ayrı bir yükleyici mevcuttur. Adobe web istemcisini her güncellediğinde, web
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istemcisi ve Folio Builder panelinin uyum içinde çalıştığından emin olmak için Folio Builder panelini güncelleyin.

Folio Builder'ı güncellediğinizde içerik oluşturma araçlarınızın güncellenmediğini unutmayın.

Folio Builder paneli güncellemelerine Adobe İndirmeleri sayfasından erişebilirsiniz:

Windows: Folio Builder panelini indirme (Windows)

Mac OS: Folio Builder panelini indirme (Mac OS)

İçerik oluşturma araçlarını piyasaya yeni bir sürüm çıktığında da güncelleyebilirsiniz. İçerik oluşturma araçlarını güncellediğinizde, yayınladığınız
videoların hiçbiri v20 görüntüleyici sürümünden önce oluşturulan sürümlerle uyumlu olmayacaktır. v20 ve sonraki sürüm görüntüleyiciler için, içerik
oluşturma araçlarını güncelleyin; böylece folio oluştururken görüntüleyici sürümünü belirtebilirsiniz. Bkz. Folio oluşturma.

InDesign CS5/CS5.5 sürümlerinde, eski bir özel görüntüleyici sürümüyle (v19 ve önceki sürümler) uyumlu olması için önceki bir Folio Producer
araç setine geri dönmeniz gerekebilir. Folio Producer araçlarını kaldırın, uygun sürümlerini indirin ve kurun. Eski araçlar şu sayfalarda
bulunmaktadır:

Windows: Eski Folio Producer araçları arşivi (Windows)

Mac OS: Eski Folio Producer araçları arşivi (Mac OS)

Sık karşılaşılan yükleme sorunları
Masaüstü için Adobe Content Viewer'ın düzgün şekilde yüklenememesi

Bazı durumlarda, DPS Masaüstü Araçları veya Folio Producer araçları Masaüstü için Adobe Content Viewer'ı (diğer adıyla "Desktop Viewer")
yükleyemez. Bu sorun, Masaüstü için Adobe Content Viewer'ı elle yükleyerek giderilebilir. Elle yükleme için AdobeContentViewer.air dosyasını çift
tıklatın:

Not: Dosyanın konumu, 64 bit Windows kullanmanıza veya InDesign CS5/CS5.5 Folio Producer Araçlarını yüklemenize bağlı olarak değişebilir.

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

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

Ayrıntılı bilgi için şu teknik nota bakın: http://helpx.adobe.com/tr/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

"Lütfen uygulamanızı güncelleyin" hata mesajı

Müşteriler size ait görüntüleyici uygulamasındaki folioları indirmeye çalıştıklarında şu hata mesajı görünür: "Lütfen uygulamanızı güncelleyin. Bu
sayı indirilebilir ancak uygulamanın daha yeni bir sürümünü gerektirir."

Müşterilerin bu hata mesajını almaları, folionun uygulamanın görüntüleyici sürümünden daha sonraki bir görüntüleyici sürümünde oluşturulduğunu
gösterir. Bu sorunu gidermek için folioyu uygulamanızla uyumlu olan eski bir sürümü kullanarak yayınlayın ya da mağazaya uygulamanızın yeni bir
sürümünü gönderin.

Ayrıntılı bilgi için şu makaleye bakın: http://helpx.adobe.com/tr/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

"Uyumlu bir Digital Publishing Eklentiniz yok" hata mesajı

Folio Producer araçlarınızı güncelledikten sonra görünen bu hata mesajında, zaten en güncel Folio Producer araçlarına ve paneline sahip
olduğunuz halde Folio Producer araçlarını indirmeniz istenir. Bu sorun bazen PlugInConfig.txt dosyasıyla ilgili bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Bu
dosyayı taşıdığınızda ya da kaldırdığınızda sorun çözülür. Ayrıntılar için şu teknik nota bakın: http://helpx.adobe.com/tr/digital-publishing-
suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Managing Updates Video (Güncellemeleri Yönetme Videosu)

Understanding DPS Tool Versions (DPS Araç Sürümlerini Öğrenme)

Colin, InDesign CS5/CS5.5 sürümlerindeki
araçlarınızı güncellemeniz gereken zamanı
belirlemenize yardımcı oluyor.... Daha Fazla
Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Bob, hangi araçların ve görüntüleyicilerin
yüklendiğini belirleme yollarını anlatıyor....
Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/ppNzr

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Dijital yayıncılık araçlarını kaldırma (InDesign CS5/CS5.5)

Folio Producer araçlarını kaldırmak için şunlardan birini yapın:

Windows'ta araçları kaldırmak için Denetim Masası'nı (Program Ekle/Kaldır) kullanın.

Mac OS'de, Applications > Utilities > Adobe Uninstallers'da bulunan kaldırma uygulamasını kullanın.

InDesign CS6'da, dijital yayıncılık araçları InDesign'a entegre edilmiştir. DPS araçlarını yalnızca InDesign'ı kaldırarak kaldırabilirsiniz.
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DPS için Adobe ID kullanma
Folio Builder panelinde, Digital Publishing Suite Dashboard ve DPS App Builder uygulamalarında giriş yapmak için doğrulanmış bir Adobe ID
gereklidir.

Folio Builder panelinde isteğe bağlı olarak oturum açılır. Oturum açmazsanız, bir mobil cihazda Desktop Viewer veya Adobe Content Viewer'ı
kullanarak yerel foliolar oluşturup önizleyebilirsiniz. Folio Builder panelinde oturum açtığınızda, foliolarınız acrobat.com sunucusuna yüklenir. Bu
folioları mobil aygıtınıza indirebilir veya diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Adobe ID oluşturma ve doğrulama (abone olmayan kullanıcılar)

DPS veya Creative Cloud abonesi değilseniz, DPS araçlarını kullanarak folio oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Bireysel bir Adobe ID oluşturmak için
https://digitalpublishing.acrobat.com/ adresine giderek Create Account (Hesap Oluştur) seçeneğini tıklatın. Bir hesap oluşturmak için, geçerli bir e-
posta adresi kullanarak kaydolun. Adobe size bir doğrulama mesajı gönderecektir. Bu mesajı açıp doğrulayın. Folio Builder panelinde,
Dashboard'da veya DPS App Builder'da oturum açmak için Adobe ID kullanın.

Creative Cloud üyeliği

Creative Cloud üyeliğiniz varsa, oturum açmak için Creative Cloud hesabınızı kullanın. Creative Cloud hesabınızı kullanarak DPS App Builder'da
oturum açtığınızda, Apple'a gönderebileceğiniz iPad uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Uygulamaya bağlı Adobe ID (Professional ve Enterprise aboneleri)

Folio Builder panelinde oturum açmak ve folio oluşturmak için bir şahsa ait (“canguner@gmail.com” gibi) bir Adobe ID kullanabilirsiniz. Ancak, aylık
dergi gibi bir çoklu folio görüntüleyici uygulaması yayınlıyorsanız, özel olarak ilgili uygulamaya atanmış (“dps.yayin@yayinci.com” gibi) bir Adobe ID
kullanmanız önerilir. Uygulama görevini bir e-posta hesabına atamak için Hesap Yönetimi aracını kullanın.

 
Uygulama Adobe ID'si 
A. Folio Builder paneli B. DPS App Builder C. DPS App Builder ile oluşturulmuş özel görüntüleyici uygulaması, Folio Builder paneliyle oluşturulmuş
folioları görüntüler 

Folio Builder panelinde giriş yapmak için kullandığınız Adobe ID (“Başlık Kimliği” olarak adlandırılır), DPS App Builder'da görüntüleyici uygulaması
oluştururken belirttiğiniz Adobe ID'ye bağlanır.

Örneğin, kanoculuk ve bisikletçilikle ilgili dergiler yayınlayan, Sporty adında bir şirkette çalıştığınızı düşünelim. En iyi sonuçları almak için
“dps.kanoculuk@sporty.com” ve “dps.bisikletcilik@sporty.com” adında iki ayrı Adobe ID oluşturun.
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Kanoculukla ilgili foliolar oluşturup yayınlarken, Folio Builder panelinde ve Folio Producer'da oturum açmak için kanoculuk Adobe ID'sini kullanın.
Kanoculuk için özel görüntüleyici uygulaması oluştururken DPS App Builder'daki Başlık Kimliği alanında kanoculuk Adobe ID'sini belirtirsiniz. (DPS
App Builder'da oturum açmak için kullandığınız Adobe ID, Hesap Yönetim aracındaki ayarlara bağlı olarak farklı bir Adobe ID olabilir.)

Aynı şekilde, bisikletçilik uygulaması için folio oluşturup yayınlamak üzere bisikletçilik Adobe ID'sini kullanabilir ve bunu DPS App Builder'da Başlık
Kimliği olarak belirtebilirsiniz.

Kanoculuk Adobe ID'sini kullanarak yayınladığınız foliolar kanoculuk uygulamasında görünür. Bisikletçilik Adobe ID'sini kullanarak yayınladığınız
foliolar ise bisikletçilik uygulamasında görünür.

Temsilci Adobe ID'ler Oluşturma (aboneler)

Temsilci Adobe ID özel bir yayıncılık hesabına bağlıdır ve yalnızca bu hesap için kullanılır. Temsilci Adobe ID olarak bir e-posta adresi kullanmak
isterseniz, Hesap Yöneticisi aracını kullanarak Adobe ID'nizi oluşturun. Bir e-posta adresini Adobe ID olarak belirlemek için farklı bir yöntem
kullanmak isterseniz, bu e-posta adresi temsilci Adobe ID olarak atanamaz.

Professional veya Enterprise aboneliği sahibiyseniz, Adobe ID'ye farklı bir rol atamak için Hesap Yönetimi'ni kullanın. Böylece, Adobe ID'yi
uygulama oluşturmak veya DPS App Builder'a giriş yapmak için kullanabilirsiniz. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.
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DPS iş akışına genel bakış
Adobe InDesign, iş akışının başlıca bileşenidir. Tasarım ekipleri InDesign'ı kullanarak mizanpajlar oluşturabilir ve etkileşim ekleyebilirler. Üretim
ekipleri, sahip oldukları mizanpajlarla diğer mizanpajları birleştirebilir, meta veri ekleyebilir ve bu mizanpajları bir "folio" formatında yayınlayabilir.

InDesign CS5 veya sonraki sürümlerini kullanan herkes, dijital yayıncılık folioları yazabilir, paylaşabilir ve bu folioların önizlemesini yapabilir. Ancak
ticari kullanıma yönelik özel uygulamalar oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

Bir Professional ya da Enterprise hesabı kullanarak Digital Publishing Suite'e abone olun. DPS aboneliği, Apple App Store, Google Play Store
ve Amazon Appstore için sınırsız sayıda uygulama oluşturmanızı sağlar. DPS için Professional veya Enterprise aboneliğiniz varsa, lütfen
Adobe DPS Başlarken Kılavuzunu (PDF) okuyun.

Bir Adobe Creative Cloud üyeliği alın. Creative Cloud üyeliğiyle sınırsız sayıda tek foliolu uygulama oluşturabilirsiniz (yalnızca iPad için).

Tekli görüntüleyici uygulaması oluşturmak için bir Tekli Sürüm lisansı alın (yalnızca iPad için).

 
InDesign mizanpajınızı iPad'e alma

1. Adım: Folio Producer araçlarını yükleme

Digital Publishing Suite'i yeni kullanmaya başladıysanız, DPS araçlarının en yeni sürümünü yükleyin. InDesign CS6'da, Yardım > Güncellemeler'i
seçin ve DPS Masaüstü Araçlarını yükleyin. InDesign CS5/CS5.5'te, Folio Producer araçlarını ve Folio Builder panelini yükleyin. Folio Producer
araçları yükleyicisi, Folio Overlays panelini, gerekli eklentiyi ve Desktop Viewer'ı yükler. Folio Builder paneli yükleyicisi, yalnızca Folio Builder
panelini yükler. Bkz. Dijital yayıncılık araçlarını yükleme.

iPad veya Android aygıtı sahibiyseniz, mağazadan (Apple App Store, Google Play Store veya Amazon Appstore) Adobe Content Viewer'ın en
güncel sürümünü yükleyin.

2. Adım: InDesign'da kaynak belgeler oluşturma

Dijital içeriğin temel mizanpajı olarak InDesign belgeleri oluşturun. InDesign CS5/CS5.5'i kullanarak her bir makale için ayrı belgeler halinde hem
dikey hem de yatay mizanpajlar oluşturabilirsiniz. InDesign CS6'yı kullanarak, aynı belge içinde yatay ve dikey mizanpajlar oluşturabilirsiniz.
Dilerseniz tasarımınızı tek bir yönle sınırlayabilirsiniz. Bkz. Dijital yayın tasarlama.

InDesign dosyalarını kaynak içerik olarak kullanmanın yanı sıra HTML tabanlı makaleler de oluşturabilirsiniz. Bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

3. Adım: Etkileşimli nesneler ekleme

Etkileşimli nesneler oluşturmak ve düzenlemek için Folio Overlays panelini kullanın. Tüm InDesign etkileşim özellikleri desteklenmez. Bkz.
Etkileşimli kaplamalara genel bakış.

Kaplama türlerine yönelik örnekleri ve uygulama talimatlarını tek tek görmek için iPad'inize veya mobil aygıtınıza Digital Publishing Suite Tips
uygulamasını indirin.

4. Adım: Folio ve makaleler oluşturmak için Folio Builder'ı kullanma

Folio Builder panelinde isteğe bağlı olarak oturum açılır. Doğrulanmış bir Adobe ID kullanarak oturum açıyorsanız, oluşturduğunuz foliolar bir
acrobat.com sitesine yüklenir. Böylelikle bunları aynı hesabı kullanıp oturum açarak Adobe Content Viewer uygulamasına indirebilirsiniz. Creative
Cloud üyeliğiniz varsa, Creative Cloud hesabınızı kullanarak oturum açın. Doğrulanmış bir Adobe ID'niz yoksa,
https://digitalpublishing.acrobat.com/ adresine giderek Create Account (Hesap Oluştur) seçeneğini tıklatın ve talimatları izleyin.

Bir folio oluşturmak, folioyu açmak ve makaleler eklemek için Folio Builder panelini kullanın. Her makalede, yatay ve dikey yönlerde iki mizanpaj
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bulunabilir. Bkz. Folio oluşturma.

Folio meta verilerini http://digitalpublishing.acrobat.com adresinde bulunan Folio Producer Organizer'ı kullanarak da düzenleyebilirsiniz. Bkz. Folio
Producer Organizer.

5. Adım: Makaleleri önizleme ve paylaşma

Masaüstü için Adobe Content Viewer'ı kullanarak folioyu önizlemek için Folio Builder panelinden bir folio ya da makale seçin ve Önizle seçeneğini
tıklatın. Bkz. İçeriğin önizlemesini yapmak için Desktop Viewer'ı kullanma.

Folionun önizlemesini iPad gibi mobil aygıtlarda yapmak için, aygıta ücretsiz Adobe Content Viewer'ı yükleyin ve Folio Builder panelinde oturum
açmak için kullandığınız Adobe ID'yi kullanarak oturum açın. Görüntüleyici kitaplığını kullanarak folioları indirin ve görüntüleyin. Bkz. Folio ve
makale önizleme.

Bir folioyu başka kişilerle paylaşmak için Folio Builder panelindeki Paylaş komutunu kullanın. Geçerli bir Adobe ID'si olan herkes, onlarla
paylaştığınız folioyu ücretsiz olarak görüntüleyebilir. Adobe Content Viewer'da oturum açmak için Adobe ID kullandıklarında, bu kişilerle
paylaştığınız tüm foliolar indirilmek üzere hazır bulunur. Bkz. Folioları paylaşma.

6. Adım: Folioları müşterilerin kullanımına sunma (yalnızca Aboneler ve Tekli Sürüm için)

Professional veya Enterprise sürümü müşterisiyseniz, folio üzerinde son rötuşları yapmak ve folioyu Distribution Service'ta yayınlayarak genel
kullanıma açmak için Folio Producer Organizer'ı kullanın. Bkz. Birleştirme ve Yayınlama.

Apple Store, Google Play Store veya Amazon Appworld'e gönderebileceğiniz özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak için DPS App Builder'ı
kullanın. Creative Cloud üyeliğiniz varsa veya Tekli Sürüm lisansı alırsanız, iPad için tek sayılı bir uygulama oluşturabilirsiniz. Professional veya
Enterprise abonelik hesabına sahipseniz, abonelikleri (iOS ve Amazon), push bildirimleri (yalnızca iOS) ve Omniture analizlerini etkinleştirebilirsiniz.
Bkz. DPS App Builder.

7. Adım: Müşteri verilerini analiz etme, folio ekleme ve güncelleme (Sadece DPS Aboneleri)

Folionuzu yayınladıktan sonra, kullanıcı verilerini izlemek için Digital Publishing Suite Dashboard'daki Analitikler sayfasını kullanın. Bkz. Omniture
analitiği.

Birden fazla folio içeren özel görüntüleyicinize folio eklemeye devam edin.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
İçerik Oluşturma Eğitimleri

DPS'i Kullanmaya Başlama
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Tekli Sürüme genel bakış

1. Adım: Temel Noktaları Anlama

2. Adım: Dijital yayıncılık araçlarını yükleme

Tekli Sürüm modeli, küçük ve orta ölçekli tasarım stüdyoları ile serbest tasarımcılar için iPad'e broşürler, kataloglar, portföyler, kitaplar ve eğitim
malzemeleri aktarma imkanı sunar. Adobe Creative Cloud üyeliği alabilir veya bir sefer ödeyeceğiniz ücret karşılığında iPad için dahili bir folio
içeren özel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Tam (bireysel olmayan) Creative Cloud üyeliğiniz varsa sınırsız sayıda Single Edition iPad uygulaması
oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz Single Edition uygulamaları yalnızca iPad'de çalışır, iPhone veya Android aygıtlarda çalışmaz. Single Edition'da oluşturulan
uygulamalarda, Professional ve Enterprise DPS abonelerinin kullanabildiği kitaplık, yer imleri, sosyal paylaşım ve analitikler gibi özellikler
bulunmaz.

Gereksinimler

Folionuzu oluşturmak için ihtiyacınız olan öğeler şunlardır:

InDesign CS5 veya üzeri.

DPS Masaüstü Araçları (Folio Overlays paneli ve Folio Builder paneli).

Uygulamanızı oluşturmak için ihtiyacınız olan öğeler şunlardır:

Mac OSX 10.6 (Snow Leopard) veya sonraki sürümün yüklü olduğu bir Mac OS bilgisayar. Apple, gerekli sertifikaları oluşturmak ve
uygulamayı yüklemek için bir Mac OS bilgisayar gerektirir. Foliolarınızı InDesign'da oluşturmak için Windows yüklü bir bilgisayar
kullanabilirsiniz.

DPS App Builder.

Apple’ın iOS Geliştirici Programı üyeliği (yıllık ücret karşılığında). Bkz. http://developer.apple.com/programs/ios/.

Creative Cloud üyeliği veya Tekli Sürüm seri numarası.

Tekli Sürüm videoları ve kaynakları

Başlarken sayfasında giriş yapmak, videoları izlemek ve faydalı varlıkları indirmek için Creative Cloud hesabınızı kullanın.

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

Bu videolara ve diğer içeriklere AdobeTV'den erişebilirsiniz.

DPS Single Edition Learn Channel (DPS Tekli Sürüm Öğrenim Kanalı)

“DPS Tips” (DPS İpuçları) adlı iPad uygulaması, bir uygulama oluşturarak Apple'a göndermek için Tekli Sürüm modelini baştan sona kullanma
süreci ile ilgili adımların yer aldığı bir “Tekli Sürüm” yayını içerir. App Store veya iTunes Store'da, “DPS Tips” için arama yapın.

Tekli folio görüntüleyici uygulaması oluşturma adımları

Özel görüntüleyici uygulamanızı oluşturmak ve Apple Store'a göndermek için aşağıdaki genel adımları izleyin.

İçerik oluşturmak için InDesign'ı kullanmaya başlamadan önce, süreçle ilgili temel bilgiler edinin. Videoları
izleyin, eğitimlere göz atın ve yardım konularını inceleyin. Bkz. Digital Publishing Suite'i kullanmaya başlama.

 
DPS Tips uygulamasını ve diğer kaynakları kullanarak temel bilgiler edinin.

InDesign CS6 için, DPS Masaüstü Araçlarını yükleyin. InDesign CS5 veya CS5.5 sürümleri için, iki
farklı yükleyici çalıştırın. Öncelikle, Folio Overlays panelini eklemek için Folio Producer panelini, gereken InDesign eklentisini ve Desktop Viewer'ı
yükleyin. Ardından, Folio Builder panelini yükleyin. Bkz. Dijital yayıncılık araçlarını yükleme.
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3. Adım: Folio Oluşturma ve Önizleme

4. Adım: Creative Cloud'a Abone Olma veya Tekli Sürüm Seri Numarası Alma

5. Adım: Adım Adım Kılavuzu İndirme

 
InDesign'da çalışmak için dijital yayıncılık araçlarını yükleyin.

Buna ek olarak, iPad'inize Adobe Content Viewer'ı indirin. Bir folio oluşturduğunuzda, içerik acrobat.com tarafından desteklenen bir web
sunucusuna yüklenir. Görüntüleyiciyi kullanarak ilgili folioyu indirin ve önizleyin. iPad App Store veya iTunes Mağazası'nda “Adobe Content Viewer”
için arama yapın.

Folio Builder panelini kullanarak folionuzu oluşturun. iPad'de Adobe Content Viewer uygulamasını
kullanarak folionuzu önizleyin. Tamamladığınız folioyu seçin ve Folio Builder paneli menüsünden Uygulama Oluştur'u seçin.

Creative Cloud üyeliğiniz varsa, iPad için sınırsız sayıda Tek
Sürümlü uygulama oluşturabilirsiniz. Veya Adobe web sitesi'ni kullanarak Tekli Sürüm seri numarası satın alabilirsiniz. Tekli Sürüm bölgenizde
henüz mevcut değilse, mevcut olduğunda bilgilendirilmek için kaydolun.

 
Uygulama oluşturmak için gereken Tekli Sürüm seri numarasını edinin.

Tekli Sürüm İçin Adım Adım iPad Yayıncılık Kılavuzu'nda, gerekli görüntüleri ve sertifikaları oluşturmak,
Apple geliştiricisi olarak kaydolmak ve iPad uygulaması oluşturarak Apple'a göndermek için ihtiyacınız olan bilgiler yer almaktadır.

Adım Adım Yayıncılık Kılavuzu'nu DPS App Builder'daki Yardım menüsünden de indirebilirsiniz.

11

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://www.adobe.com/tr/products/digitalpublishingsuite/features/index.html?digital_publishing=single
http://help.adobe.com/tr_TR/ppcompdoc/Step_by_step_guide_to_dps_se.pdf


DPS fiyat seçenekleri

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Ücretsiz

Creative Cloud Üyeliği

Tekli Sürüm

Not:

Professional Edition

Enterprise Edition

Digital Publishing Suite'i kullanmanın maliyeti nedir? Uygulamanın maliyeti, yapmak istediklerinize bağlıdır. Seçenekler şunlardır:

InDesign CS5 veya üzeri bir sürüm sahibiyseniz, dijital yayıncılık araçlarını ücretsiz yükleyebilirsiniz. Foliolar oluşturabilir, bunları
bilgisayarınızın masaüstünde veya mobil aygıtlarda önizleyebilir ve diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Yalnızca folio yayınlamak ve mağazalara
gönderebileceğiniz özel görüntüleyici uygulamaları oluşturmak veya özel olarak dağıtmak istediğinizde DPS araçlarını kullandığınız için ek ücret
talep edilir.

Bir Adobe Creative Cloud üyeliği alın. Tam (bağımsız ürün olmayan) Creative Cloud üyeliğiyle iPad için sınırsız sayıda
tek foliolu uygulama oluşturabilirsiniz.

Creative Cloud üyeliğiniz yoksa, tek seferlik bir ücret ödeyerek iPad için tek bir folio içeren özel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Bkz.
Tekli Sürüme genel bakış.

Tekli Sürümü kullanarak tek foliolu bir uygulama oluşturduğunuzda, Adobe ek indirme ücreti tahsil etmez. Yalnızca Tekli Sürüm ücreti ve
Apple iOS geliştirici aboneliği ücretinin ödenmesi yeterlidir.

Professional Edition aboneliğine sahip olduğunuzda, sınırsız sayıda özel görüntüleyici uygulaması ve folio oluşturmak için
aylık bir ücret ödemeniz gerekir. iPad için tekli folio uygulamaları veya çoklu folio uygulamaları oluşturabilirsiniz. Android, Amazon ve iOS (iPad ve
iPhone) platformları için çok foliolu uygulamalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca iPad ve Amazon mağazaları için çoklu folio abonelik uygulamaları da
oluşturabilirsiniz. Professional Edition sahibi olduğunuzda, kullanıcı verilerini izlemek üzere temel analiz raporları alırsınız.

Enterprise Sürümü, Professional Sürümünde bulunan tüm özelliklerin yanı sıra, görüntüleyici kullanıcı arabirimini özelleştirme,
özel yetkilendirme sunucuları ve şirket içi (özel) kurumsal uygulamalar oluşturma özelliklerini de içerir.

Fiyatlandırma ile ilgili daha fazla bilgi için burayı tıklatın: www.adobe.com/tr/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Bu sürümdeki yenilikler

Başa dön

Başa dön

Aşağıdaki özelliklerin v30 sürümüyle birlikte kullanıma sunulması planlanmaktadır.

Sürüm notlarına ilişkin bir derleme için bkz. Yeni özelliklerin bulunduğu sürüm notlarının geçmişi.

Hata düzeltmeleri listesi için bkz. DPS Hata Düzeltmesi Sürüm Notları.

Gelecek v30.2 sürümündeki yenilikler (28 Nisan)
v30.2 sürümüne aşağıdaki özelliklerin eklenmesi planlanmıştır (28 Nisan 2014). Bu sürüme, DPS araçlarına ilişkin güncellemeler dahil değildir.

Kısa mesaj bildirimi geliştirmeleri
iOS kısa mesaj bildirimleri gönderdiğinizde, kısa mesaj bildirimine dokunulduğunda özel mağazanın veya farklı bir özel yuvanın mı yoksa
belirttiğiniz bir web sayfasının mı başlatılacağını belirleyebilirsiniz. Bu yeni seçenekler yalnızca v30 uygulamalarıyla çalışır.

 

Yerel Android görüntüleyici
Bu yeni desteklenen özelliklerden yararlanmak için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanarak uygulama oluşturun veya güncelleyin.

HTML makalesini önizleme desteği. Yerel Android görüntüleyici şimdi de ilk kez HTML makalelerini içe aktarma desteğini sunmaktadır.
Köprülerin HTML makalelerinde henüz çalışmadığını ve gezinme çubuklarını görüntülemek için dokunma işlevinin henüz desteklenmediğini
unutmayın.
HTML yerel depolama alanı artık desteklenmektedir.
Kaydır ve Yakınlaştır kaplamaları artık desteklenmektedir.

Windows görüntüleyici
Bu yeni desteklenen özelliklerden yararlanmak için Adobe temsilcinizden Windows uygulamanızı oluşturmasını veya güncellemesini isteyin.

Ses kaplamalarında denetleyici dış görünüm desteği. Arka plan sesi hala desteklenmemektedir.
Aşamalı indirme işlemi geliştirilmiştir. Kullanıcı, henüz indirilmeyen bir makaleye gittiğinde bu makale indirilmeye başlar.

Hata düzeltmeleri
Analitik düzeltmeleri: Makale ölçüsü artık kaplama başlangıcı ve URL tıklama özelliği bulunmayan sayfalar için bu öğelere ilişkin tutarlı raporlar
göstermektedir. Ayrıca, bir slayt gösterisinde gömülü olan düğme kaplamaları artık düzgün şekilde izlenmektedir.

Bkz. Hata düzeltmesi sürüm notları.

v30.1 sürümündeki yenilikler (7 Nisan)
v30.1 sürümüne aşağıdaki özellikler eklenmiştir (7 Nisan 2014).
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Gelişmiş yorumlama desteği

Amazon Pazarlarında Uygulama İçi Satın Alma Desteğinin Kaldırılması

Başa dön

Yerel Android için Web tabanlı DPS App Builder
Yerel Android uygulaması oluşturmak için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanırken Android tabletlerde hangi folio

yorumlamalarının, Android telefonlarda da hangi yorumlamaların görüneceğini belirleyebilirsiniz. Bkz. Yerel Android görüntüleyiciler için
yorumlamalar oluşturma.

 

Adobe, DPS uygulamalarına Amazon uygulama içi satın almalarını
ekleme olanağını kaldırmaktadır. Amazon pazarlarından uygulama içinde tekli sayı ve abonelik satın alma işlemlerini destekleyen yerel bir Android
görüntüleyici oluşturma seçeneği Web tabanlı DPS App Builder'dan kaldırılmıştır.
Bu değişiklik, Amazon pazarlarında ya da Google Play Store gibi DPS destekli diğer Android pazarlarında zaten yayınlanmış olan mevcut
uygulamaları etkilemez. Ayrıca, müşteriler Amazon uygulama içi satın almaları kullanmaksızın Kindle ve Amazon pazarları için yeni uygulamalar
oluşturmaya devam edebilir. Uygulama içi satın alma işlemleri doğrudan yetkilendirme uygulamalarında veya birçok kurumsal kullanım
senaryosunda kullanılmaz. Adobe aygıtlara, pazarlara ve DPS müşterileri için en önemli kullanım senaryolarına odaklanmaktadır.

Yerel Android görüntüleyici
v30 yerel Android görüntüleyiciler oluşturduğunuzda artık aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

Sağ kenardan ciltleme.
Görüntülerde ve diğer kaplamalardaki iç içe geçmiş görüntü dizisi kaplamalarında ilerleme amacıyla kaydırma yapma olanağı dahil olmak
üzere tam görüntü dizisi desteği.
Vektör kaydırılabilir çerçeve.
Özel görüntüleyicilerde ChinaCache (Adobe Content Viewer hariç).
Yerel Adobe Content Viewer artık kimlik bilgilerini hatırlamaktadır ve sürekli giriş yapmayı gerektirmemektedir.

Ayrıntılar için bkz. Android aygıtlar için yerel DPS uygulamaları oluşturma.

Windows Mağazası görüntüleyicisi
v30 Windows Mağazası uygulamaları oluştururken artık aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

Ses kaplamaları artık sınırlı destek içermektedir. Denetleyici dosyaları henüz desteklenmemektedir.
Devam eden bir indirme işlemini iptal etme artık desteklenmektedir.
Doğrudan yetkilendirme özellikli giriş yapma ve folio güncelleme sorunlarına yönelik hata düzeltmeleri. Ayrıntılar için bkz. DPS Hata
Düzeltmesi Sürüm Notları.

iOS görüntüleyici
v30 iOS görüntüleyiciler oluşturduğunuzda artık aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

iOS görüntüleyiciler için Reklam Tanımlayıcı seçeneği artık, yayıncı özellikle gönderide bulunmadığı sürece uygulama ikilisinde görünmeyen
farklı bir formatta kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni Tüketici Pazarlama API'leri.
DPS App Builder'da “Giriş yap düğmesini kitaplıkta gizle” seçeneği belirlendiyse Giriş Yap öğesi, iPhone ayarları iletişim kutusunda görünmez.
Ayar seçenekleri yoksa (örneğin, perakende satış foliosu, giriş yap seçeneği yoksa) Ayarlar düğmesi (dişli simgesi), iPhone görüntüleyici
kitaplığında artık görünmemektedir.

v30 sürümündeki yenilikler (15 Mart)
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Folio Producer, v29 veya sonraki sürümlerin araçlarını gerektirir

Kullanım Koşulları güncellemesi

Android ve Windows için yerel görüntüleyiciler

İlgili navto bağlantıları

İlgili navto bağlantısı oluşturmaya yönelik JS API desteği (yalnızca iOS)

Parametrelere sahip ayrıntılı bağlantı oluşturma (yalnızca Enterprise, iOS)

Bilgi Ekranı (yalnızca iOS)

Güvenli foliolar (yalnızca Enterprise, iOS)

15 Mart 2014'te piyasaya sunulan v30 sürümüne aşağıdaki özellikler eklenmiştir. Video ile genel bakış için bkz. Overview DPS Update March 2014
(video) (Mart 2014 tarihli DPS Güncellemesine Genel Bakış (video)).

Yükleme ve giriş yapma
InDesign kullanıcılarının en az şunları kullanıyor olması gerekir: DPS

Masaüstü Araçları için CC/CS6 – v29; Yalnızca Folio Builder paneli için CS5.5/CS5 – v29. InDesign'daki Folio Builder panelinde v29 veya sonraki
sürümleri çalışmıyorsa bir mesaj görüntülenir ve panelinizi güncellemeniz istenir. (Kullandığınız sürümü görmek için Folio Builder panel
menüsünden Hakkında'yı seçin ve son iki haneye bakın.) DPS araçlarıyla ilgili yükleme yönergeleri DPS araçlarını yükleme adlı yardım
makalesinde bulunabilir.

Digital Publishing Suite Kullanım Koşulları (TOU) 14 Mart Cuma günü saat 13:00 (PST) civarında
güncellenecektir. DPS içeriği oluşturmak, yayınlamak ve görüntülemek için kullandığınız Adobe ID'ler ile DPS Dashboard'da
(https://digitalpublishing.acrobat.com) oturum açın.

Görüntüleyici özellikleri
DPS görüntüleyicilerinde şu değişikliklerin yapılması planlanmaktadır.

Hem Android'de hem de Windows Mağazası'nda yerel görüntüleyiciler artık kullanılabilir. Bu
görüntüleyiciler, henüz iOS görüntüleyicilerin sahip olduğu özellik grubuna sahip değildir. Bu görüntüleyicilere ilişkin geliştirmelerin her üç haftada
bir kullanıma sunulması planlanmıştır. Yerel görüntüleyicilerle ilgili bu videoya bakın.
Yerel Android görüntüleyicide, HTML başlıkları artık Web tabanlı DPS App Builder'da kullanılabilmektedir. Folio güncellemesi artık
desteklenmektedir. Görüntü Dizisi kaplamaları kısmen desteklenmektedir. Görüntü dizisini kaydırma, yerel Android görüntüleyicide henüz
desteklenmemektedir. Yalnızca oynatma veya otomatik oynatma için dokunma işlevi desteklenir. Yerel Android görüntüleyici hakkında bilgi için bkz.
Android aygıtlar için yerel DPS uygulamaları oluşturma.
Windows Mağazası görüntüleyicisinde, Görüntü Dizisi kaplamaları artık desteklenmektedir. Windows Mağazası görüntüleyicisiyle ilgili bilgi için bkz.
Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Sonraki/önceki veya ilk/son makaleye atlamak için artık navto komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, navto://relative/first
eylemine sahip bir düğme foliodaki ilk makaleye atlar. Geçerli formatlara first (ilk), last (son), next (sonraki), previous (önceki) ve current (geçerli)
dahildir. Ayrıca, foliodaki konumuna bağlı olarak belirli bir makaleye de (örneğin beşinci makale) atlayabilirsiniz.
İlgili navto bağlantıları iOS ve Windows Mağazası görüntüleyicilerinde desteklenmektedir ancak yerel Android görüntüleyicide, masaüstü
görüntüleyicisinde veya web görüntüleyicide henüz desteklenmemektedir. İlgili navto bağlantısı oluşturma v30 uygulama sürümünü gerektirir ancak
herhangi bir folio formatıyla çalışır.
İlgili navto bağlantılarını kullanma yardım makalesine bakın.

Reading API'sine erişen bir Web İçeriği kaplaması veya HTML
makalesi oluşturarak, folioda bulunan makale sayısı ve makaledeki sayfa sayısı gibi bilgileri belirlemek üzere folioya ilişkin sorgulama
yapabilirsiniz. Ardından bu bilgileri görüntüleyebilir veya kaplama ya da HTML makalesi içinde farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz. R30'daki yeni API'ler ve özellikler. 

v30 güncellemesinde, v29'daki ayrıntılı bağlantı oluşturma
parametrelerini yakalama özelliği genişletilmektedir. v29 sürümünde, ayrıntılı bağlantılar yalnızca özel yuvaları (özel bir mağaza gibi) hedef olarak
destekliyordu. v30 görüntüleyicileriyle birlikte, bağlantı parametreleri artık ayrıntılı bağlantı hedefine bakılmaksızın JS API'leri aracılığıyla
kullanılabilir. Örneğin, bir uygulamada artık belirli bir folio ve makale açan ve abonelik indirimi sunan bir bağlantı oluşturabilirsiniz.
Uygulamalarda ayrıntılı bağlantı oluştururken, JavaScript API'leri aracılığıyla görüntüleyiciden tekrar bilgi alabilirsiniz. Bu özellik, navto formatını
kullanan makalelere bağlantı sağlama, yerel depolama alanına yazma ve JS API'si aracılığıyla erişilebilen uygulamada bir değer ayarlamayı
destekler. Daha fazla bilgi için bkz. r30'daki yeni API'ler ve özellikler.

iOS görüntüleyicilerde, Reading API'sine ya da Library ve Store API'sine (kitaplık, özel mağaza, başlık veya makale
dahil olmak üzere) erişebilen uygulamada herhangi bir yerden saydam web görünümü açabilirsiniz. Saydam web görünümünde istediğiniz içeriği
görüntülemek için okuyucu yetkilendirme durumunu ve diğer davranışları belirleyebilirsiniz.
Bilgi Ekranı'nı uygulama düzeyinden (özel kitaplık veya yetkilendirme başlığı gibi) veya folio düzeyinden (HTML makalesi veya Web İçeriği
kaplaması) başlatabilirsiniz. Bilgi Ekranı'nda kullanılan HTML dosyalarının, uygulama dahilinde depolanmaması, uygulama dışındaki bir sunucuda
barındırılması gerekir. Bilgi Ekranı'nı görüntülemek için kullanıcıların İnternet'e bağlı olması gerekir.
JS API'lerine erişebilen özelliklerin bir özeti için bkz. DPS'i geliştirmek için HTML ve JS API'lerini kullanma.
Bilgi Ekranı oluşturmayla ilgili örnekler ve talimatlar için r30'daki yeni API'ler ve özellikler adlı makaleye ve bu Information Screen (Bilgi Ekranı)
videosuna bakın.  

Hesap Yönetimi aracınızı kullandığınızda artık bir Enterprise hesabına yönelik uygulama rolü
yapılandırma için yeni bir “Güvenli İçeriği Etkinleştir” seçeneği mevcuttur. Bu seçeneği yalnızca uygulamanızdaki bilgilerin gizli veya hassas olması
durumunda kullanın. Sosyal ağ paylaşımı, web görüntüleyici ve arka planda indirme özellikleri güvenli hesapta kullanılamaz.
Güvenli bir hesaptaki foliolar Folio Producer Hizmeti (acrobat.com) aracılığıyla kullanılamaz. Foliolar yalnızca Adobe Distribution Service'a
yayınlandığında kullanılabilir. Folioları güvenli bir hesapta önizlemek için bunları Adobe Content Viewer'da görüntülemek üzere Aygıtta Önizleme'yi
kullanabilirsiniz veya özel bir uygulama oluşturup yayınlanan folioları görüntüleyebilirsiniz.
Foliolar yalnızca, bir v30 uygulaması için Güvenli İçeriği Etkinleştir seçeneği belirlendiyse ve v30 folioları "Folioyu Şifrele" seçeneği belirlenmiş
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Calendar API'si desteği (yalnızca iOS)

Görüntüleyici kitaplığında artık "Daha Fazla Göster" seçeneği kullanılmamaktadır

Giriş Yapma / Abone Olma ile ilgili geliştirmeler (Enterprise)

Yetkilendirme bilgilerine ilişkin geliştirmeler (Enterprise)

Metin bildirimlerine ilişkin geliştirmeler

Analitikler ile ilgili geliştirmeler

AEM/DPS iş akışı

Web için Adobe Content Viewer SDK API'si ile ilgili geliştirmeler

Web Görüntüleyici için tarayıcı desteği bildirimi

Web görüntüleyici için ek analizleri izleme

halde yayınlandıysa güvende olur.
Güvenli içerik özelliği kullanılarak bir uygulamaya gönderilen foliolar, aygıt kilitlendiğinde veya kapatıldığında korunur. Aygıtın kilidi parola
kullanılarak açıldıktan sonra foliolar kullanılabilir hale gelir. Bu, işletim sistemi tarafından sağlanan standart iOS işlevselliğidir.
Daha fazla bilgi için DPS hesabında güvenli foliolar yardım makalesine ve Secure content (Güvenli içerik) videosuna bakın.

JavaScript API'lerine şimdi de takvime etkinlik ekleme desteği dahil edilmiştir. Örneğin, kullanıcılara
Takvim uygulamalarına yaklaşan bir etkinliği eklemek için dokunulabilen bir bağlantı sağlayabilirsiniz (yalnızca yinelenmeyen etkinlikler). Ayrıca,
yemek tarifinin içindekiler listesi gibi öğelerin kullanıcının Anımsatıcılar uygulamasına eklenmesine izin verebilirsiniz. Örnekler için DPS Developer
Center'daki r30'daki yeni API'ler ve özellikler makalesine bakın [makale henüz kullanılamamaktadır].

iPad'de okuyucular artık kitaplık içindeki içerikte sürekli
olarak kaydırma yapabilir. Kullanıcıların, ek folioları görüntülemek için artık kitaplığın alt kısmındaki Daha Fazla Göster düğmesine dokunmasına
gerek yoktur.

Artık özel görünümler içinden yerel görüntüleyici giriş yapma iletişim kutusunu ve
abonelik iletişim kutusunu açabilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde, kendi seçeneklerinizi oluşturmak yerine satın alma seçeneklerini görüntülemek için
yerel abonelik veya giriş yapma iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Yerel giriş yapma iletişim kutusu Library ve Store API'si içinde kullanılabilir. Yerel
abonelik iletişim kutusu hem Library ve Store API'sinde hem de Reading API'sinde kullanılabilir.

Adobe, proxy yetkilendirme bilgileri sağlamak için dahili bir bulut tabanlı hizmeti
kullanmaya başlayacaktır. Doğrudan yetkilendirme sunan Enterprise yayıncıları hem kimlik doğrulama hem de yetkilendirme sağlamaya devam
edebilecektir ancak Adobe hizmeti yayıncılar adına yetkilendirmeleri önbelleğe alabilecektir. Ayrıntılar için Doğrudan Yetkilendirme Altyapısındaki
Değişiklikler teknik notuna bakın.

Folio Producer hizmetleri
Sunucu özelliklerine ilişkin aşağıdaki değişikliklere bakın.

Zenginleştirilmiş özelliklere sahip bir yeniden tasarlanmış push bildirimi hizmeti artık kullanılabilir. Bu
yeni Push Bildirimi Portalı aşağıdaki özellikleri sunar:

Gönderilmemiş bildirimleri iptal etme seçeneği sunan metin bildirimi planlama.
Metin bildirimleri geçmişini görüntüleme. Bildirim gönderebilir ve geçerli/planlanmış bildirimlerin durumunu görüntüleyebilirsiniz.
Metin bildirimlerinde ayrıntılı bağlantı iletme. Örneğin, uygulama kitaplığını açan bir bağlantı sağlayabilirsiniz. (Bu seçenek v30 görüntüleyici
sürümünü gerektirir.)
Metin bildirimi verilerini değerlendirmek için SiteCatalyst analizlerini kullanma.

Daha fazla bilgi için Push bildirimleri yardım makalesine ve bu planlanmış metin bildirimleriyle ilgili videoya bakın. 

SiteCatalyst analizlerinde şimdi de, push bildiriminin alınmasından başlamak üzere folionun indirilmesine kadar,
arka planda indirme işlemlerine ilişkin eksiksiz izleme özelliği mevcuttur.

Media Publisher, sistemin DPS içeriği yayınlamasına izin veren Adobe Experience Manager'a (AEM) yönelik bir modüldür.
AEM ve modül yapılandırıldıktan sonra uygun şablonları kullanarak HTML makaleleri oluşturabilir ve DPS folioları yayınlayabilirsiniz. Makaleler
doğrudan Adobe Folio Producer hizmetine yüklenebilir ve makalelerin en son değişikliklere sahip olacak şekilde senkronize edildiğinden emin
olmak için sürekli olarak kontrol edilebilir. AEM iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi için CMS sistemlerinden faydalanan etkili DPS iş akışları içindeki
makalelere bakın.

Web görüntüleyici
Web için Adobe Content Viewer'da (web görüntüleyici) yapılan aşağıdaki değişikliklere bakın.

Gömülü web görüntüleyici artık, Enterprise yayıncılarının kendilerine ait
barındırma web sayfalarında “Sonraki Makale” ve "Önceki Makale” düğmelerini uygulamalarına olanak tanıyan yeni Javascript API'leri sağlar.
Kullanıcılar bundan sonra, iFrame'deki bu düğmeleri tıklatarak sonraki makaleye veya düzleştirilmiş bir makalenin sonraki makalesine atlayabilir.
Bu düğmelerin görünümleri, barındırma sayfasının markasına ve tarzına uyum sağlayacak şekilde yapılandırılabilir. Daha fazla bilgi için bkz.
Gömülü Web Görüntüleyici SDK'si.

Adobe artık, web görüntüleyiciye erişmek için kullanılan tarayıcıyı algılamaktadır ve en iyi
deneyim sunan tarayıcılarla ilgili faydalı bilgiler sağlamaktadır. http://contentviewer.adobe.com/ sayfasında barındırılan web görüntüleyici içeriği için,
web görüntüleyici desteklenmeyen bir tarayıcı veya desteklenen tarayıcının "eski" bir sürümünü algılarsa, desteklenen tarayıcılardan herhangi
birinin en yeni sürümünü öneren "Best Viewed with..." (En iyi şununla görüntülenir:) şeklinde bir iletişim kutusu görüntüler ancak kullanıcının folio
içeriğini görüntülemesine izin verir. Bu mesajı hiçbir şekilde görüntüleyemeyen çok eski tarayıcılar için web görüntüleyici, kullanıcıya desteklenen
tarayıcılardan herhangi birinin en yeni sürümüne yükseltme yapması doğrultusunda talimat veren ve ardından içeriğe erişimi engelleyen (kullanıcı
deneyimi çoğunlukla yetersiz olduğundan) bir hata mesajı görüntüler.
Web görüntüleyici, Web için Adobe Content Viewer SDK'si kullanan bir web sitesinde barındırıldığında, yayıncılar SDK aracılığıyla bu destek
bildiriminin görüntülenmesini kabul edebilir veya yayıncıların kendi mesajlarını görüntülemesine olanak tanıyan, aksi takdirde kullanıcıyı alternatif
içeriğe yönlendiren bir API geri çağırması alabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Gömülü Web Görüntüleyici SDK'si.

Analizleri izlemeyle ilgili değişiklikler:
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Folio formatı belirtimi artık kullanılabilir

Ön uyarı: DPS, v32'de InDesign CS5.5 ve CS5 desteğini kaldıracaktır

Yetkilendirilmiş içeriğe ilişkin satın alma türü izlenir. Okuyucular, web görüntüleyici içeriğine doğrudan yetkilendirme aracılığıyla erişmek için
giriş yaptığında web görüntüleyicinin, içeriğin satın alındığına dair bilgiyi iletmesi gerekir.
İçindekiler'in tıklama sayısı izlenir.
Ödeme duvarının tıklanma sayısı artık web görüntüleyici analiz raporlarında izlenmektedir.

Ayrıntılar için bkz. SiteCatalyst DPS Report Guide (PDF) (SiteCatalyst DPS Raporu Kılavuzu (PDF)).

DPS
Folio formatı belirtimi artık kullanılabilir. Ticari yayıncılar, .folio dosyası formatı belirtimini kabul eden

çeşitli marketlerde içeriklerini zenginleştirebilir. .folio dosyasına evrensel olarak kabul edilen bir dijital yayın dosyası formatı yayınlandığında dergi
yayıncılarının her bir pazar tarafından desteklenen birden fazla, tek özel dosya formatında etkileşimli, dijital içerik oluşturma ve yayınlama ihtiyacını
ortadan kaldırarak mobil cihazlar için dijital içeriği daha etkili bir şekilde oluşturmasına olanak tanınır. .folio dosya formatı belirtimi için lisans kabul
eden gazetelikler ve pazarlar, .folio dosya formatında kullanılabilen dijital dergi görüntüleme olanağına sahip kendi yerel görüntüleyicilerini
oluşturabilir.
Folio formatı belirtimi indirme sayfası

v32 sürümüyle birlikte (geçici olarak Eylül 2014 şeklinde planlanmıştır)
InDesign CS5.5 ve InDesign CS5, DPS için kaynak belgeler oluşturmaya devam edecektir ancak Folio Producer Hizmeti'ne makale yüklemek için
InDesign CS6 veya sonrası gerekir.
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Yeni özelliklerle ilgili sürüm notları geçmişi
Digital Publishing Suite araçları sık sık güncellenmektedir. Hata düzeltmeleri listesi için bkz. DPS Hata Düzeltmesi Sürüm Notları.

Sürüm 29 — Aşama 1 (geçerli)

Geçerli araç setindeki yeni özellikler hakkındaki açıklamaları görüntülemek için bkz. Bu sürümdeki yenilikler.

Sürüm 28
Metin tabanlı push bildirimleri (iOS, Professional/Enterprise)

Müşterilerinize metin bildirimleri göndermek için artık bir üçüncü taraf push bildirimi hizmeti kullanmak gerekli değildir. Özel mesajlar göndererek,
okuyucuları yeni içerikle ilgili uyarma yoluyla iOS aygıtlarında sürekli okuyucu ve aboneleri teşvik edebilirsiniz. Mesaj bildirimleri herhangi bir
görüntüleyici sürümüyle çalışır. Ayrıca, push uyarıları almak için kaydolan okuyucu sayısı dahil olmak üzere, müşterilerin push bildirimlerine yönelik
tepkisini ölçmek için SiteCatalyst analizlerini kullanabilirsiniz.

Temel analiz geliştirmeleri (beta sürümü, yalnızca İngilizce)

DPS Dashboard, temel analitik raporlarının yeni bir beta sürümünü içerir. Yeni temel analitik ile, MPA Tablet Ölçümleri kurallarıyla uyumlu olan
dijital okur sayısına yönelik Standart Okuyucu Kitlesi Toplamı ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Yeni kullanılabilir raporlar toplam okuyucu sayısı,
toplam oturum sayısı, okuyucu başına toplam harcanan zaman, okuyucu başına ortalama oturum sayısı, aygıt ve işletim sistemi gibi verileri
görüntüler.

Veri analizi sırasında toplama ayarlarını standart ölçümlere göre değiştirebilirsiniz. Yeniden tasarlanan arabirim sayesinde, analiz bilgilerine erişim
elde edebilir ve bir elektronik tabloda görüntülemek için rapor verilerini dışa aktarabilirsiniz.

iOS 7 desteği

v28 uygulamalarında iOS 7 desteği bulunmaktadır. iOS 7 aygıtlarında, v24 veya önceki sürümleriyle oluşturulan görüntüleyicilerin düşük
performans gösterebileceğini unutmayın. Özellikle yatay yöndeki foliolar görüntülenemez veya düşük kalitede görüntülenir. En iyi sonuçlar için, tüm
DPS uygulamalarını v27 veya v28 sürümüne güncelleyin.

iOS 5 desteğinin kaldırılması

Adobe DPS, iOS 5 desteğini kaldırmaktadır. Bu değişiklikle v28 uygulamaları iOS5 aygıtlarında ve uzantı olarak iPad 1 aygıtlarında çalışmaz. iPad
1 aygıtlarının desteklenmeye devam etmesini istiyorsanız, mevcut uygulamanın görüntüleyici sürümüyle (v27 veya önceki sürümleri) uyumlu
foliolar oluşturduğunuzdan emin olun.

DPS uygulamaları için iOS 7 gereksinimleri

DPS App Builder ile, yeni açık renkli kullanıcı arabirimi tasarım temaları dahil olmak üzere, Apple iOS 7 tasarım kurallarıyla uyumlu v28
uygulamaları oluşturabilirsiniz. Uygulamalarınızı tasarlarken ve oluştururken aşağıdaki iOS 7 gereksinimlerini göz önünde bulundurun:

iOS 7, sistem çubuğunun uygulamada görüntülenmesini gerektirir. Bir v28 uygulaması oluşturduğunuzda, 20 veya 40 piksel boyutundaki
sistem durumu çubuğu artık tüm görünümlerde (folio görünümü de dahil) üst gezinme çubuğunun üzerinde görünür. Kullanıcılar, gezinme
çubuklarını görüntülemek için dokunduğunda tasarım alanınızın daha büyük bir kısmı kaplanır. Makale mizanpajlarınıza yönelik gerekli
ayarları yapın.
iOS 7 ile birlikte, alt Gezinme araç çubuğundaki (yalnızca Enterprise) özel simgeler farklı çalışır. Özel araç çubuğu simgeleri içeren bir v28
uygulaması oluşturduğunuzda artık Yukarı, Aşağı ve Devre Dışı durumları için üç ayrı simge sağlamazsınız. Bunun yerine, saydam bir arka
plana sahip tek bir PNG dosyası sağlarsınız. iOS 7, ekran rengi durumunu otomatik olarak değiştirir. (Dosyalar 30x30 ve 60x60 piksel
boyutundadır.) Metin etiketini gezinme simgesine gömmenize artık gerek yoktur. Bunun yerine, DPS App Builder'da Simge Etiketi alanında
(özel simgelerin altında görünür) metni belirtin. Uygulamanız birden fazla dili destekliyorsa bu metni yerelleştirebilirsiniz. Bu yeni simgeler,
yalnızca simge üzerinde işlem yapılabiliyorsa Gezinme çubuğunda görünür. Örneğin, “Görüntüleyici” düğmesi, bir folio indirilmeden önce
görünmez. Etkinse, Gezinme araç çubuğu önceki uygulamalardaki (SD iPad'lerde 12 Piksel, HD iPad'lerde 24 Piksel) Gezinme araç
çubuğundan birkaç piksel daha uzundur. Tekrar, mizanpajlarınıza ilişkin gerekli ayarları yapın. Bu simgelerle ilgili daha fazla bilgi için bkz.
iPad ve iPhone için DPS uygulamaları oluşturma.
iOS 7'de, ek uygulama simgesi boyutları gereklidir: 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) ve 120x120 (iPhone). Bu yeni simge dosyaları, DPS
App Builder'da v27 veya v28 uygulaması oluşturduğunuzda gereklidir.
DPS görüntüleyiciler iOS 7 için çeşitli Kullanıcı Arabirimi değişiklikleri içerir. Örneğin, kitaplık arka planı önceki sürümlere göre daha açıktır.
Bu nedenle, uygun kontrast için kapak görüntülerinizi kontrol edin. Uygulamanızda, uygulamanın nasıl kullanıldığını açıklayan bir makale
bulunuyorsa, bu yardım içeriğini güncellemek isteyebilirsiniz.

iOS 7 aygıtlarında çalışan v24 ve önceki sürüm uygulamalarıyla ilgili bilinen sorunların bulunduğunu unutmayın. En iyi sonuçlar için, mevcut
uygulamaları v27 veya sonraki bir sürümüne güncelleyin.

iOS 7 AirDrop Desteği

iOS 7 aygıtlarında v28 uygulamaları sayesinde, AirDrop kullanan yakınınızdaki kişilerle makale paylaşabilirsiniz. Alıcılar, iPad'de AirDrop
aracılığıyla paylaşılan makale bağlantıları aldığında, yeni v28 Mobil Safari Web Görüntüleyicisi özelliğinden faydalanabilir.
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Mobil Safari Web Görüntüleyicisi (yalnızca iPad)

Bir iPad kullanıcısı korunmayan bir paylaşılan makale bağlantısına dokunduğunda, paylaşılan makale doğrudan Mobil Safari Web
Görüntüleyicisi'nde açılır. Bu özellik, paylaşım alıcılarının makalenin web görüntüleyici sürümünü uygulamayı indirmek zorunda kalmadan iPad'de
tek bir dokunma ile görüntülemesine olanak tanır. Mobil Safari Web Görüntüleyicisi (“makale görüntüleyicisi” de denir) uygulamanın indirilmesi ve
makale iPad'e zaten indirilmişse makalenin görüntülenmesi için bağlantılar sağlar. Bu başlangıç sürümünde, bazı kaplama türleri gibi birkaç özellik
henüz desteklenmemektedir.

Folionun Kullanılabilme Tarihini Planlama

Folio içeriğini Distribution Service'ta uygulama kullanıcıları için kullanılabilir yapmak için bir tarih ve saat belirtin. Bu işlem ile, üretim personelinin
yeni içeriği el ile canlı hale getirmesi gereği ortadan kalkar.

Folio Producer API'sini (yalnızca Enterprise) kullanarak Folionun Kullanılabilme Tarihini Planlama bilgilerini programlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Foliolar için yeni varsayılan görüntüleyici sürümü

Foliolar için varsayılan görüntüleyici sürümü artık v20 yerine v26'dır. Yeni bir folio oluşturduğunuzda, v28 görüntüleyici sürümleri ile v20'yi yine de
hedefleyebilirsiniz.

Camera API'si desteği

Kullanıcılara uygulamanız içinden fotoğraf çekme izni vermek için aygıt kamerasını kullanın ve fotoğrafları içeriğiniz içinde yayınlayın ya da film
rulosunda saklayın. Örneğin, bir çerçeve görüntüsü belirtebilir ve kullanıcıların söz konusu çerçeve içinde görünen bir resim (ya da Fotoğraf
uygulamasından bir görüntü belirtmelerine) çekmesine izin verebilirsiniz.

Android aygıtlardaki içerik büyütüldü

Önceki sürümlerde Android uygulamalarındaki küçük yorumlamalar büyütülmemişti. Bu durum sinemaskop boyutuna getirme ve karelenmeye
neden olurdu. v28 AIR tabanlı Android uygulamaları ile, küçük yorumlamalar artık orantılı bir şekilde büyütülür. 

Yön kilitleme seçeneği

DPS App Builder, uygulamanızın yönünü kilitlemenize olanak tanıyan yeni bir ayar içerir. Böylece, kitaplık ve folio görünümü tek bir yönde
görüntülenir.

SiteCatalyst analiz geliştirmeleri

Yazar meta verileri için yeni SiteCatalyst raporları kullanılabilir. Bu özellik, belirli yazarları veya reklam verenleri izlemek için faydalıdır. Ayrıca özel
eVar izleme özelliği mevcuttur. Ayrıntılar için DPS Developer Center'daki ilgili analiz makalelerine bakın.

Web Görüntüleyici yerelleştirildi

Web için Content Viewer'a (web görüntüleyici) artık 20 farklı dilde destek dahildir.

Distribution Service performans geliştirmeleri

Adobe Distribution Service'a yüklenen foliolar artık daha hızlı ve daha güvenilir olan Amazon Web Service sunucularında saklanmaktadır. Folio
yayınlama, güncelleme ve indirmeyle ilgili önemli geliştirmeleri fark edeceksiniz.  

Sürüm 27
Sosyal Paylaşımda Pinterest desteği (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest artık DPS App Builder'daki Sosyal Paylaşım seçeneklerinden biri. Seçili olduğunda, Pinterest seçeneği uygulamanızın sosyal paylaşım
açılır menüsünde görünür. iPad veya iPhone'da uygulamanızı görüntüleyen müşteriler, bir makale sayfasının önizleme görüntüsünü panolarına
pinleyebilirler. Pinterest ile okuyucular sayfa görüntüsünü tıklatarak bir aygıtta veya web görüntüleyicisinde etkileşimli makale içeriği deneyimi
yaşayabilirler. Diğer Sosyal Paylaşım seçeneklerinde de olduğu gibi, görüntülenebilir mevcut makale sayılarına ödeme duvarı limiti koyabilirsiniz.

Aygıt GPS Entegrasyonu (iOS, Professional/Enterprise)

GPS entegrasyonu ile coğrafi konuma göre hedeflenen içerik sağlayabilirsiniz. Farklı amaçlara ulaşmak için uygulamanızda HTML içeriğine GPS
mantığı ekleyebilirsiniz. Örnekler:

Kullanıcıların makaleleri görüntülediği konuma göre farklı reklamlar görüntüleyen bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi
oluşturabilirsiniz.
Özel mağazanızda (yalnızca Enterprise), bölgesel folioları görüntüleyebilir ve kullanıcılara bulundukları konumlara göre folio yetkisi
verebilirsiniz.
Özel kitaplığınızda (yalnızca Enterprise), bölgelere özel başlıklar görüntüleyebilirsiniz.

Ek ayrıntılar: Özel bir mağaza veya kitaplıkta GPS entegrasyonunu etkinleştirmek için v2 özel story/library API'leri kullanın. GPS entegrasyonunu
bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesinde etkinleştirmek için Reading API'si kullanın. Ayrıca, GPS entegrasyonunu bir Web İçeriği
kaplaması veya HTML makalesinde etkinleştirirseniz “Yetkilendirme Bilgisi Girişine İzin Ver” seçeneğini belirleyin.

Sosyal Paylaşım/Web Görüntüleyici Geliştirmeleri (iOS, Professional/Enterprise)

Aşağıdaki geliştirmeleri dikkate alın:

Web görüntüleyicide, makale erişimi Folio Producer'da "Ücretsiz" olarak belirlenen makaleler artık ödeme duvarı eşiğinde sayılmadan
masaüstü web görüntüleyicisinde görüntülenebilirler. Sınırlı veya korumalı makalelerin davranışında bir değişiklik yoktur. Sınırlı makaleler hala
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ödeme duvarı eşiğinde sayılırlar, korumalı makaleler ise yalnızca yetkili kullanıcıların kullanımına açıktır. (Ücretsiz, Sınırlı ve Korumalı ayarlar,
şimdi hem web görüntüleyicide hem de ücretsiz makale önizlemesinde aynı etkiye sahiptir.)
İÇT web görüntüleyicisindeki korumalı makalelerin minik resim görüntüleri önceki sürümlerde devre dışı bırakılmış durumdaydı ve fareyle
üzerlerine gelindiğinde kilitleme simgesi görüntülenirdi. Buna ek olarak, sol ve sağ gezinme eylemleri korumalı makaleleri atlıyordu. v27
sayesinde web görüntüleyici İÇT ve gezinmedeki korumalı, ücretsiz veya sınırlı makalelerde artık fark gözetmiyor. Hiçbir istisna olmaksızın
tüm makaleler İÇT'de görüntüleniyor ve bir folioda gezinme kullanıcıların korumalı makaleler de dahil tüm makaleleri ziyaret etmelerini
sağlıyor. Korumalı makaleler bir ödeme duvarı mesajı ile gizlenir.
Yayıncılara kendi web sitelerinde kullanıcı kimlik doğrulaması yapabilme yetkisini vermek için gömülü web görüntüleyicisinde oturum açma
işlemi kolaylaştırıldı.

Android görüntüleyici geliştirmeleri (Professional/Enterprise)

AIR-tabanlı Android görüntüleyici aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

Folio boyut limiti 2048x2048 pikselden 4095x4095 piksele yükseltildi. Bu geliştirme, 10" HD Android tabletler gibi daha büyük aygıtları
hedefleyen foliolar oluşturmanızı sağlar.
Android aygıtlarda belirlediğiniz açılış ekranları, hedef ekranı doldurmak için artık orantılı olarak büyültülebilir veya küçültülebilir. Örneğin,
daha küçük ayıtlar için küçültülebilen (ve boyut oranı farklı olduğunda kırpılabilen) 2560x1600 ve 1600x2560 açılış ekranları belirleyebilirsiniz.
10" HD tabletler gibi Ekstra Büyük Android aygıtlarındaki simgeler ve kullanıcı arabirimi öğeleri artık daha büyüktür, böylelikle HD aygıtlarda
düğmelere dokunmak ve görüntüleyicilerde gezinmek daha kolaydır.
Özel gezinme simgeleri (yalnızca Enterprise) artık 75x43, 98x52, or 214x114 piksel boyutlarında olabilir.

Yerel (AIR olmayan) Android görüntüleyicinin geliştirilmesi devam etmektedir.

Folioyu Kopyala

Folio Producer Organizer'da artık Kopyalama komutu kullanılabilir. Kendi folionuzu kopyalayabilirsiniz (çoğaltabilirsiniz) ya da farklı bir hesaptan
sizinle paylaşılan bir folioyu kopyalayabilirsiniz. Yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir folioyu kopyaladığınızda, Folio Producer sunucusunda
(acrobat.com) yeni bir folio oluşturulur, ancak Dağıtım Hizmetinde yeni bir folio oluşturulmaz. Böylelikle kopyalanan folioyu düzenleyebilir ve
yayınlayabilirsiniz. Folio sizinle farklı bir bilgisayardan paylaşılmışsa makale içeriğini düzenlemek ve güncellemek için makaleleri yeniden
bağlamanız ve kaynak dosyaları almanız gerekir. Kilitli foliolar kopyalanamaz.

DPS App Builder'daki yeni "otomatik aç" seçeneği

"İndirmeden sonra en son yetkilendirilen folioyu otomatik aç" DPS App Builder'daki yeni bir seçenektir. "İlk başlatmada en son yetkilendirilen folioyu
otomatik indir" seçeneği işaretlenmişse bu "Otomatik aç" seçeneği varsayılan olarak belirlenir. Böylelikle ilk kez giriş yapan okuyucular uygulamayı
indirip hemen okumaya başlayabilirler. Otomatik aç seçeneğini devre dışı bıraktığınızda, kullanıcılar folionun kitaplığa indirildiğini görür, ancak
kapak görüntüsüne dokunana kadar folio açılmaz. Böylelikle yayıncılar başlıkta ilk kez giriş yapan kullanıcılara ücretsiz bir folio aldıklarını belirten
bir mesaj gönderebilirler.

Makale Önizleme geliştirmeleri

Makale Önizleme, Ücretsiz makalelere ek olarak artık Sınırlı makaleleri de önizleme foliolarında destekliyor. Okuyucu, önizleme foliosu ile sınırlı bir
makaleye geçtiğinde, "Makaleyi Oku" düğmesi satın alma bölmesinde görüntülenecektir. Böylelikle okuyucular kendi önizleme deneyimlerinin bir
parçası olarak sınırlı makaleye dokunup bu makaleyi aygıtlarına indirebilirler. Okuyucunun görüntüleyebileceği sınırlı makale sayısı yayıncı
tarafından belirlenen aygıt ödeme duvarı eşiği tarafından kontrol edilir.

Buna ek olarak, ücretsiz makale önizlemesinde çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. Örneğin, korumalı makalelerin önizleme görüntüleri artık koyu kafes
deseni arkasında görüntülenmektedir. Tarayıcı minik resimlerine degrade iyileştirmesi uygulandı ve artık minik resimler hem tarayıcı modunda, hem
de folio görünümünde kafesin arkasında bulunan önizleme görüntüleri olarak "düzleştirilmiş" makalelerin (Yalnızca Yatay Kaydırma) tüm
sayfalarında görüntüleniyor.

Analiz geliştirmeleri (SiteCatalyst hesabına sahip Professional/Enterprise)

SiteCatalyst raporları artık okuyucu abonelik türü (yeni veya yenileyen) satın almaları, abonelik sözleşme uzunluğu (1 ay, 6 ay vb.) ve uygulama
pazarı satın almalarına dair bilgileri de içeriyor. SiteCatalyst ayrıca push bildirimleri almayı tercih eden kullanıcı sayısını da raporluyor. Buna ek
olarak, slayt gösterisinin izlenilmesi ve kaydırılabilir çerçeve kaplamaları artık daha da ayrıntılıdır.

Ek Değişiklikler

Diğer v27 geliştirmeleri şunları içermektedir:

Gizlilik İlkeleri, iPad gibi iPhone için de etkinleştirildi. DPS App Builder'da bir Gizlilik İlkeleri URL'si belirleyebilirsiniz.
Sidecar.xml artık Makale Erişimi ayarlarını destekliyor. Böylelikle sidecar.xml dosyasını Ücretsiz/Sınırlı/Korumalı ayarlarını folioda her bir
makaleye uygulamak için içe aktarabilirsiniz.
v2 API Kitaplık/Mağazadaki bağlantılar artık Kapatma düğmesi olan uygulamalarda ayrı bir ("uygulama içi tarayıcı" da denilen) web görünüm
penceresi görüntülüyor. Bu web görünüm penceresindeki HTML hala API'leri referans alabilir.

Sürüm 26
Ücretsiz Makale Önizleme (yalnızca iPad)

Müşterilerin bir perakende foliodaki içerikleri önizlemelerini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar, Önizleme düğmesine dokunarak tüm ücretsiz makaleleri
indirip okuyabilirler. Kullanıcı uygulamadaki başka makalelere gözattığında, bir ödeme duvarı görüntülenerek kullanıcıyı folioyu satın alması için
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uyarır. Bir perakende folioda Ücretsiz Makale Önizleme'yi etkinleştirmek için Hesap Yönetimi aracında "Makale Önizemeyi Etkinleştir" ayarını seçin
ve Folio Producer Editor'ı kullanarak belirli makaleleri Ücretsiz olarak işaretleyin. (Ücretsiz Makale Önizleme yalnızca iPad'de kullanılır ve şimdilik
Bölümler içeren foliolarda çalışmamaktadır.)

Not: Eski foliolardaki makalelere "Ücretsiz" ayarı uygulamak için folio görüntüleyici sürümünü v26 veya sonraki sürüme güncellemeniz VE söz
konusu foliodaki makaleleri güncellemeniz gerekir.

Android Görüntüleyici ve Desktop Viewer'da PDF makale desteği

PDF makaleleri artık Android aygıtlarda ve Desktop Viewer'da desteklenmektedir. Android görüntüleyicilerde, PDF formatından yararlanarak dosya
boyutunu küçültebilir, PDF makaleler içeren iOS foliolarını yeniden kullanabilir ve makale sayfalarını parmaklarınızı birleştirerek
yakınlaştırabilirsiniz. Desktop Viewer'da, artık PDF makaleleri içeren folioları önizleyebilirsiniz. Bu özellik, özellikle folionuzdaki hatalar için ön
kontrol yaparken kullanışlıdır.

PDF makaleleri görüntülemek için uygulama sürümünün v26 veya üzeri olması gerekir; fakat PDF makaleler içeren bir folio her sürümde
görüntülenebilir.

(Bu değişiklik, varolan AIR tabanlı Android görüntüleyicide yapılmıştır ve halen geliştirme aşamasında olan yerel Android görüntüleyici için geçerli
değildir. Ayrıca, Android'de PDF desteği, PDF dosyalarının uygulama içi tarayıcıda görüntülenmesini içermez.)

iPad kitaplığı ile ilgili geliştirmeler

Simgeler şimdi kitaplıktaki her bir kapak önizleme görüntüsünün altında görünmektedir; böylece kullanıcılar hangi içeriklerin ücretsiz veya
perakende olarak sunulduğunu rahatlıkla görebilmektedir. Bir fiyat düğmesine dokunulduğunda satın alma işlemi başlatılır. Ücretsiz düğmesi veya
bulut düğmesine dokunulduğunda indirme işlemi başlatılır. Kullanıcı indirilmemiş bir perakende folio için yetkilendirilmişse bir bulut simgesi görünür.

Kapak önizleme görüntüsünün üzerine dokunulduğunda halen ek bilgiler içeren bir önizleme bölmesi görüntülenmektedir. Yalnızca yetkilendirilmiş
folioları görüntüleyecek şekilde özel bir kitaplık yapılandırılmışsa kapak görüntüsüne dokunulduğunda önizleme bölmesi görüntülenmez.

(Yalnızca Enterprise sürümü) Özel kitaplığınızda yalnızca kullanıcıların yetkilendirildiği foliolar görüntüleniyorsa önizleme paneli açılmaz. Bir kapak
görüntüsüne dokunulduğunda folio indirme işlemi başlatılır.

Tam iPhone 5 desteği

Artık 1136x640 boyutlarında folio yorumlamaları oluşturarak içeriklerin iPhone 5'te alt ve üst kısımlarda siyah bantlarla görüntülenmesini
önleyebilirsiniz. DPS App Builder'da, Apple'ın iPhone 5 uygulamalarıyla ilgili gerekliliklerini karşılamak için 640x1136 boyutlarında ek bir başlangıç
görüntüsü (açılış ekranı) belirtmeniz gereklidir.

DPS App Builder ile ilgili geliştirmeler

DPS App Builder'da şu değişiklikler yapılmıştır:

Varlık bağlantıları artık sunucuda saklanmaktadır. Böylelikle kullanıcılar, iki bilgisayar kullanarak kopyalanan varlıklar için yeniden bağlantı
oluşturmak zorunda kalmadan uygulama oluşturabilmektedir. Örneğin, bir ajans DPS App Builder'ı kullanarak ayarların ve dosyaların çoğunu
belirtebilir, ardından müşteri sertifikaları belirleyerek uygulamayı tamamlayabilir. Varolan bir görüntüleyiciyi düzenlerken, metin alanında
"Varlık sunucuda saklandı" mesajı görüntülenir. Varlıkları saklama işlemini yalnızca tek bir uygulama için gerçekleştirebilirsiniz; varlıkları
birden fazla uygulamada kullanmak için sunucuda saklayamazsınız.
(Enterprise) Yeni API özelliklerinden yararlanan özel bir mağaza oluştururken, artık özel bir kitaplık oluşturmanıza gerek yoktur.
(Enterprise) Daha önce oluşturduğunuz bir mağazayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız DPS App Builder'da Eski Store API'lerini Kullan
seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ancak, bu seçeneği belirlediğinizde özel bir kitaplık belirtemezsiniz.
"Sıcak bölgenin folio görünüm kontrollerini görüntülemesini etkinleştir" seçeneği, artık yalnızca ekranın alt kısmında değil, hem alt hem de üst
kısmında bir sıcak bölge içermektedir.
Kitaplık ayarları menüsünde görünen isteğe bağlı gizlilik ilkeleri URL'sini belirtmek için yeni bir seçenek mevcuttur.
İsteğe bağlı URL Düzeni, artık tek foliolu uygulamalarda kullanılabilir.

Analiz tercihleri ile ilgili geliştirmeler

Görüntüleyiciyi kullanıcıların analiz verilerini kapatmalarına izin verecek şekilde yapılandırdığınızda, kullanıcılar fikirlerini değiştirip ayarlar
menüsünü kullanarak bu seçeneği etkinleştirebilirler. Bu özellik, iOS ve Android görüntüleyicilerde desteklenmektedir.

Web Görüntüleyici ile ilgili geliştirmeler

Web Görüntüleyici artık şu geliştirmeleri içermektedir:

Gömülü Web Görüntüleyici. DPS'teki yeni i-çerçeve HTML etiketleri desteği sayesinde, artık paylaşılan Web Görüntüleyici makalelerini Web
sitenize gömebilirsiniz. Müşterileriniz için tutarlı ve özel bir deneyim sağlayan çevre tasarım öğeleri ekleyin.
Yalnızca Web Görüntüleyici'de görüntülenen folio. Yalnızca Web Görüntüleyici'de görüntülenen, ancak aygıt görüntüleyicisinde
görüntülenmeyen, özel bir Web Görüntüleyici folio yorumlaması oluşturabilirsiniz. Örneğin, yalnızca yatay yönde görüntülenen, "dokunun"
yerine "tıklatın" terminolojisini kullanan ve desteklenmeyen bir panorama yerine, statik bir görüntü içeren 1024x580 boyutlarında bir folio
oluşturabilirsiniz. Bkz. Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturma.
Özel mağazalar ve özel kitaplıklar artık Web Görüntüleyici'de desteklenmektedir. Web Görüntüleyici'ye bir Özel Mağaza ve Özel Kitaplık
entegre ederek özel içerikler, teklifler veya promosyonlar sunabilirsiniz.
İsteğe bağlı gizlilik ilkeleri URL'si. Uygulamanızdaki gizlilik ilkeleri sayfasına yönlendirilen bir web bağlantısı yapılandırabilirsiniz. Bu özellik,
iOS ve Android Görüntüleyicilerde desteklenmektedir.
Web Görüntüleyici analizleri. Analiz verileri artık Web Görüntüleyici için etkinleştirilmiştir.

22



Sadece Yatay Kaydırma desteği (v25 sürümüne eklenmiştir). Web Görüntüleyici, şimdi Sadece Yatay Kaydırma seçeneği işaretli
"düzleştirilmiş" makaleleri de görüntülemektedir.

Yeni ve geliştirilmiş Yetkilendirme Raporları

DPS Dashboard'daki Yetkilendirme Raporları, yayıncılara folio içeriklerini indirme işlemleriyle ilgili kolay anlaşılır ayrıntılar verir. Yetkilendirme
Raporu, şimdi ek veri alanları içermektedir. Bu ek veri alanları, web görüntüleyici indirme işlemlerini ayrı ayrı gösteren tüm indirme işlemlerinin
toplamı ve dökümüyle birlikte sayı başına her yayın için kaç adet indirme işlemi yapıldığını belirten bilgilendirici temel tabloların kolayca
oluşturulmasını sağlar. Yeni Birleşik Yetkilendirme Raporu (şimdiki adıyla "Birleştirilmiş Rapor"), yöneticilere hesaplarıyla ilişkili tüm yayınlar için
yetkilendirme verilerini sunar. Son olarak, tüm rapor verileri artık haftalık olarak değil, günlük olarak kaydedilmektedir.

Yetkilendirme paketlerini çevrimiçi satın alma

Yeni 10.000 Yetkilendirme Paketi için çevrimiçi satın alma seçeneği, yayıncıların hesaplarını her zaman iyi durumda tutmalarını sağlar. Bir satıcı
kanalıyla veya doğrudan Adobe'den yapılan yetkilendirme yenilemelerinin işleme alınması bazen birkaç gün sürebilir. Yayıncılar, daha hızlı satın
alma seçeneği sunmak için artık Adobe Store'dan 10.000 yetkilendirme paketi için bir seri numarası alabilir ve bu seri numarası DPS Dashboard
üzerinden kullanabilirler.

Analitikler ile ilgili geliştirmeler

Analizlere ilişkin şu geliştirmelere dikkat edin:

Makalelerin tam olarak okunması. Makaleleri tek bir ziyarette tam olarak okuyan okuyucu sayısını izleyebilirsiniz.

İÇT izleme. İÇT düğmesine dokunma eylemlerini izleyebilir, aynı zamanda İÇT'den hangi makalelere bakıldığını belirleyebilirsiniz.

Yayıncılar tarafından doğrudan yetkilendirilen okuyucular. Uygulamada oturum açan ve folioları doğrudan yetkilendirme yoluyla edinen okuyucular
hakkında veriler alabilirsiniz. İsterseniz doğrudan yetkilendirme API'sini kullanarak okuyucunun abonelik kimliğini ve abonelik türünü geri
döndürebilirsiniz. SiteCatalyst'e aktarılan abonelik türü ve abonelik kimliği değerleriyle bu abonelerin folioyu nasıl kullandıklarını izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Makale Önizleme. Kullanıcılar sayıyı önizlemek için "Önizle" düğmesine dokunduklarında önizleme düğmesine dokunma eylemi ve
önizlenen ücretsiz makalelerin sayısı izlenir. Sayı önizlendikten sonra yapılan dönüştürmelerin sayısı da takip edilir.

Omniture Ziyaretçi Kimliği ve Push bildirimi belirteci. Her kullanıcı için SiteCatalyst'e bir Omniture ziyaretçi kimliği ve push bildirimi belirteci
(okuyucu push bildirimleri alma tercihini etkinleştirmişse) eklenir.

Web Görüntüleyici: Web Görüntüleyici bilgileri izlenir.

Ücretsiz İlk Folio API'si ile ilgili geliştirme

Enterprise sürümünü kullanan yayıncılar, artık özel library API'sini kullanarak okuyucunun abone olup olmadığına bağlı olarak mesaj görüntülemek
için bir abonelik başlığı yapılandırabilir ve en son ücretsiz perakende sayı özelliğini destekleyen uygun mesajlar sunabilirler.

Sürüm 25
Kitaplık kullanıcı arabirimi ile ilgili geliştirmeler (yalnızca iPad)

iPad görüntüleyici kitaplığı, daha geniş ızgaralı slayt görüntüleri içerecek şekilde yeniden tasarlanmıştır. İndirilen bir folionun kapak görüntüsüne
dokunulduğunda folio açılır. Henüz indirilmemiş bir folionun kapak görüntüsüne dokunulduğunda ise bir önizleme bölmesi açılır. Okuyucular çark
menüsü düğmesini kullanarak folioları seçebilir ve kaldırabilir.

Folio görünümünde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ana Sayfa düğmesi, çok foliolu uygulamalarda Kitaplık düğmesi olarak değiştirilmiştir. Gözat
düğmesinin ve alt kaydırma çubuğunun işlevi birleştirilmiştir. Gözat modunda, kaydırma çubuğu ile makaleleri kaydırarak gezinebilirsiniz. Kaydırma
çubuğunun yanında bulunan, bir sonraki veya bir önceki makaleye geçen oklar kaldırılmıştır.

DPS App Builder'da, Enterprise abonelik uygulamalarındaki kitaplığın sol üst köşesinde yer alan Abone Ol ve Oturum Aç düğmelerini de
kaldırabilirsiniz. Yeniden yapılan tasarım, abonelik uygulamaları için daha büyük abonelik döşemesi görüntüleri gerektirmektedir.

İlk perakende folionun ücretsiz sunulması

Hesap Yönetimi aracındaki bir seçeneği belirleyen yayıncılar, en son yayınlanan perakende foliolarını uygulamayı ilk kez indiren kullanıcılara
ücretsiz olarak sunabilirler.

Koşullu HTML içeriği (yalnızca Enterprise)

İlk folioyu ücretsiz olarak sunma özelliğiyle kullanılacak şekilde tasarlanan bu özellik, yayıncının folionun nasıl alındığına bağlı olarak farklı içerikler
görüntüleyen bir HTML makalesi veya bir Web İçeriği kaplaması oluşturmasını sağlar. Örneğin, kullanıcı ücretsiz bir folio indirdiğinde, içerik bir
abonelik teklifi de içerebilir. Kullanıcı folioyu abonelik yoluyla almışsa, içerik başka ürünler de sunabilir.

Bu koşullu HTML içeriği iki işlemle ayarlanır. Öncelikle, Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi için Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver
seçeneğini belirleyin. Ardından, HTML kodunuza özel bir JavaScript API ekleyin. JavaScript API hakkında daha fazla bilgi için Adobe temsilcinizle
görüşün.

Son yetkilendirilen sayıyı otomatik indir

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, en son yetkilendirilen sayı otomatik olarak indirilir (etkinleştirilmişse ilk ücretsiz perakende folio veya en
son yayınlanan ücretsiz folio). Bu seçeneğin amacı, uygulamayı kullanmaya yeni başlayan kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunmaktır.

Arka planda indirilen sayıyı otomatik olarak aç

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, önceki görüntüleme oturumundan beri arka planda indirilmekte olan tüm foliolar uygulama
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Kitaplık arka planında indirme (iOS)

Bir seferde birden çok makaleyi güncelleme

Bölümler

iPad görüntüleyici kitaplığında Kapak Görünümünü devre dışı bırakma

DPS Kullanıcı Arabirimi geliştirmeleri

Folio yayınlama geliştirmeleri

DPS sunucuları ile ilgili iyileştirmeler

başlatıldığında açılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde, en son görüntülenen folio son okuma pozisyonunda açılır

Folioyu son okunan makaleye göre aç

Foliolar arasında geçiş yaptığınızda, son görüntülenen folio bir daha sıfırlanmaz. Bunun yerine, görüntüleyici tüm folioların okuma pozisyonunu
hatırlar. Bir folioyu sıfırlamak için makaledeki gezinme çubuklarını görüntüleyin ve başlık çubuğuna üç kez dokunun.

Dinamik abonelikler (yalnızca Enterprise)

Yayıncılar, uygulamayı güncellemeye gerek kalmadan sürekli olarak abonelik seçenekleri ekleyebilir veya kaldırabilirler. Bu şekilde, yayıncılar
abonelik sürelerini değerlendirerek en iyi seçenekleri belirleyebilirler.

Amazon uygulamaları için kolaylaştırılmış testler

DPS App Builder'ı kullanarak Amazon için bir uygulama (.apk dosyası) oluştururken, artık .apk dosyasını Amazon aygıtına yükleyerek ayrı bir .json
dosyası yüklemeye gerek kalmadan test edebilirsiniz. .json dosyasının kullanılması, artık sadece perakende içerikleri test etmek için
gerekmektedir.

Android uygulamalarında yerel depolama desteği

Android görüntüleyiciler, önceki sürümlerde yerel depolamayı desteklemiyordu. Bir uygulamadan çıkıldığında okuma pozisyonu veya form
doldurma verileri kaybediliyordu. v25 Android uygulamalarıyla birlikte bu bilgiler tıpkı iOS uygulamalarında olduğu gibi korunuyor.

goto:// ile gezinme

goto:// formatı, Enterprise yayıncılarının folio görünümünde, kitaplıktaki herhangi bir özel simge içeriğine yönlendirilen bağlantılar oluşturmalarını
sağlar. Örneğin, DPS App Builder'da “Mağaza” etiketi taşıyan özel bir simge oluşturduğunuzda, özel Mağaza simgesine dokunulduğunda olduğu
gibi otomatik olarak Mağaza HTML içeriğini açan “goto://ApplicationViewState/Store” eylemiyle bir düğme oluşturabilirsiniz.

Üst gezinme çubuğunu gizle

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, kullanıcı bir makaleye dokunduğunda sadece alt gezinme çubuğu görüntülenir. Bu özellik, yayıncıların
folio içinde gezinmek için tüm makale sayfalarında kalıcı bir gezinme çubuğu oluşturmalarını sağlar.

Otomatik iş akışı API geliştirmeleri (yalnızca Enterprise)

Otomatik DPS yayıncılık iş akışları için API'leri kullanırken, artık foliolar yayınlayıp güncelleyebilir ve makale meta verilerini güncelleyebilirsiniz
(makaleleri güncelleme işlemleri bir sonraki sürüm için planlanmaktadır).

SiteCatalyst analiz geliştirmeleri

SiteCatalyst'te, video oynatma sürelerini bildirme gibi geliştirmeler yapılmıştır.

Yetkilendirme indirme raporu oluşturma

Yayıncılar artık indirme verilerini Adobe Dağıtım Hizmetinden görebilecekleri raporlar oluşturabilirler. Bir Uygulama hesabı kullanarak DPS
Dashboard'da oturum açtığınızda, Uygulama Raporu seçeneğini belirleyerek bu uygulama için Adobe Dağıtım Hizmetindeki faturalandırılabilir
indirme istatistiklerini içeren bir .csv dosyası indirebilirsiniz. Bir Yönetici hesabı kullanarak oturum açtığınızda, Dashboard'daki bağlantıyı tıklatarak
indirme uygulamaları bakiyenizi gösteren bir rapor alabilirsiniz.

iOS4 desteğinin kaldırılması

v25 ve sonraki sürüm görüntüleyiciler artık iOS4'ü desteklememekte, yalnızca iOS5 veya sonraki sürümlerini desteklemektedir.

Sürüm 24

Müşterileriniz bir v24 uygulamasında herhangi bir folioyu indirirken uygulamadan çıkabilir, e-postalarını
kontrol edebilir veya başka bir folioya bakabilir, ardından indirilen folioyu kontrol etmek için tekrar uygulamaya dönebilir. İndirme işlemi on dakika
sonra duraklatılır. Bir seferde yalnızca bir adet folio indirilebilir.

Folio Builder panelinde birden fazla makale seçebilir ve Güncelle düğmesini seçerek seçilen tüm
makaleleri güncelleyebilirsiniz. Makaleleri seçmek için, Shift tuşunu veya Ctrl/Command tuşunu basılı tutarak makaleleri tıklatın.

Yeni Bölümler özelliği, müşterilerinizin bir foliodaki farklı bölümleri tek tek indirebilmelerini sağlar. Örneğin, müşterileriniz Haberler, Spor,
İş Dünyası, Stil ve Para bölümlerine ayırdığınız bir folioda, Spor ve Para gibi yalnızca tercih ettikleri bölümleri indirebilirler. Bkz. Bölüm Oluşturma.

Tüm iPad görüntüleyici kitaplıklarında varsayılan olarak bir Izgara
Görünümü ve bir seferde yalnızca bir folio görüntüleyen bir Kapak Görünümü bulunmaktadır. v24 DPS App Builder sürümünde iPad'lerde yalnızca
Izgara Görünümünü ya da hem Izgara hem de Kapak Görünümü seçme arasında tercih yapabilirsiniz. (Android görüntüleyicilerle, Izgara
Görünümünü, Kapak Görünümünü veya her ikisini de seçme tercihi zaten bulunmaktadır.)

Bir folio oluştururken, Yön ayarı artık varsayılan olarak işaretli değildir. Bir Yön ayarı belirlemeden
Tamam'ı tıklatırsanız, seçeneğin çevresinde bir kırmızı kutu belirir. Bu değişiklik, folionun yanlışlıkla hatalı bir yön ayarıyla oluşturulmasını önler.
Ayrıca şimdi pek çok hata mesajında sizi bir teknik nota yönlendiren bağlantılar bulunmaktadır.

Bir folio, sunucu hatası nedeniyle düzgün şekilde yayınlanamadığında, sunucuyla ilgili sorun giderildikten sonra
Yeniden Dene düğmesini tıklatarak yayınlama işlemini sürdürebilirsiniz.

Adobe Dağıtım Hizmeti'nin bant genişliği genişletilerek denge ve performansta artış sağlanmıştır.
Ayrıca, DPS sunucuları artık acrobat.com sayfasında farklı bir kümede yer almakta ve bu sayede acrobat.com sayfası bakımda olduğunda bile
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“Satın Alımları Geri Yükle” seçeneğinde yapılan değişiklik

Kitaplıktaki folio bilgilerini önbelleğe alma işlemini etkinleştirme (iOS)

Şirket imzalı uygulamalarda yapılan iyileştirmeler (iOS, yalnızca Enterprise sürümü)

Analiz geliştirmeleri

Güncellenmiş Dağıtım Hizmeti altyapısı

Folio Builder paneli kullanıcı arabirimi geliştirmeleri

DPS App Builder'da (önceki adıyla Viewer Builder) yapılan değişiklikler

Dosyaları sürükleyip DPS App Builder'a bırakma

Slayt gösterileri ve kaydırılabilir çerçeveler için vektör ile bit eşlem arasında seçim yapma (yalnızca iOS)

Çok yorumlamalı makaleler (yalnızca iOS)

Creative Cloud üyeliğiyle Sınırsız Tek Sürümlü foliolar (yalnızca iPad)

Arka planda ses yürütme (yalnızca iOS)

Son Çerçevede Dur (yalnızca iOS)

Satır içi videolar için kontrolleri devre dışı bırakma (yalnızca iOS)

Geçersiz foliolar için yeni Adobe Content Viewer davranışı

Düzgün Kaydırmalı makaleler için PDF desteği (yalnızca iOS)

“Uygulamayı Puanla” seçeneği

Gezinme çubuklarını görüntülemek için Sıcak Bölgeler

foliolar rahatlıkla yüklenip indirilebilmektedir.

Artık “Satın Alımları Geri Yükle” iletişim kutusu, yalnızca kullanıcıların bu seçeneği
kitaplık seçenekleri menüsünden seçmeleri halinde açılmaktadır.

DPS App Builder'da, folio bilgilerini önbelleğe alarak geniş kitaplıklara
sahip uygulamaların performansını arttırabilirsiniz. Bu seçenek belirlendiğinde, folio bilgileri güncelliğini yitirebilir. Örneğin, bu seçeneği belirler ve
perakende folioların ücretini değiştirirseniz, kitaplığınızda gösterilen bilgiler yanıltıcı olur. Bu seçenek şimdilik yalnızca abonelik uygulamaları için
kullanılmaktadır.

Artık özel (genel olmayan) bir uygulama kimliği içeren bir
şirket mobileprovision dosyasını kullanarak şirket içi bir uygulamada oturum açabilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde, uygulamayı kuruluşunuzdaki
diğer uygulamalardan ayrı olarak yönetebilirsiniz.

SiteCatalyst artık farklı mobil aygıt türleri ile farklı işletim sistemlerini birbirinden ayırmaktadır. Yeni URL izleme raporu,
geçerli URL'leri, URL'leri tıklatma işlemlerini, URL kaynağını (Köprü kaplaması, Web İçeriği kaplaması veya uygulama) ve URL'nin nasıl açıldığını
(bir Web Görüntüleyicide, uygulama görüntüleyicide veya aygıt tarayıcısında) izlemenizi sağlar. Uygulama kullanım raporları ise uygulamaların en
yoğun şekilde kullanıldığı tarih ve saatler ile son güncellemeden sonra uygulamayı başlatma sayısını izlemenizi sağlar. Bu değişiklikler yalnızca
SiteCatalyst analizlerini etkiler; ancak taban analizleri etkilemez.

Sürüm 23

Folioları Dağıtım Hizmeti'nde artık çok daha hızlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Bu sunucu değişiklikleri,
çok daha az zaman aşımı hatası ve iOS Gazete Bayi için arka plan indirme işlemlerinde daha fazla güvenilirlik sağlayacak.

Folio Builder paneli şimdi daha geniş, gezinme simgeleri daha büyük ve kullanımı daha
kolay ve daha fazla araç ipucu ve bilgi baloncuğu içeriyor. Ayrıca seçenekler netlik sağlamak için yeniden adlandırıldı ve panelin kullanımını
kolaylaştırmak için başka geliştirmeler de yapıldı. Artık DPS App Builder (önceki adıyla Viewer Builder) uygulamasını panel menüsünden de
başlatabilirsiniz.

DPS App Builder, çeşitli arabirim geliştirmeleri içeriyor. InDesign CS6
yükleyicisi, artık DPS App Builder'ı da yüklüyor.

Artık simgeleri, açılış ekranlarını ve diğer dosyaları Finder'dan sürükleyerek App Builder'a
bırakabilirsiniz.

PDF makalelerine yönelik
kaplamalarda Vektör veya Bit Eşlem arasından seçim yapabilirsiniz. Vektör görüntüleri daha net görünür, ancak daha uzun bir yükleme süresi
gerektirir. JPG/PNG makalelerindeki kaplamalar için slayt gösterileri her zaman bit eşlemdir.

Artık aygıtların hem SD hem de HD modellerinde mükemmel bir görünüm ve performans sağlayan
PDF makaleleri oluşturabilirsiniz. Kaplamalar oluştururken, folioya hem SD hem de SD varlıklar ekleyebilirsiniz. Görüntüleyici, ilgili iOS aygıtı için
uygun kaplama varlıklarını kullanır.
Tek foliolu bir uygulama oluşturuyorsanız, folioyu tüm iPad modellerinde iyi sonuç veren PDF makaleleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Çok foliolu bir
uygulama oluşturuyorsanız, bir folioda çok yorumlamalı makaleler oluşturmak ile farklı folio yorumlamaları oluşturmak arasında tercih yapabilirsiniz.
Bkz. iOS aygıtları için çok yorumlamalı PDF makaleleri oluşturma.

Adobe Creative Cloud üyeliğiyle iPad için sınırsız sayıda tek foliolu
uygulama oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar folionun içindeki makaleler arasında gezinirken bir ses klibi yürütülebilir. Üst gezinme
çubuğunda kullanıcıların sesi duraklatmasını ve yürütmesini sağlayan bir ses düğmesi görünür. Bkz. Ses ve Video kaplamaları.

Folio Overlays paneli artık satır içi videoyu son karede durdurma seçeneği içeriyor.

Otomatik Oynat olarak ayarlanmış bir satır içi video oluşturduğunuzda,
kayıttan yürütme kontrollerini devre dışı bırakmak için Duraklatmaya İzin Verme seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu özellik özellikle kapak videoları
için kullanışlıdır.

Önceki sürümlerde geçersiz foliolar Adobe Content Viewer'da
görüntülenememekteydi. Yeni sürümle birlikte, geçersiz foliolar kitaplıkta görünüyor ve indirme sırasında bir hata mesajı veriyor. Bu değişiklik
Adobe Content Viewer kitaplık performansını arttırıyor ve daha ayrıntılı ön kontrol bilgileri sağlıyor. Örneğin, bir veya daha fazla tek yönlü makale
içeren çift yönlü bir folio oluşturduğunuzda, hata mesajının sorunu göstermesi sayesinde tahmin etmenize gerek kalmayacak.

Uzunluklarına bakılmaksızın Düzgün Kaydırmalı makaleler için PDF görüntü
formatını kullanabilirsiniz. Ancak makaleyi parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği hiçbir Düzgün Kaydırmalı makalede desteklenmemektedir.

Özel görüntüleyiciler oluşturduğunuzda, “Uygulamayı Puanla” komutunun görünmesini sağlayan seçeneği
işaretleyebilirsiniz. Bu özellikle ilgili ayarları DPS App Builder'da özelleştirebilirsiniz.

Makale sayfasının kenarlarındaki sıcak bölgelere ek olarak, makale sayfasının alt
kısmında yeni bir sıcak bölge seçeneği bulunuyor. Sayfanın alt kısmındaki sıcak bölge alanına dokunulduğunda gezinme çubukları görüntülenir
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Önceki/Sonraki Sayfaya Git desteği

Analizleri kapatma tercihi seçeneği

Özelleştirilebilir görüntüleyici dizeleri

Sosyal Paylaşımla ilgili geliştirmeler (yalnızca iOS)

Yeni Tekli Sürüm Adım Adım Yayıncılık Kılavuzu

Kitaplık Filtreleri

Özel HTML kitaplığı

Sıcak Bölge geliştirmeleri

Kaydırma Çubuklarını Otomatik Gizle

HTML video geliştirmeleri

Android görüntüleyicilerde AIR sabit çalıştırıcısı

Android görüntüleyici arabiriminde yapılan geliştirmeler

iOS için iki parmakla kaydırma etkinleştirmesi

("HUD" olarak da adlandırılır). Alttaki sıcak bölgenin üzerinde bulunan herhangi bir yere dokunulduğunda gezinme çubukları görünmez.
Bkz.Uygulama Ayrıntıları paneli.
Düğmeler alt sıcak bölgeye, alt sıcak bölge yan sıcak bölgelere, sıcak bölgeler ise tüm düğmesiz kaplamalara göre önceliklidir.

Artık, bir düğme oluşturduğunuzda, Sonraki Sayfaya Git ve Önceki Sayfaya Git eylemleri de
desteklenmektedir.

DPS App Builder'da müşterilerinizin uygulamalarınızı kullanırken analizleri kapatmasını sağlayabilirsiniz. Bu
seçenek, özellikle veri toplama üzerinde katı kontrollerin uygulandığı belirli bölgelerde kullanışlıdır.

Kitaplıktaki düğme metni ve iletişim kutularındaki metinler de dahil olmak üzere, görüntüleyicide
depolanan tüm dizeleri desteklenen tüm dillerde özelleştirebilirsiniz. DPS App Builder, bir XML şablonu indirmenizi sağlar. Böylelikle bu XML
dosyasını düzenleyebilir ve uygulamanızı oluştururken bu dosyayı belirtebilirsiniz. Bkz.Uygulama Ayrıntıları paneli.

Sosyal Paylaşım ile ilgili olarak aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır. Bkz. Sosyal paylaşımı
kullanma.

Web Görüntüleyici doğrudan yetki desteği (yalnızca Enterprise abonelik). Müşteriler artık Web Görüntüleyici'de ödeme duvarı sınırına
ulaştığında, abonelik hesaplarıyla oturum açarak makaleleri görüntülemeyi sürdürebilirler.

Web Görüntüleyici Internet Explorer 10/Windows 8'i destekler.

Ücretsiz foliolar için de bir ödeme duvarı belirleyebilirsiniz.

Web Görüntüleyici, panoramalar ve ses klipleri hariç tüm kaplamaları destekler.

Artık PDF görüntü formatını kullanarak 1024x768 boyutunda bir folio oluşturduğunuzda, içerik Web Görüntüleyici sunucusuna PNG
formatında yüklenmektedir.

Dashboard'da DPS Yayıncılık Yardımcı Kılavuzu'nu indirme bağlantısını tıklattığınızda,
Professional ve Enterprise abonelik sahibi yayıncılar için Yardımcı Kılavuz ve Tekli Sürüm kullanıcıları için Adım Adım Yayıncılık Kılavuzu
belgelerini içeren bir .zip dosyası indirilir. Yardımcı Kılavuzu ve Adım Adım Kılavuzu DPS App Builder'daki Yardım menüsünden de indirebilirsiniz.
Çok yakında Pro/Enterprise Yardımcı Kılavuzu yeni tasarımla güncellenecektir.

Sürüm 22

v22 veya sonraki sürümlerde folio oluştururken, Folio Producer Organizer'ı kullanarak her folio için “İngilizce”, “İspanyolca”,
“Fransızca” ve “Almanca” gibi bir filtre kategorisi belirtebilirsiniz. Görüntüleyici kitaplığınızda, kullanıcılar bu filtre seçenekleri arasından seçim
yapabilirler. Örneğin, görüntüleyici kitaplığında sadece İspanyolca ve Almanca folioları görüntüleyebilir ve İngilizce ve Fransızca folioları
gizleyebilirler. Bkz. Kitaplık filtreleri oluşturma.

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar, varsayılan görüntüleyici kitaplığını kullanmak yerine kendilerine ait bir kitaplık
oluşturabilirler. Bkz. Özel kitaplık oluşturma (Enterprise).

Hem Enterprise hem de Professional aboneliğine sahip yayıncılar, artık DPS App Builder'da Sıcak Bölgeleri
etkinleştirebilmektedir. Sıcak Bölgeler, kullanıcıların makalenin kenarlarına dokunarak bir sonraki veya bir önceki makaleye gözatabilmelerini
sağlar. Kaplamaları geçersiz kılma mantığı da değiştirilmiştir. Sıcak Bölgeler, düğmeler hariç olmak üzere tüm kaplamaların önüne geçer.
Bkz.Uygulama Ayrıntıları paneli.
<= span=>

Android aygıtlardaki görüntüleyiciler, varsayılan olarak tüm boyutlardaki folioları görüntüler. Görüntüleyicinin yalnızca aygıt boyutuyla eşleşen
folioları görüntülemesi için, Viewer Builder panelinde bir seçenek belirleyebilirsiniz. Şu anda, kesin yorumlamalar Kindle Fire gibi aygıtlarda yalnızca
1024x600 folioları, XLarge Android aygıtlarında ise yalnızca 1280x800 folioları görüntülemektedir. Bu seçenek, özellikle Kindle Fire aygıtlarında
istenmeyen folio yorumlamalarının görüntülenmesini önlemek için faydalıdır. 1232x752 foliolar gibi Android yorumlamaları oluşturduysanız, Android
Marketplace için bir görüntüleyici oluştururken kesin yorumlamalar özelliğini açmayın. Bkz. Android ve Amazon aygıtları için özel bir görüntüleyici
uygulaması oluşturma.

Varsayılan olarak, bir foliodaki makalelerin sağ tarafında 6 piksel boyutunda bir kaydırma çubuğu alanı
görünür. Viewer Builder'da bu seçeneği belirlerseniz, kaydırma çubuğu yalnızca kullanıcı makaleyi kaydırdığı sırada görüntülenir. Bkz.Görüntüleyici
Ayrıntıları paneli.

Artık HTML makalelerindeki videoların kaplamalar gibi davranmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, tek yönlü bir HTML
makalesinde aygıtın döndürülmesi, tam ekran videonun da döndürülmesini sağlar. Bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

Artık AIR çalıştırıcısının Android aygıtlara yüklenmesini beklemenize gerek yok.
Görüntüleyiciler şimdi AIR çalıştırıcısının (3.2 veya üzeri) entegre bir sürümünü içeriyor. Bu değişiklik görüntüleyicilerin boyutunun yaklaşık 2
MB'den 10 MB'ye yükselttiği halde, dengeliliği ve performansı arttırır.

Kitaplık görünümü ve folio görünümündeki simgeler ve diğer arabirim öğelerinin
büyütülmesi sayesinde, özellikle Kindle Fire'da olmak üzere simgelere dokunmak kolaylaştırılmıştır.

iPad ve iPhone görüntüleyiciler için iki parmakla kaydırma hareketi etkinleştirildi. Bu hareket,
özellikle Sadece Yatay Kaydırma özelliğinin etkin olduğu “düzleştirilmiş” makalelerde kullanışlıdır ve okuyucuların makale sayfalarının geri kalanını
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Sosyal Paylaşımla ilgili geliştirmeler

Görüntüleyici Sürümünü denetleme

Etkin mizanpaj için Aygıtta Önizleme (iOS)

Sosyal Paylaşım ile ilgili geliştirmeler

Folio indirme sırasında otomatik görüntüleme

Abonelik satın alımı ile otomatik indirme

Slayt Tarihi

InDesign CS6 uyumluluğu

iPhone desteği

Sosyal paylaşım için web görüntüleyici

atlayarak bir sonraki veya bir önceki makaleye geçmelerini sağlar.

Sosyal Paylaşım ile ilgili olarak aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır. Bkz. Sosyal paylaşımı kullanma.

Artık iPhone görüntüleyicilerde Sosyal Paylaşım işlevi desteklenmektedir.

Yorumlama eşleme artık desteklenmektedir. Paylaşılan makale bir masaüstü web tarayıcısında görüntülendiğinde, Web Görüntüleyicide
yalnızca 1024x768 PNG veya JPG makaleler doğru bir şekilde görüntülenir. Önceki sürümlerde, iPad HD yorumlaması (2048x1536) ile
paylaşılan bir folio Web Görüntüleyicide görüntülenememekteydi. iOS aygıtları için yorumlamalar oluşturuyorsanız, makale herhangi bir
aygıttan paylaşıldığında artık Web Görüntüleyicide makalenin 1024x768 sürümüyle eşlenmektedir. En iyi sonuçları almak için,
yorumlamalarınızı doğru bir şekilde ayarlandığınıza ve her folio yorumlaması için belirlediğiniz Makale Adı değerlerinin aynı olmasına dikkat
edin.

Facebook'ta alt bağlantı verme işlevi artık desteklenmektedir. Bir müşteri bir iPad aygıtında Facebook uygulamasındaki bir duvar gönderisini
görüntülediğinde, makale bağlantısına dokunarak makaleyi doğrudan açabilir. Facebook geliştirici sitesinde uygulamanızı yapılandırırken alt
bağlantı verme seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun. Bkz. Setting up a DPS App for Social Networking (Sosyal Ağ İçin DPS Uygulaması
Oluşturma).

Hesap Yönetimi aracındaki yeni Yetkilendirme Sınırını Etkinleştir seçeneği, “Tükendi” özelliğine benzer şekilde, Web Görüntüleyicide makale
görüntüleme sayısını sınırlandırmanızı sağlar. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

Web Görüntüleyici artık kaydırılabilir çerçeveleri desteklemektedir.

Ödeme duvarını etkinleştirmek yalnızca perakende folioları etkiler.

Sürüm 21

v21 Folio Builder panelini kullanarak yeni bir folio oluşturduğunuzda, v20 ya da v21 görüntüleyici sürümünü
hedefleyebilirsiniz. Bu seçenek, özellikle Adobe Content Viewer'ın en yeni sürümü için onay beklendiği ya da v20 görüntüleyici uygulaması için
folio oluşturduğunuz durumlarda fayda sağlar. Varsayılan olarak, v20 sürümü seçilidir. Bir v20 folio oluşturduğunuzda, folio’nun özelliklerini
düzenleyerek folioyu v21 sürümüne güncelleyebilirsiniz. Ancak v21 sürümünde oluşturulan bir folioyu v20 sürümüne geri döndüremezsiniz. v20'den
önceki bir görüntüleyici sürümünü de belirtemezsiniz. Bkz. Folio oluşturma.

v21 sürümünden önce, Aygıtta Önizleme özelliği yalnızca folioların tamamı için kullanılabiliyordu.
Artık v21 sürümüyle birlikte, Folio Overlays panelindeki Aygıtta Önizleme özelliğini kullanarak geçerli mizanpajı önizleyebilirsiniz (yalnızca iOS için).
iPad veya iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve Adobe Content Viewer uygulamasını açın. Folio Overlays panelinde, [aygıt adı] aygıtında
önizle seçeneğini belirleyin. Bkz. Aygıtta Önizleme'yi kullanma.

Sosyal Paylaşım ile ilgili pek çok sınırlama ele alındı. İç içe kaplamalar, düğmeler, videolar, HTML
makaleleri ve kaydırılabilir çerçeveler, artık Web Görüntüleyici'de çok daha iyi bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Web Görüntüleyici Reklam veya İÇT'den
Gizle şeklinde işaretlenmiş makaleleri artık çok daha düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyor. Bkz. Sosyal paylaşımı kullanma.
Hesap Yönetimi aracını kullanarak Web Görüntüleyici'yi kapatsanız bile iPad'inizde sosyal paylaşım sitelerine ulaşabilirsiniz. Bkz. Hesap Yönetimi
aracı.

Görüntüleyici kitaplığında Yükle veya Satın Al düğmesine dokunduğunuzda, kalan makaleler
yüklenmeye devam ederken, görüntüleyici folioyu açabilir. Bu sürümden önce, Görüntüle düğmesi indirme işlemi sırasında etkin hale gelebiliyor,
ancak folionun görüntülenmesi için kullanıcının düğmeye dokunması gerekiyordu.

Kullanıcı görüntüleyici uygulamasına başarılı bir şekilde abone olduğunda, en son foliolar otomatik
olarak indirilmeye başlar. Kullanıcıların İndir düğmesine dokunmaları gerekmez.

Folio Producer Organizer'da artık Slayt Tarihi seçeneği kullanılabilmektedir. Bu seçenek, Enterprise aboneliğine sahip yayıncılara
abonelik içeriği üzerinde doğrudan yetki sahibi olma konusunda ek meta veri kontrolü sağlar.

Sürüm 20

InDesign CS6, InDesign kaynak dosyaları oluşturma işlemlerini kolaylaştıran pek çok yeni özellik içerir. Alternatif
Mizanpaj ve akışkan Sayfa Kuralları özellikleriyle aynı belge içinde farklı aygıtları hedef alan farklı yönlere sahip mizanpajlar oluşturabilirsiniz.
Esnek Sütun Genişlikleri, Metin Çerçevelerini Otomatik Boyutlandırma ve Mizanpaj Görünümünü Bölme özellikleri de dinamik mizanpajlar
oluştururken yardımcı olan özelliklerdir. Bunların yanı sıra, HTML Ekleme özelliği, kodu kopyalayarak hızla bir Web Kaplaması oluşturmanızı
sağlar. Ayrıca şimdi belgeleri bir InDesign belgesinde bir araya getirmek için kaplama malzemelerinden yararlanılabilir. Bkz. DPS için alternatif
mizanpajlar oluşturma (InDesign CS6).

DPS şimdi iPhone 3GS, 4 ve 4S modellerini desteklemektedir (iPhone 3G desteklenmez). Viewer Builder'ı kullanarak iPhone,
iPad veya her ikisinde de çalışan özel bir görüntüleyici oluşturabilirsiniz. Hem iPad hem de iPhone'a yönelik bir uygulama oluşturduğunuzda,
müşterileriniz desteklenen her iOS aygıtından folio satın alabilir. iPhone görüntüleyici yeni bir ayarlar sayfası, gelişmiş tarama modu ve yayıncıların
kontrol edebileceği bir karşılama ekranı içerir.
iPhone için sosyal paylaşımlar, yer imleri ve otomatik arşivleme henüz desteklenmemektedir. Şimdilik, iPhone için tek sayılı bir görüntüleyici
uygulaması oluşturamazsınız. Bkz. iPhone için içerik oluşturma.

Uygulamanızda sosyal paylaşımı etkinleştirdiğinizde, folio makalelerin sunumları masaüstü
tarayıcılarında görüntülenmek üzere bir web sunucusuna yüklenir. Masaüstünde hangi makalelerin görüntülenebileceğini belirlemek için Folio
Producer Editor'daki Korumalı ayarı kullanın. Görüntülenebilir korumasız makalelerin sayısını sınırlamak ve bir ödeme duvarı oluşturmak için
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Sosyal Paylaşımla İlgili Geliştirmeler

İÇT'den Gizle Seçeneği

Arka Plan Yayıncılığı

İndirme Sayacını Görüntüleme

Desktop Viewer şimdi yeniden boyutlandırılabiliyor

Basitleştirilmiş Aygıtta Önizleme özelliği

Kullanıcı Arabirimi Geliştirmeleri

URL Düzen ayarı

Özel simgeler için HTML yönünü kilitleme

Viewer Builder Hızı Arttırıldı

Sınırlı PDF desteğiyle Düzgün Kaydırma

“Sıcak bölge” alanında gezinme

iOS yorumlama desteği

Geliştirilmiş Kaydırılabilir Çerçeveler

Sosyal Paylaşım

Folioları Otomatik Arşivleme (yalnızca iOS için)

Düzgün kaydırma geliştirmeleri

Yer İmleri

Hesap Yönetimi aracını kullanın. Bkz. Sosyal medyayı kullanma.

Şimdi Facebook ve Twitter üzerinden, e-posta aracılığıyla ve kopyalama/yapıştırma yöntemiyle sosyal
paylaşımda bulunmak mümkündür. Uygulamanızda sosyal paylaşımı etkinleştirdiğinizde, müşteri bir makaleyi tarayıcısında açarak Twitter gibi
siteler üzerinden makaleyi paylaşabilir. Makale korumalı bir makaleyse, tweet atılırken verilen bağlantı yayının URL'sini gösterir. Makale korumalı
bir makale değilse, desteklenen masaüstü tarayıcısında bağlantıyı tıkatan kullanıcı folioyu web görüntüleyicisinde görebilir. Ayrıca, bağlantıyı
iPad'de tıklatan kullanıcı uygulamayı indirebilir, folioyu indirebilir veya satın alabilir ya da önceden indirilenlere bağlı olarak makaleyi
görüntüleyebilir. Bkz. Sosyal medyayı kullanma.

İÇT'den Gizle makale ayarları, makaleyi bir reklam olarak işaretlemek zorunda kalmadan İÇT'den gizlemenizi sağlar.
Bkz. Makale özelliklerini değiştirme.

Bir makale yayınlamak veya makaleyi güncellemek için Folio Producer Organizer'ı kullandığınızda, görev yayın kuyruğuna
eklenir. Bu sırada Organizer'ı kullanmaya ve kuyruğa başka foliolar eklemeye devam edebilirsiniz. Organizer'da Görünüm > Yayın İstekleri
seçeneklerini belirleyerek kuyruk durumunu denetleyebilirsiniz. Bkz. Folioları Distribution Service'ta yayınlama.

Professional ve Enterprise abonelik sahibi kullanıcılar DPS Dashboard'da indirme sayacını görebilir. İndirme
sayacı yalnızca doğruluk açısından denetlenmiş olan hesaplarda görülebilir.

2048x1536 boyutlarında bir folioyu önizlemek için Desktop Viewer'ı kullandığınızda,
Command+1 tuşlarına basarak gerçek boyutu görebilir veya Command+0 tuşlarına basarak folioyu pencereye sığdırabilirsiniz. Ayrıca
yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Bkz. İçeriğin önizlemesini yapmak için Desktop Viewer'ı kullanma.

iPad'e yönelik özel bir Adobe Content Viewer oluşturmak üzere Viewer Builder'ı kullanırken, artık
Aygıtta Önizleme özelliğinden yararlanmak için Phone Disk yardımcı uygulamasına gerek yoktur. Bkz. Aygıtta Önizleme'yi kullanma.

Folio Builder panelinde, folio boyutu folio adının altında görünür ve yorumlamaları belirlemeyi kolaylaştırır.
Viewer Builder tasarımı, farklı iPhone ve iPad modelleri için doğru simgelerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmenizi kolaylaştırır. Folio
Producer Organizer ve Folio Producer Editor pencerelerinin tasarımları da yenilenmiştir.

Viewer Builder'daki isteğe bağlı URL Düzen ayarı artık yalnızca abonelikle erişilen uygulamalarda değil, her türlü iOS
görüntüleyici uygulamasında kullanılabilmektedir. URL Düzeni, başka bir uygulamadan veya mobil Safari'den görüntüleyici uygulamasına
bağlanmanızı sağlar.

Enterprise abonelik sahibi bir yayıncıysanız, kullanıcılar özel gezinme çubuğu simgelerine
dokunduklarında görünen HTML sayfalarının yönünü belirleyebilirsiniz. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise).

Viewer Builder artık uygulamaları saniyeler içinde oluşturabilmektedir.

Düzgün Kaydırmalı makaleniz iki sayfadan daha uzun değilse, PDF görüntü formatını kullanabilirsiniz.
Makale iki sayfayı aşıyorsa Düzgün Kaydırmalı makale için JPG veya PNG formatları kullanılır.

Enterprise abonelik sahibi yayıncılar, her makalenin solunda ve sağında görünen sıcak bölgeleri
etkinleştirebilirler. Görünmeyen bir sıcak bölgeye dokunulduğunda bir sonraki veya bir önceki makaleye gidilir. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu
(yalnızca Enterprise).

Sürüm 19

Yeni HD iPad modelinin piyasaya sunulacağı kısa bir süre önce duyuruldu. Viewer Builder'ı kullanarak yeni bir uygulama
oluştururken, alternatif boyutlarda simgeler ve başlangıç ekranları belirleyebilirsiniz. iPad aygıtları için etkinleştirilen yorumlamalar, alternatif bir
boyutta folio yorumlamaları oluşturmanızı sağlar. Her iOS modeli, tablet ekranına en uygun olan folioları indirir.

Folio Overlays paneli, Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamasındaki Yalnızca Kaydır seçeneğinin yerini alan
Kaydırılabilir Çerçeveler adlı yeni bir kaplama türü içeriyor. Kaydırılabilir içerik oluştururken kaydırma yönünü belirleyebilir, ilk görünüm için içerik
çerçevesinin konumunu temel alabilir ve kaydırma çubuğunu gizleyebilirsiniz.

Uygulamanızı Facebook'a kaydederseniz özel görüntüleyicinizin gezinme çubuğundaki sosyal paylaşım seçeneğini açık konuma
getirebilirsiniz. Müşterileriniz Facebook seçeneğine dokunarak mesaj yazabilirler. Bu mesaj ve yayın sitenizin bağlantısı, kullanıcının Facebook
duvarında yayınlanır. Şu an için yalnızca yayın web sitesinin bağlantısı gösterilmektedir ve Facebook kullanılabilir tek sosyal medya sitesidir.

Viewer Builder'da folioların otomatik olarak arşivlenmesi seçeneğini etkinleştirerek görüntüleyici
uygulamanız için indirilen maksimum folio sayısını belirleyebilirsiniz. Eşik sayıya ulaşıldığında, indirme tarihi en eski olan foliolar otomatik olarak
arşivlenir. Müşteriler aygıt ayarlarını kullanarak otomatik arşivleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, fakat eşik sayısını
değiştiremez. Müşteriler arşivlenen tüm folioları yeniden indirebilir.

Önceki sürümlerde, çift yönde düzgün kaydırılan makaleleri, makaleyi içe aktarma yöntemiyle oluşturmanız
gerekiyordu. Şimdi, Ekle düğmesini kullanarak bir makale oluştururken, Düzgün Kaydırma seçeneklerini ayarlama olanağı sunuluyor. Düzgün
kaydırmalı makaleleri içe aktarırken, Düzgün Kaydırma seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Viewer Builder'da yer imlerini etkinleştirdiğinizde, müşterileriniz bir makaleyi yer imi olarak işaretleyebilir ve gezinme çubuğundaki açılır
bir menüden bu yer imini seçerek yer imiyle işaretlenen makaleye geçebilir. Yer imleri, aynı görüntüleyici uygulaması içindeki birden çok folioda
çalışır.
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Geliştirilmiş kitaplık güncelleme performansı

HTML5 dosyaları için analitikler

Sınırlı folio dağıtımı (yalnızca Enterprise için)

Gezinme çubuğu simgeleri geliştirmeleri (yalnızca Enterprise için)

Makaleden Mağazaya bağlantı (yalnızca Enterprise için)

İç içe kaplama geliştirmeleri

Slayt gösterilerine gömülü kaplamalar

Geliştirilmiş düğme kaplamaları

Kaydırılabilir çerçevelerdeki MSO düğmeleri

PDF'yi tüm kaplamalarla parmakları birleştirerek yakınlaştırma

Özel olarak oluşturulmuş Adobe Content Viewer

iPad için Aygıtta Önizleme desteği

Yeniden bağla

Amazon Appstore için özel görüntüleyici uygulamaları

Gazetelik uygulaması için etkinleştirilen ücretsiz abonelikler

Push bildirimler için Bildir seçeneği

Üçüncü taraf push bildirim sunucuları

Sınırlı ücretsiz folio dağıtımı

HTML mağaza ile ilgili geliştirmeler

Görüntüleyici kitaplığına geri döndüğünüzde, görüntüleyicinin yalnızca değişiklikleri kontrol etmesi
sayesinde daha hızlı işlem yaparsınız. “Kitaplık güncellenemiyor” hata mesajının görüntülenme sıklığı azalır ve yalnızca kitaplık ilk başlatıldığında
güncellenemediğinde veya kitaplık boşken güncelleme başarısız olduğunda görünür.

iOS ve Android aygıtlarda HTML5 içeriğine yönelik analizleri yakalayan Javascript API şimdi hizmetinizde. Bu
JS API, yayıncıların ayrı raporlar görüntülemek yerine, HTML5 analizlerini SiteCatalyst raporlarına dahil etmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için Adobe
temsilcinizle görüşün.

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar, artık oturum açmaya dayalı olarak kitaplıkta ücretsiz ve
perakende folioların görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirler. Yayıncılar, kitaplığı yalnızca indirilen ücretsiz folioları görüntüleyecek şekilde
ayarlayabilirler. Perakende foliolar için kitaplıkta hem indirilen hem de yetkili perakende foliolar görünebilir. Yayıncıların perakende folioları
kullanıma sunmak için özel bir web mağazası kullanmasına gerek yoktur.

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar Viewer Builder'da sekiz adede
kadar gezinme çubuğu simgesi ekleyebilir. Artık Görüntüleyici ve Kitaplık olmak üzere iki varsayılan simgenin görünümünü düzenleyebilirsiniz.
Buna ek olarak, bu simgeler için kullanılan yerel HTML dosyaları beş adede kadar iç içe varlık klasörü düzeyi içerebilir. HTML varlıklarının artık
HTML yapısında aynı düzeyde olmasına gerek yok.

Müşterilerin bir makaleden mağaza sayfasına geçmesini sağlayan bir düğme veya
köprü oluşturabilirsiniz. Düğme veya köprü oluştururken, URL alanındaki “http://” yerine “ww.gotoStore” yazın (“ww” yazım hatası değildir). Özel
simge için “Mağaza” etiketi oluşturmak üzere Viewer Builder'ı da kullanmanız gerekir.

İç içe kaplamalarla ilgili birçok hata ve sınırlama düzeltildi. Örneğin, artık kaydırılabilir çerçevelerdeki bağlantılı
düğmeler kap çerçevesinin dışındayken görünümlerini kaybetmiyor ve Katmanlar panelindeki kaydırılabilir çerçeve nesnelerini yeniden
adlandırmaya yönelik geçici çözüme artık gerek yok.

Sürüm 18

Etkileşimli nesneler artık çok durumlu nesnelerde desteklenmektedir. Tüm etkileşimli nesneler (diğer slayt
gösterileri haricinde) slayt gösterileri durumlarında desteklenmektedir.

Artık Video ve Ses eylemlerinin destekleniyor olması sayesinde videoları düğmeleri kullanarak yürütebilir,
duraklatabilir ve durdurabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla sıralı eylem de desteklenmektedir. Örneğin, bir düğme bir ses klibini yürüttükten sonra ses
klibi sona erdiğinde yeni bir slayta geçebilmektedir.

Çok durumlu bir nesneyi tetikleyen düğme eylemleri, şimdi kaydırılabilir çerçevelerde
çalışmaktadır. İçerik çerçevesini kap çerçevesine yapıştırdığınızda durum eylemi silindiği için yapıştırma işleminden sonra eylemi tekrar eklemeniz
gerektiğini unutmayın.

Bir PDF makale oluşturduğunuzda etkileşimli nesneler içerse bile sayfayı
parmaklarınızı birleştirerek yakınlaştırabilirsiniz. Hatta kaplama yürütülürken de parmakları birleştirerek yakınlaştırma yapabilirsiniz. PDF tabanlı
makaleler halen yalnızca iPad görüntüleyicilerde kullanılmakta, AIR tabanlı görüntüleyicilerde bu özellik desteklenmemektedir. Özel bir görüntüleyici
oluştururken veya güncellerken, Viewer Builder'da “PDF Yakınlaştırmayı Etkinleştir” seçeneğini belirlemeyi unutmayın.

Professional veya Enterprise hesap sahibiyseniz Viewer Builder'ı kullanarak iPad için size
özgü bir Adobe Content Viewer sürümü oluşturabilirsiniz. Size özgü Content Viewer oluşturabilmek iki yönden avantaj sağlar. Yeni sürüm Folio
Producer araçları kullanılmaya başladığında Adobe Content Viewer onay bekleme sürecinde olsa bile yeni özellikleri test edebilmek bu
avantajlardan ilkidir. İkinci avantaj ise, özel Adobe Content Viewer'da Aygıtta Önizleme özelliğinin etkin olmasıdır.

Viewer Builder'ı kullanarak bir Adobe Content Viewer oluştururken folio bilgilerini acrobat.com web
istemcisini ziyaret etmeye gerek kalmadan doğrudan bağlı iPad'e kopyalayabilirsiniz. Ancak, iPad için Aygıtta Önizleme özelliği, Phone Disk gibi
üçüncü taraf bir yardımcı program gerektirir. iPad için Aygıtta Önizleme özelliği, yalnızca Mac OS'de çalışır, Windows'da çalışmaz.

Kaynak dosyalarınız taşıdığınızda veya yeniden adlandırdığınızda Folio Builder panelindeki Yeniden Bağla komutunu kullanarak
makale mizanpajlarını yeniden kaynak dosyalara bağlayabilirsiniz.

Adobe ve Amazon özel görüntüleyicilerin Amazon Appstore'da onaylanmasına engel
oluşturan sorunu gidermişlerdir. Ayrıca foliolar bundan böyle SD Kartın App Data klasöründe saklanmaktadır. Böylelikle silinen bir uygulamanın
ardından kalan "artık" folio sorununa da son verilmiştir.

Oluşturduğunuz özel görüntüleyiciler şimdi Apple’ın “Ücretsiz Abonelik”
seçeneğini desteklemektedir.

Push bildirimler artık bir folio yayınladığınızda otomatik olarak tetiklenmemektedir. Bir folio yayınladığınızda
veya güncellediğinizde push bildirimleri tetiklemek için Folio Producer Organizer'daki Bildir düğmesine basın.

Bir Enterprise abonelik hesabına sahip olduğunuzda push bildirimleri kontrol edebileceğiniz özel bir
sunucu oluşturabilirsiniz.

Enterprise aboneliğine sahip bir yayıncıysanız görüntüleyici kitaplığındaki ücretsiz içeriği gizleyebilir, müşterilere
giriş hesaplarına göre belirli içerikleri indirme yetkisi verebilirsiniz.

Enterprise aboneliğine sahip bir yayıncıysanız, görüntüleyici kitaplığıyla etkileşim halinde olan bir HTML
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Abonelik konusundaki gelişmeler

Android görüntüleyiciler için yalnızca Slayt Görünümü

Hesap Yönetimi aracı ile ilgili geliştirmeler

Tekli Sürüm

Amazon Appstore için Viewer Builder desteği

Hesap Yönetimi aracı

Etkileşimli kaplamalar içeren kaydırılabilir çerçeveler

PDF makale geliştirmeleri

Sağ Kenara Bağlama seçeneği

Panelde Folio Producer Organizer'ı açın

Sunucu güvenilirliği konusunda yapılan iyileştirmeler

Çevrimdışı iş akışı

Gazetelik desteği

Abone olmayan kullanıcılar için özel yayıncılık

Ses varlıkları için yeni seçenek

HTML Kaynakları seçeneğini Folio Builder paneline içe aktarma

Geliştirilmiş Dashboard

Yazma araçları ve panel için ayrı yükleyiciler

Sunucu güvenilirliği konusunda yapılan iyileştirmeler

Yeni analiz kategorileri

PlayBook için özel görüntüleyiciler

Geliştirilmiş kaydırılabilir çerçeveler

mağazası kurabilirsiniz. Örneğin, müşteriler üçüncü taraf mağazanıza giriş yaptıklarında otomatik olarak görüntüleyiciye de giriş yapmış olurlar.

Abonelik döşemesinin tamamı artık sadece sağ alt köşede bir düğme olmaktan çıkmış, dokunularak
etkinleştirilen bir alan halini almıştır. Kullanıcı bir uygulamaya abone olduğunda abonelik seçenekleri gizlidir. Abonelik seçenekleri kullanıcı en son
folioyu satın aldığı zaman kullanılabilir duruma gelmektedir.

Android görüntüleyici kitaplıklarında, Kılavuz Görünümü'nü, Slayt Görünümü'nü veya
Her İkisi'ni kullanma seçeneğiniz bulunmaktadır. Bazı yayıncılar küçük Android aygıtlar için yalnızca Slayt Görünümü seçeneğine izin vermeyi
tercih etmektedir.

Artık Yönetim aracını kullanarak şirket içi ve sözleşmeli tasarımcılar için sınırlı hesaplar oluşturma
seçeneğine sahipsiniz. Oluşturduğunuz hesaplar, analitikler gibi özelliklere erişim yetkisi vermeksizin şirket hesabına bağlanır.

Sürüm 17

Professional veya Enterprise hesabı sahibi olmak için Adobe'ye her ay abonelik ücreti ödemek yerine, bir kereye mahsus bir ücret
ödeyerek Apple Store'a gönderebileceğiniz bir tekli folio görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz.

Viewer Builder'da, Amazon Appstore'a gönderebileceğiniz özel bir görüntüleyici uygulaması
oluşturabilirsiniz. Amazon Appstore, Android aygıtlarda ve Amazon Fire tablet aygıtlarda kullanılabilir.

Adobe Hesap Yönetimi aracını kullanarak Adobe temsilcileriyle e-posta aracılığıyla iletişim kurmak yerine şirketiniz için
hesap oluşturabilir ve tedarik edebilirsiniz. Bir Adobe ID'ye Uygulama, Viewer Builder ve Yönetici olmak üzere üç çeşit hesap atayabilirsiniz.

v17 Folio Producer araçlarını yüklediğinizde, kaydırılabilir bir çerçeve kaplamasına, slayt
gösterileri dışında her türlü kaplamayı ekleyebilirsiniz.

PDF görüntü formatındaki bir makale sayfasında URL tabanlı düğmeler veya köprüler varsa, sayfada başka etkileşimli
kaplama türü bulunmadığı sürece parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği çalışır.

Folio Producer Organizer'da bu seçenek belirlendiğinde, makaleler görüntüleyicide soldan sağa değil, sağdan
sola görüntülenir. Bu seçenek özellikle Asya dilleri için önemlidir.

Folio Builder panel menüsünden Folio Producer komutu seçildiğinde, varsayılan web istemcinizde Folio
Producer Organizer açılır.

Ürün ekibi, halen acrobat.com yükleme/indirme sorunlarını iyileştirme çalışmalarına
devam etmektedir.

Sürüm 16

Artık, içeriği web sunucusuna yüklemeden folio ve makale oluşturabilirsiniz. Hazır olduğunuzda içeriği yükleyebilirsiniz.

Güncellenmiş Viewer Builder'da (sürüm 1.5.1), iPad'deki abonelik görüntüleyicisi uygulamaları için Gazetelik desteği
bulunmaktadır. Gazetelik özelliği etkinleştirilmiş görüntüleyiciler Gazetelik klasöründe yer alır ve gazete ile dergi yayınlarına hızlı erişim sağlar.

Professional veya Enterprise aboneliğiniz yoksa, içeriği özel olarak yayınlamak için Folio
Producer Organizer'daki Yayınla seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, özellikle büyük folioları acrobat.com sunucusunu kullanarak indiremediğiniz
durumlarda avantajlıdır. Adobe Dağıtım Servisi'nden indirilen yayınlanmış foliolar hızlı ve güvenilirdir.

InDesign CS5.5 kullanıyorsanız, Başlangıçta İlk Görüntüyü Göster seçeneği, ses kaplama çerçevesini, ses
denetleyicisi varlıkları klasöründe belirtilen ilk _oynat görüntüsüne göre yeniden boyutlandırır. InDesign CS5'te ise, kaplama çerçevesini poster
görüntüsüne sığacak şekilde elle boyutlandırmanız gereklidir.

Artık HTML Kaynakları dosyasını Folio Builder paneline ve Folio Producer
Editor'e içe aktarabilirsiniz.

Digital Publishing Suite Dashboard'da, videolara ve diğer yararlı içeriklere bağlantılar bulunur.

Yazma araçlarını (Folio Overlays paneli, InDesign eklentisi ve masaüstü görüntüleyicisi) yüklemek
için tek bir yükleyici kullanın. Folio Builder panelini yüklemek için farklı bir yükleyici kullanın.

Ürün ekibi, halen acrobat.com yükleme/indirme sorunlarını iyileştirme çalışmalarına
devam etmektedir. Örneğin, artık bir folio yayınlandığında, folio içeriği acrobat.com sunucusundan doğrudan Adobe Dağıtım Servisi'ne
kopyalanmaktadır.

Analiz raporlarında ücretsiz, tekli perakende, abonelik veya harici olarak yetkilendirilen folio türleri gibi indirilen folioların
türüyle ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz.

Sürüm 15

Viewer Builder ile iPad, Android ve BlackBerry PlayBook platformları için özel görüntüleyici uygulamaları
oluşturabilirsiniz.

Artık bir metin çerçevesini kap çerçevesine yapıştırarak kaydırılabilir içerikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca,
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Kaydırılabilir çerçevelerde köprüler

Gelişmiş bellek yönetimi

Aygıtta Önizleme

Beş gezinme çubuğu simgesini birden özelleştirme

Kurum içi görüntüleyici uygulamaları için kolaylaştırılmış oluşturma

Geliştirilmiş Omniture analizleri

“Oturum Aç” düğmesini kapatma seçeneği

İndirme sırasında sertifika ekleme

Geliştirilmiş kitaplık performansı

Android görüntüleyicide HTML makalelerinde yapılan geliştirmeler

Makale sırasını yeniden düzenleme

Folioları paylaşımdan kaldırma

Makale boyutundaki sınırlamalarda değişiklik

Android görüntüleyiciler için uygulama içi ödemeler

Android görüntüleyiciler için tüm satın alımları geri yükleme

Tekli folio görüntüleyicilerde dışa aktarma seçeneği

Geliştirme sürümlerinde veri aktarma seçenekleri

iTunes'ta dil listesi denetimi

Satın alımları geri yükle menü seçeneği

Analiz güncellemeleri

Görüntüleyici indirme geliştirmeleri

kaydırılabilir çerçevelerin performansı geliştirilmiştir.

Sadece Kaydır kaydırılabilir çerçevelerinde artık köprüler ve köprü düğmeleri desteklenmektedir. Slayt
gösterilerindeki veya Katmanlar paneli kullanılarak oluşturulan kaydırılabilir çerçevelerdeki köprüler henüz desteklenmemektedir.

Önceki sürümlerde bitişik sayfalarda bellek ağırlıklı kaplamalar oluşturmak bazı durumlarda performans sorunlarına yol
açmıştır. Görüntüleyici artık bu sorunu daha iyi ele alarak gelişmiş bir performans sunuyor.

Folio bilgilerini acrobat.com web istemcisine girmeden, bağlı bir mobil aygıta doğrudan kopyalayabilirsiniz. Aygıtta Önizleme
özelliği, App Store'da güncellenmiş bir Adobe Content Viewer uygulaması yer alana kadar yalnızca Android aygıtlarda çalışır. Bu başlangıç teklifi
ek bir kurulum çabası gerektirir.

Özel bir görüntüleyici oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken artık görüntüleyicinin
gezinme çubuğundaki 'Kitaplık' ve 'Görüntüleyici' düğmelerini değiştirebilirsiniz (Yalnızca Enterprise sürümü için).

Artık Enterprise imzalı görüntüleyici uygulamaları için dağıtım sertifikaları
ve temel hazırlık dosyaları belirtmenize gerek yok (yalnızca Enterprise sürümü için).

Artık tekli folio görüntüleyici uygulamaları için kullanıcı verileri bulunuyor (yalnızca DPS aboneleri). Ayrıca,
analitikler indirme istatistiklerinin daha ayrıntılı bir dökümünü içeriyor.

Özel bir yetki görüntüleyicisi oluşturan Enterprise abonelik sahibi bir müşteriyseniz, fazlalıklardan
kaçınmak için Oturum Aç düğmesini kapatabilirsiniz.

Artık Viewer Builder kullanarak sertifika belirtmeden özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz.
Ardından görüntüleyici dosyasını indirirken sertifikaları belirtebilirsiniz. Bu sayede farklı kişiler uygulamaları sertifikalarla indirebilir ve imzalayabilir.
Özel bir görüntüleyici oluştururken, görüntüleyici oluşturma işleminin tamamlandığını görmek için Yenile düğmesini tıklatmanıza artık gerek yok.

Bazı durumlarda, acrobat.com adresinden alınan foliolar kitaplıkta yalnızca ara sıra görünmekteydi. Adobe
Content Viewer, kullanılabilir tüm folioları tutarlı bir şekilde görüntüler.

Android görüntüleyici için HTML makalelerinde kaydırma artık
etkinleştirildi.

Sürüm 14 (yalnızca Hizmetler ve Viewer Builder)

Makale sırasını artık yalnızca web istemcisinden değil, doğrudan Folio Builder panelinden de yeniden
düzenleyebilirsiniz. Sıralarını değiştirmek için makaleleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Bir kişiyle folio paylaştıysanız, bu folioyu silmeden paylaşımdan kaldırabilirsiniz. Ayrıca sizinle paylaşılan bir
folioyu Folio Builder panelini kullanarak kaldırabilirsiniz.

Önceki sürümlerde, yüklenecek bir makalenin boyutu 100MB sınırını aşamazdı. Artık makale
boyutu 2GB. Ancak mobil aygıtlar, büyük makaleleri düzgün bir şekilde işleyemeyebilir.

Artık Android görüntüleyiciler için perakende foliolar oluşturabilirsiniz. Müşteriler bir folioyu
satın almak için Android görüntüleyici kitaplığındaki Satın Al düğmesini tıklatabilirler.

Müşteriler artık iPad görüntüleyicilerde olduğu gibi Android görüntüleyicilerde de
tüm satın alımları geri yükleyebilir.

Folio Producer Organizer'da artık bir Dışa Aktar seçeneği var. Dışa Aktar seçeneğini
tıklatıldığında seçili folio içeriklerini içeren bir .zip dosyası oluşturulur. iPad için tekli folio görüntüleyici oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken
bu .zip dosyasını (ya da Content Bundler ile oluşturulan bir .folio dosyasını) belirtin.

iPad için bir geliştirme görüntüleyicisi oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken veri
aktarma seçeneğini açabilirsiniz. Bu seçenek size bir .folio dosyasını (.zip dosyası değil) iTunes aracılığıyla geliştirme görüntüleyicisine elle
kopyalama olanağı sağlar.

Önceki sürümlerde görüntüleyici uygulaması iTunes Mağazasında 20 dilde görüntüleniyordu. Viewer Builder
sayesinde artık görüntüleyici uygulamasının görüntüleneceği dilleri sınırlayabilirsiniz.

Özel görüntüleyicilerin kitaplıkları artık müşterilerin satın alımları elle geri yüklemesi için Satın Alımları
Geri Yükle seçeneği sunan bir menü içeriyor.

Her folioya ait istatistik bilgilerinin yanı sıra, artık abonelik verileri de toplanmaktadır.

Sürüm 13

Sürüm 13 (Haziran 2011) Digital Publishing Suite'in ikinci genel sürümüdür. Sürüm 13'teki araçlarda 1.1.x yükleyici ve Viewer Builder 1.3
kullanılmıştır.

Müşteriler, indirme işlemi bitmeden önce bir folioyu görüntüleyebilir ve kısmen indirilmiş folioları çevrimdışı
olarak görüntüleyebilirler. Kesilen indirme işlemleri, iPad Internet bağlantısını yeniden kazandığında otomatik olarak devam ettirilir. Makaleler için
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Son görüntüde dur

Tüm görüntüleyicilerde Yalnızca Yatay Kaydır

Restore Purchases (Satın Almaları Geri Yükle) seçeneği

Özel gezinme araç çubuğu düğmeleri

Gezinme araç çubuğunu veya Ana Sayfa düğmesini gizleme

Ek analiz raporları

Android Yetkisi

Yerelleştirilmiş Android İçerik Görüntüleyici

Yerelleştirilmiş Viewer Builder

Geliştirilmiş kullanılabilirlik

Yeni Folio Builder paneli

Web çalışma alanında depolanan foliolar

Digital Publishing Suite web istemcisi

Paylaşım

Yeniden Tasarlanan Folio Overlays paneli

Terminoloji değişiklikleri

Folio indirmedeki gelişmeler

Android Viewer geliştirmeleri

Gezinme çubuğunu özelleştirme

indirme önceliğini belirlemek üzere Folio Producer Editor seçeneğini kullanın.

Folio Overlays panelinde, şimdi slayt gösterilerini ve görüntü dizilerini oynatılan ilk veya son görüntüde durdurabilirsiniz.

Yalnızca Yatay Kaydır olarak ayarlanan makaleler (“düzleştirilmiş makaleler”), artık Masaüstü
için Adobe Content Viewer'da ve Android ile PlayBook görüntüleyicilerinde çalışmaktadır.

Müşteriler bir iPad'i geri yükleyecek veya değiştireceklerse, indirme hakkına sahip
oldukları içerikleri daha kolay indirebilirler. Görüntüleyici ilk kez başlatıldığında, müşterilerden satın almalarını geri yüklemeleri istenir.

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, görüntüleyicide bir HTML sayfası görüntüleyen üç adede kadar
düğme oluşturabilirler. Gezinme araç çubuğunda görünen Kitaplık ve Görüntüleyici düğmelerinin yanı sıra, bir HTML sayfası görüntüleyen Mağaza,
Yardım ve Haberler gibi ek düğmeler de oluşturabilirsiniz.

Görüntüleyici uygulamanızı oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken,
görüntüleyicinin altındaki gezinme araç çubuğunu veya görüntüleyicinin sol üst köşesindeki Ana Sayfa düğmesini gizleyebilirsiniz.

Digital Publishing Suite Dashboard'daki Analitikler sayfası, artık kullanıcı verilerini izlemek için daha fazla rapor içermektedir.

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, artık abonelikler için yetki sağlayabilmektedir.

Android için Adobe Content Viewer, şimdi iPad görüntüleyici ile aynı dillerde yerelleştirildi.

Viewer Builder, şu dillerde yerelleştirilmiştir: Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Japonca.

Folio Builder paneli, Folio Producer web sitesi ve Viewer kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli ayarlamalar
içermektedir.

Sürüm 12

Sürüm 12 (Mayıs 2011) Digital Publishing Suite'in ilk genel sürümüdür. Sürüm 12'deki araçlarda 1.0.x yükleyici ve Viewer Builder 1.2 kullanılmıştır.

InDesign'daki Folio Builder paneli, Dijital İçerik Paketleyici'nin yerini almıştır. Folio Builder paneliyle, makaleler ve
makale mizanpajları ekleyebilir, folio ve makale özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Önceki araçlarla makale klasörlerini içeren bir folio klasörü oluşturdunuz. Folio klasörünü ya sunucuya
yüklediğiniz ya da iPad'e veri olarak aktardığınız .folio dosyaları oluşturmak için paketliyordunuz. Yeni iş akışında, her bir folio web sunucusunda
yer alan bir çalışma alanıdır. Foliolar halen makalelerden oluşmaktadır, ancak makaleler farklı foliolara kopyalanabilir ve yeniden paketlenmeden
tekrar düzenlenebilir. Makaleleri birer birer veya folioları bütün olarak önizleme yapmak için Önizleme düğmesini tıklatın. Ya da, Adobe Content
Viewer'da oturum açın ve oluşturduğunuz folioları indirin. Var olan klasör yapılarına dayanarak makaleler oluşturmak için İçe Aktar özelliğini
kullanabilirsiniz.

Digital Publishing Suite aboneleri, http://digitalpublishing.acrobat.com adresinden web istemcisinde
oturum açabilir. Pano, araçlara ve hizmetlere yönlenen bağlantılar içerir.

Müşteri verilerini izlemek için Analitikler sayfasını kullanın.

Folioları organize etmek, düzenlemek ve yayınlamak için Folio Producer'ı kullanın. Folio Producer, kullanılabilir folioları görüntüleyen bir
Düzenleyici sayfası ile seçilen bir foliodaki makaleleri görüntüleyen bir Editör sayfası içerir.

Özel uygulamalar oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanın.

Folioları diğer DPS kullanıcılarıyla paylaşmak için, Paylaş seçeneğini kullanın. Örneğin, yayıncı, bir dergi için makale oluşturmakla
görevlendirilen bir tasarımcıyla folio paylaşabilir. Ya da, bir reklam ajansı, reklamlarını piyasaya sunmak için pek çok yayıncıyla folio paylaşabilir.
Paylaşım iş akışı "aygıtlar arası yükleme" iş akışının yerini almıştır.

Folio Overlays panelinin tasarımı yenilendi. 360 Viewer kaplamaları, artık Görüntü Dizisi kaplamaları
adını almıştır. Web Görünümü kaplamalarıysa, artık Web İçeriği kaplamaları olarak adlandırılmaktadır. Nesneleri kaplamalardan normal nesnelere
dönüştürmek için sıfırlayabilirsiniz.

“Yığınlar” artık “makaleler” olarak adlandırılmaktadır. Düzleştir seçeneği, artık Sadece Yatay Olarak Kaydır adını
almıştır. İkmal sunucusu, artık Dağıtım Hizmeti olarak adlandırılmaktadır.

Sürüm 11

Sürüm 11 Content Bundler iş akışını kullanmak için sunulan Digital Publishing Suite'in en son ön sürümüdür.

iPad'lerde indirme hızı iki katına çıkmıştır. Ayrıca Viewer kullanıcıları bir folioyu indirirken başka bir folioyu
okuyabilirler.

PNG ve HTML makalelerinin Android aygıtlarındaki performansı geliştirildi. Android Viewer uygulama içi web
görünümünü destekler.

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, tam ekran web görünümü sunan gezinme çubuğuna üç adede kadar
simge ekleyebilir.
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Abonelik konusundaki gelişmeler

PDF foliolarında iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma özelliği

Android için Content Viewer

Yerelleştirilmiş görüntüleyiciler

Ek abonelik desteği

Folio yorumlamaları

HTML makalelerinde sayfalama

Viewer'da eCommerce abonelik hizmetleri

Desktop Viewer geliştirmeleri

Sağ kenardan ciltleme

Görüntüleyicide folio güncellemesi

Tek yönlü foliolarda iki yönlü videolar

Veri analizi geliştirmeleri

Yeni Folio Overlays paneli

Desktop AIR Viewer

'Sayı' -> 'Folio'

Kimlik seçeneği yok

Viewer kitaplığında ızgara görünümü

Sıralama seçeneği

Paketleme sırasında makalelerin kilitlenmesi

Viewer'da Oturumu Kapat düğmesi

3G indirme

Düzleştirilmiş makaleler

Artık özel bir yetkilendirme sunucusu sağlamadan bir Apple (iOS) aboneliği oluşturabilirsiniz.

Sürüm 10

Paketleme sırasında PDF dışa aktarma seçeneğini seçerseniz, kullanıcılar bir
sayfayı yakınlaştırmak için iki parmağı birleştirme hareketini kullanabilir. Şu an için iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma özelliği etkileşimli
kaplamalar içeren sayfalarda etkin değildir.

Adobe Content Viewer artık Android aygıtlarında kullanılabilir. Bu Content Viewer'a folio aktaramazsınız. Bunun
yerine, uygulama sunucusunu kullanarak dosyaları yükleyebilir ve indirebilirsiniz. Android Viewer, iPad Viewer ile büyük ölçüde örtüşse de bazı
özellikleri henüz desteklememektedir. Düzleştirilmiş makaleler, satır içi videolar, panorama kaplamaları ve PDF formatında dışa aktarılan foliolar
desteklenmeyen özellikler arasında yer alır. HTML makalelerinde ve Web Görünümü kaplamalarında performans sorunları ortaya çıkabilir.

Adobe Content Viewer dil arabirimi aygıtın yerel ayarlarına göre değişir. Şu an için desteklenen diller şunlardır:
İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, İspanyolca ve Japonca.

Uygulama içi abonelik seçenekleri artık mevcut. Adobe, Apple'ın kendi yetkilendirme sunucularını kuran yayıncılar için
sunduğu yeni abonelik modelini destekler.

Mobil aygıtlar artık birden fazla boyutta mevcuttur. Android aygıtlar için aynı 1024x768 folioları kullandığınızda foliolar siyah
şeritler içeren sinemaskop boyutuna getirilir. Belirli aygıtlara (1024x600 gibi) veya boyut oranlarına (16:9) göre tasarım yapmak istiyorsanız, aynı
folionun farklı yorumlamalarını oluşturabilirsiniz. Dergi Başlığı ve Folio Numarası ayarlarını aynı, Boyut dışa aktarma ayarlarını farklı yaparak
yorumlama oluşturun. Görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarına en çok uyan yorumlamayı sunar.

HTML makaleleri artık daha şık biçimde sayfalara ayrılabilir.

Sürüm 9

Yayıncılar artık müşterilerin bir dergi ya da bültene abone olmalarına ve düzenli olarak folio
güncellemeleri almalarına olanak sağlayan kendi abonelik modellerini oluşturabilirler. Müşteriler iPad'e indirilen folioları belirleyebilir. Bu, özellikle
haber dergileri için son derece yararlı bir özelliktir.

Masaüstü bilgisayarlar için Content Viewer artık tek yönlü foliolar ve Web Görünümü kaplamaları gibi önceden
desteklenmeyen özellikleri destekler.

Content Bundler Asya dilleri için makaleleri sağdan sola doğru okumaya olanak sağlayan bir Ciltleme ayarı içerir. Sağ
Kenar seçildiğinde, ilk makale en sağda görüntülenir ve kullanıcılar makalelere sağdan sola doğru göz atar.

Uygulama sunucusunda bir folio güncellendiğinde, artık kitaplıkta bir güncelleme mesajı görüntülenir.
Güncelle düğmesine dokunulduğunda yeni veya düzenlenmiş küçük .folio dosyaları indirilir.

Folio sadece dikey yönlü olsa bile, kullanıcılar tam ekran bir videoyu yatay yönlendirmede oynatabilir.

Kullanım oranını izlemek için analizleri kullandığınızda reklamları ve makaleleri ayırt edebilirsiniz. Çevrimdışı
görüntüleyici verileri de saklanmaktadır.

Sürüm 7/8

InDesign CS5'teki Folio Overlays paneli Etkileşimli Overlay Creator uygulamasının yerini alır. Bu değişiklik, artık tüm
etkileşimli kaplamaları yerel olarak InDesign'da oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Folio Overlays panelini kullanarak kaplama oluşturabilir ve
kaplama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Viewer'ın AIR tabanlı bir sürümü oluşturduğunuz sayıları (artık 'folio' olarak adlandırılıyorlar) test etmek için kullanıma hazır.
Desktop Viewer şimdilik tüm özellikleri desteklememektedir, bu yüzden yalnızca temel test aracı olarak kullanılmalıdır.

'Sayı' için artık 'folio' terimi kullanılmaktadır.

iPad döndürüldüğünde devamlılık sağlamak için artık pek çok durumda yatay ve dikey mizanpajlarda aynı kaplama
kimliklerinin kullanılması gerekmiyor. Bundler ilgili kaplamaları belirlemek için kaynak varlıklarını ve ayarlarını kullanır.

Viewer kitaplığı artık ızgara görünümünde tek seferde sekiz folio görüntülemenize olanak sağlar. Izgara
görünümü ve tekli görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Content Bundler makale sırasını yanlışlıkla değiştirme ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldıran yeni bir 'Sıralama' sütunu
içerir. Makalenin görüntülenmesini istediğiniz sıra numarasını girdiğinizde, makale o konuma gider.

Content Bundler, makaleleri paketlerken güncellenmelerini önlemenize olanak sağlayan yeni bir
'Kilitli' sütunu içerir. Bu, özellikle bir ya da iki makaledeki değişiklikleri test etmek istediğinizde yararlanacağınız bir özelliktir.

Oturum Aç düğmesini görüntülemek için artık Adobe ID şifresini değiştirmenize gerek yoktur.

Foliolar artık bir 3G bağlantısıyla iPad'e indirilebilir.

Sürüm 6

Bir makale (yığın olarak da adlandırılır) düzleştirildiğinde, makaledeki her sayfa ayrı bir makale haline gelerek
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Klasör yapısıyla ilgili daha az gereksinim

İçindekiler tablosunu otomatik oluşturma

PDF görüntü formatı

HTML makaleleri

HTML minik resimlerini belirleme

Görüntüleyici kullanıcı arabirimi geliştirmeleri

Kaydırılabilir çerçevelerde saydamlık

Bundler'daki değişiklikler

Yerel slayt gösterileri ve köprüler

Geliştirilmiş yerel slayt gösterileri

Belirli sayfalara bağlantılar

Basitleştirilmiş 'navto' köprüleri

Tek yönlü makaleler

Web Görünümü için yerel HTML dosyası desteği

Kaydırılabilir çerçeveler

Geri düğmesi

Bundler'da JPEG çıktısı

Bundler'da gelişmiş hata yönetimi

Web Görünümü kaplaması

Otomatik Başlat seçenekleri

Yeni 360 Viewer seçenekleri

müşterilerin makalenin sayfalarını görüntülemek için yatay şekilde kaydırmalarına olanak sağlar. İçindekiler bölümünde düzleştirilmiş makalenin
yalnızca ilk sayfası görünür ancak Gözat modunda tüm sayfalar minik kaydırma resimleri olarak görüntülenir. Düzgün kaydırmaya ayarlanmış bir
makaleyi düzleştiremezsiniz.

Artık OverlayResources klasörü olmadan etkileşimli bir sayı oluşturabilirsiniz. Önceki sürümlerde
kaplamaların kaynak dosyaları OverlayResources klasöründe; dışa aktarılan SWF dosyaları yerleştirildikleri belgelerin Bağlantılar klasöründe olmak
zorundaydı.

Önceden içindekiler tablosu için gerekli olan PNG dosyası artık isteğe bağlıdır. Makale klasörünüzde
bir PNG dosyası yoksa, Content Bundler makalenin ilk sayfasını temel alır ve otomatik olarak bir İçindekiler tablosu oluşturur.

Bundler sayfa görüntülerini PNG ve JPEG dosyalarına ek olarak PDF formatında da oluşturabilir. PDF görüntü formatının
kullanılması dosya boyutunu büyük ölçüde küçültür ve ileriki sürümler için iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma, metin arama ve seçme gibi ek
olanaklar sunar.

Artık bir sayının içinde makale oluşturmak için InDesign dosyaları ya da HTML dosyaları kullanabilirsiniz. HTML dosyaları
kullanarak bir makale oluşturduğunuzda, her iki yön için aynı HTML dosyasını kullanabileceğiniz gibi, yatay ve dikey yönler için ayrı ayrı HTML
dosyaları da oluşturabilirsiniz.

InDesign makaleleri için siz kaydırma imlecini sürüklediğinizde görüntüleyici minik resimleri otomatik oluşturur.
Ancak HTML makaleleri için minik resim oluşturmak daha fazla zaman alır ve minik resimler bazen düzgün biçimde oluşturulamaz. HTML
makalelerinde minik resim performansını geliştirmek için, Bundler'ın her HTML makalesinin ilk sayfasını temel alarak minik resim oluşturmasına
izin verebilir ya da HTML makaleleri klasörlerine elle görüntü dosyaları ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar makalelerin sağındaki kaydırma çubuğunun çok ince olduğundan şikayetçiydiler, biz
de kaydırma çubuğunu genişlettik. Ayrıca Gözat Modunda sayfa minik resimlerinin görünümünü ve performansını arttırdık.

Kaydırılabilir içerik çerçeveleri artık varsayılan olarak saydamdır. Kap çerçevesinin içeriğinin görünmesini
istemiyorsanız, içerik çerçevesine dolgu uygulayın.

Content Bundler'da, Sayı Başlığı meta veri metni Viewer'da hiçbir zaman görüntülenmediği için Boyut/Tür Ayarlarıyla
ilgili bilgiler gibi bu seçenek de kaldırıldı. Ayrıca, Kapağı Kullan seçeneği Kapağı Dahil Et olarak değiştirildi.

Sürüm 5

Etkileşimli slayt gösterileri ve köprüler oluşturmanın tek yolu yerel özellikleri kullanmaktır. Etkileşimli nesneler
oluşturmak için Nesne Durumları panelini, Düğmeler panelini ve Köprüler panelini kullanın. Komut Dosyası Etiketi paneline uygun satırları girerek
ayarları değiştirin. (Bir sonraki sürümde bu ayarlar için bir kullanıcı arabirimi eklemeyi düşünüyoruz.)

Slayt gösterisinde önceki ya da sonraki slaytlara atlayan gezinme düğmeleri oluşturabilirsiniz. Çoklu durum
nesnesi seçiliyken Komut Dosyası Etiketi paneline 'SS_swipeEnabled=yes' satırını eklediğinizde, kullanıcılar bir slayt gösterisindeki slaytları
kaydırmak için sürükleyebilir.

Artık bir makalenin belirli bir sayfasına atlayan köprüler ve düğmeler oluşturabilirsiniz.

Hedef makalenin kaynak belge adlarından birini .html ya da .indd uzantısıyla veya uzantılar olmadan kullanarak
navto köprüleri belirleyebilirsiniz.

Yalnızca yatay ya da yalnızca dikey yönlü sayılar oluşturabilirsiniz. Bunun için sayı klasöründe bulunan InDesign
belgelerinin yalnızca yatay ya da yalnızca dikey olanlarını kullanmanız yeterlidir. iPad döndürülse bile sayının yönlendirmesi aynı kalır.

Bir Web Görünümü kaplaması oluştururken bilgisayarınızdan bir HTML dosyası
belirleyebilirsiniz. Önceki sürümlerde bir Web Görünümü kaplaması oluşturmak için yalnızca web'de bir URL belirleyebiliyordunuz.

Kullanıcıların içeriği dikey ya da yatay olarak kaydırmasına olanak sağlayan bir görünüm alanı oluşturun. Örneğin,
kullanıcılar bir içindekiler listesine sayfayı kaydırarak göz atabilir.

Viewer'ın gezinme çubuğu Ana Sayfa ve İçindekiler düğmelerinin arasında, kullanıcıların göz attıkları bir önceki sayfaya geri
dönmelerine olanak sağlayan bir Geri düğmesi içerir.

Bundler'daki Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu artık içeriği PNG ya da JPEG formatında dışa aktarmayı
belirleyebileceğiniz bir seçenek sunuyor.

Bundler paketleme işlemi boyunca daha iyi geri bildirim sunar.

Sürüm 4

Belirlediğiniz bir görünüm alanına canlı bir web sayfası gömün. Kullanıcıların web içeriğiyle etkileşime girip
giremeyeceğini belirleyebilir ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

Kaplamayı sayfa çevrildiğinde otomatik olarak (ya da belirli bir süre sonra) oynatın. Otomatik Başlat seçeneği 360
Viewer, Ses, Video ve Web Görünümü kaplamalarında mevcuttur.

360 Viewer, Otomatik Başlat seçeneğinin yanı sıra görüntüleri oynatma, durdurma, sürükleme ve döndürme
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Navto köprüleri

Basitleştirilmiş yerel slayt gösterileri

Adobe Content Viewer

Sayıları uygulama sunucusuna yükleme

Bundler'da sayıları yönetme

Kapak seçeneği

Daha esnek kaplama klasörü yapısı

Yerel InDesign etkileşimi

Satır içi filmleri

Panorama

Sidecar.xml

Birden fazla sayı

Düzgün kaydırma

eylemlerini denetlemenize olanak sağlayan yeni özellikler de içerir.

Bir makaleden diğerine atlayan köprüler oluşturma artık çok daha kolay. InDesign'da yerel bir düğme ya da köprü oluştururken
dikey ya da yatay yönlendirmeden WiFi makalesine atlamak için URL'yi 'navto://WiFi_v' örneğinde olduğu gibi şu şekilde oluşturun: 'navto://<dikey
InDesign belgesi adı>'.

Artık çoklu durum nesnelerinin gruplandırılmasına gerek yoktur. Komut Dosyası Etiketi paneli artık
yalnızca ayarları değiştirmek için gereklidir.

Adobe Content Viewer bir Adobe sunucusundan içerik yüklemenize, indirmenize ve içeriği masaüstü bilgisayarınıza
aktarmanıza olanak sağlar. (Not: Veri aktarma özelliği artık mevcut değildir.)

Adobe, sayıları yüklemeniz ve yönetmeniz için geçici bir sunucu sitesi oluşturdu. Dışa aktarırken Sayı
alt menüsünden Birden Fazla Dosya seçeneğini seçin ve sunucu yükleme seçeneklerini belirleyin. Test içeriğini bir Adobe sunucusuna yükledikten
sonra sayıları Viewer'a indirebilirsiniz. Bu sürümde, bir sayıyı indirmenin tek yolu, sayıyı yükleyen kişiyle aynı Adobe ID'yi kullanarak giriş
yapmaktır.

Bundler'da yüklenen sayıları görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlayan arabirimi önizleyebilirsiniz. Bu sürümde
Adobe sunucusuna yüklenen sayıları görüntüleyebilir, kaldırabilir ve yeni sayılar ekleyebilirsiniz.

İlk makalenin ilk sayfası artık sunucuya yüklediğiniz sayıların kitaplığındaki sayının kapağı olarak kullanılabilir.

Sürüm 2.5/3

Hata düzeltmeleri; Apple Store aracılığıyla sunulan Adobe Content Viewer dışında yeni bir özellik bulunmaz.

Sürüm 2

Önceki sürümde her makale klasörü için _y ve _d InDesign dosyaları, iki dosyanın birleştirilen varlıklarıyla
birlikte bir Bağlantılar klasörü gerekiyordu. Ayrıca sayının tamamı için tek bir OverlayResources klasörü vardı. Bu yapı hala geçerli olsa da, artık
_y ve _d dosyaları için ayrı klasörlere sahip olabilirsiniz. Her klasörde ayrı bir Bağlantılar klasörü ve OverlayResources klasörü bulunan bu yeni
yapı özellikle paket klasörler için son derece kullanışlıdır. İki yöntemin de avantajları vardır.
InDesign dosyalarının ve Bağlantılar klasörünün ayrı klasörlerde bulunduğu yöntemi kullandığınızda sayının tamamı için tek bir OverlayResources
klasörünün yerine, her makale klasörü için ayrı bir OverlayResources klasörü bulunmalıdır.
Hangi yapıyı kullanırsanız kullanın, InDesign dosyaları artık ya _y ve _d son eklerini (yatay ve dikey için) ya da _m ve_p son eklerini (manzara ve
portre için) içerebilir.

InDesign dosyalarındaki köprüler, düğmeler ve çoklu durum nesneleri artık Overlay Creator gerekmeksizin sayıya dahil
edilebilir. Bu nesnelerin varsayılan ayarlarını değiştirmek için Komut Dosyası Etiketleri panelini kullanabilirsiniz.

Filmler artık yalnızca tam ekran yerine satır içinde de oynatılabilir.

Overlay Creator artık bir Panorama seçeneği içerir.

'Info.csv' adlı bir CSV dosyası oluşturarak, Bundler'ı her kullanışınızda meta verileri doldurma işleminden kurtulabilirsiniz. Bazı
karakterlerin düzgün görüntülenmemesinden dolayı CSV dosyası XML dosyasıyla değiştirilmiştir.

Artık görüntüleyiciye birden fazla sayı ekleyebilirsiniz. Ana Sayfa simgesine dokunduğunuzda, geçerli sayının başına değil, sayı
kitaplığına geri dönersiniz. Kitaplık sayıları için önizleme görüntüleri oluşturabilirsiniz. Şu an için yalnızca sekiz sayı yükleyebilirsiniz.

Sayıdaki her makalenin sürekli mi yoksa sayfa sayfa mı kaydırılacağını belirleyebilirsiniz.

Sürüm 1

Digital Publishing Suite araçlarının ilk sürümü AIR tabanlı Content Bundler ve Etkileşimli Overview Creator uygulamalarını sunmuştur. İlk Overlay
Creator'da Hyperlink, 360 Viewer, Slayt gösterisi, Ses ve Video kaplama türlerini içeriyordu. Overlay Creator etkileşimli nesne oluşturmak için
kullanılan tek yöntemdi.
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DPS Hata Düzeltme Sürüm Notları

Başa dön

Başa dön

Genel Bakış
Bu makalede, halen bilinen sorunlar ve her bir Digital Publishing Suite sürümü için en önemli hata düzeltmeleri listelenmektedir. Yeni özelliklerin
listesi için, bkz. Bu sürümdeki yenilikler.

Bilinen DPS sunucusu sorunları ve yakında yapılacak planlanmış bakım için bkz. http://status.adobedps.com.

v30 Düzeltmeleri
28 Nisan 2014

Eski Android görüntüleyici, foliolar yerel depolama alanı dışındaki bir Android aygıta indirildiğinde hata mesajı görüntülemiyordu. (3732681)

22 Nisan 2014

Yüksek miktarda push bildiriminin neden olduğu engel sorunu çözüldü. (3743224)

10 Nisan 2014

Eski/bildirim API'lerini kullanarak push bildirimi göndermeyle ilgili performans sorunu çözüldü. (3735711)

21 Mart 2014

Çift bayt karakterlerin dahil olduğu bir metin bildirimi gönderildiğinde, metin girişi alanında izin verilen 256 bayttan daha büyük bir mesaj meydana
gelir. Kullanıcı arabirimi, kalan bayt sayısına ilişkin negatif bir değer gösterir ancak bildirim yine de Apple'a gönderilebilir. Bunun sonucunda hata
meydana gelir. Bu düzeltmeyle birlikte, hizmet artık 256 bayttan büyük bir mesajın gönderilmesine izin vermez. Metin mesajı, izin verilen sınırı
aştığında kullanıcı arabirimi bir hata mesajı görüntüler. İşleme devam edebilmek için çift bayt karakter sayısını azaltmanız gerekir.

20 Mart 2014

Bazı örneklerde, v30 araçları yüklendiğinde kullanıcılar, kendisine bir Uygulama rolü atanmamış olan Adobe ID'yi kullanarak Folio Builder
panelinde giriş yapamazlar. Bu sorun bu düzeltmede çözülmüştür. Bu giriş yapma sorununu önlemek için DPS Masaüstü Araçlarınızı (InDesign
CC/CS6) veya Folio Builder panelinizi (InDesign CS5.5/CS5) güncelleyin. Yükleyicilere giden bağlantılar için bu makaleye bakın.

Güncel Bilinen Sorunlar ve Kılavuz
Giriş yapma / Yükleme sorunları

DPS araçlarınızı güncellediğinizde Adobe Content Viewer yüklenemiyorsa Masaüstü Adobe Content Viewer'ın yüklenememesi ve
bulunamaması başlıklı makaleye bakın.
DPS App Builder yüklenemediğinde, uygulamayı Uygulamalar klasöründen (varsa) kaldırın, çöp kutunuzu boşaltın ve DPS Dashboard'da
oturum açarak Mac için DPS App Builder'ı tıklatın.
Doğrulanmış bir Adobe ID ile iPad'den Adobe Content Viewer'da oturum açtığınızda "kimlik doğrulaması başarısız" hata mesajını alıyorsanız
veya geçerli ve yayınlanmış bir folio bir özel görüntüleyici uygulamasında görünmüyorsa sunucuyla ilgili bir sorun olabilir. Adobe Content
Viewer İle İlgili Sorunları Giderme teknik notunda bulunan "Kimlik doğrulanamadı" bölümüne bakın veya Adobe temsilcinizle görüşün.

Yerel Android görüntüleyici ile ilgili bilinen sorunlar

Yerel Android görüntüleyicide desteklenen özelliklerin ve sınırlamaların bir listesi için bkz. Android aygıtlar için yerel DPS uygulamaları
oluşturma.

Sosyal ağ paylaşımı / web görüntüleyici ile ilgili bilinen sorunlar

iOS 6 sosyal ağ paylaşımı, 7 Şubat'tan sonra her uygulama sürümünde devre dışı bırakılmıştır. Sosyal ağ paylaşımı menüsünün tamamı iOS
6 çalıştıran aygıtlarda devre dışıdır. Sosyal ağ paylaşımı menüsü iOS 7 aygıtlarda halen kullanılabilir.
Düzgün kaydırmalı makalenin uzunluğu folio yüksekliğinin tam katı değilse web görüntüleyicisindeki Düzgün Kaydırmalı makaleler son
sayfada düzgün görüntülenmeyebilir. Örneğin, 1024x2000 ölçülerine sahip bir makalenin son sayfası kırpılabilir, ancak 1024x1536
(yüksekliğin 2 katı) veya 1024x2304 (yüksekliğin 3 katı) ölçülerine sahip makale sorunsuz görüntülenmelidir. Bu sorun özellikle dikey yönde
yaygın olarak görülür. Buna ilişkin geçici bir çözüm düzgün kaydırma yapılan sayfa yüksekliğini, folio yüksekliğinin tam katı yapmaktır. Başka
bir geçici çözüm ise Düzgün Kaydırmalı makale için PDF yerine PNG görüntü formatının kullanılmasıdır.
70x70'ten büyük İçindekiler görüntüleri ölçeklendirilmiyor, kırpılıyor.

Bilinen diğer sorunlar

Bir DPS uygulaması göndermek için Uygulama Yükleyiciyi kullanırken "Uyarı: Sürüm Uyumsuzluğu" hata mesajı görünür. Bu uyarıyı

36

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


Başa dön

Başa dön

Başa dön

yoksayıp uygulamanızı gönderme işlemine devam edebilir veya iTunes Connect'te sürüm numarasını düzenleyebilirsiniz. An itibarıyla Apple,
bu sorun nedeniyle uygulamaları reddetmemektedir. (3632944)
v29 veya v30 uygulamanızda sosyal ağ paylaşımını etkinleştirirseniz, ücretsiz olarak yayınlanan bir foliodaki makaleler, söz konusu makaleler
Korumalı veya Sınırlı olarak ayarlanmış olsa bile web görüntüleyicisinde ve makale görüntüleyicisinde görüntülenebilir.

v30.2 Hata Düzeltmeleri (28 Nisan 2014)
Analitik düzeltmeleri

Makale ölçüsü artık kaplama başlangıcı ve URL tıklama özelliği bulunmayan sayfalar için bu öğelere ilişkin tutarlı raporlar göstermektedir.
(3726762)
Bir slayt gösterisinde gömülü olan düğmeler artık düzgün şekilde izlenmektedir. (3737243)

Eski Android görüntüleyici

Eski Android görüntüleyici, foliolar yerel depolama alanı dışındaki bir Android aygıta indirildiğinde hata mesajı görüntülemiyordu. (3732681)

v30.1 Hata Düzeltmeleri (7 Nisan 2014)
iOS görüntüleyici düzeltmeleri

Doğrudan yetkilendirme özellikli güncel uygulamalarda çeşitli giriş yapma sorunları çözüldü; buna düzgün çalışmayan giriş yap düğmesi ve
kullanıcılara uygulamada çıkış yaptırma dahildir. (3726004 ve 3726005)
iPhone görüntüleyici artık Gazetelik görünümünde iPhone5 boyutundaki folio kapağı için boyut oranını (16:9) korumaktadır. (3732700)
HTMLResources.zip içinde veri tanımlayıcılara yönelik tarama yapan görüntüleyici kodu artık hata meydana geldiğine yanlış bir şekilde karar
vermemektedir. (3724085)
Ek karakterler için, yukarı kaydırılan web görünümü URL'sine yönelik URL şifrelemesi artık yapılmamaktadır. (3728362)

Yerel Android görüntüleyici düzeltmeleri

Bazı otomatik olarak oynatılan videoların, otomatik olarak oynatılmaması sorunu çözüldü.
İndirme işlemlerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak kitaplığa yönelik kararlılık düzeltmeleri eklendi.
Doğrudan yetkilendirme oturum açma sorunu düzeltildi.

Windows Mağazası görüntüleyicisiyle ilgili düzeltmeler

Yayıncı bir makale adını değiştirirse, kullanıcının folioyu güncellemeye çalışması durumunda "Folio Açılamadı" hata mesajı artık
görüntülenmemektedir. (3729074)
Doğrudan yetkilendirme oturum açma sorunu düzeltildi. (3726018)

v30 Hata Düzeltme Sürüm Notları (Mart 2014)
İçerik oluşturmayla ilgili düzeltmeler

Adlarında satır sonu karakterleri bulunan kaplamalar içeren foliolar tam olmayan kaplamalara ve Android indirme hatalarına neden oluyor. Bu
sorun çözülmüştür. (3653600)

iOS görüntüleyici düzeltmeleri

Gazetelik olmayan görüntüleyicide ve Adobe Content Viewer'da, Folio Yayın Adı alanında eğik çizgi "/" bulunması durumunda yeniden
başlatma işleminin ardından indirilen foliolar artık kaybolmamaktadır. (3706229)
Kaydırma yapıldığında Web İçeriği kaplaması iOS7'de artık etkinleştirilmemektedir. (3719813)
Kullanıcı, bölümlere ayrılmış folionun bir bölümünü indirdiğinde, bu folioyu görüntüleyip bununla etkileşimde bulunduğunda ve folio
yayınlanmadığında görüntüleyici çöküyordu. Bu sorun çözülmüştür. (3712674)
Kaydırma sırasında döndürme işleminde ve herhangi bir eylemde bulunulmadığında görüntü dizisi artık sıfırlanabiliyor. (3711983)
iOS 7'de slayt gösterisi düğmeleri, slayt gösterisinin kaydırılabilir bir çerçevede iç içe geçmiş olması durumunda aygıt döndürüldüğünde artık
kaybolmamaktadır. (3710367)
Geçerli navto bağlantılarına dokunulduğunda artık hata oluşmuyor ve bu işlem bazı örneklerde etkili olmuyor. (3704444)
Tek yönlü folionun okuma konumu, aygıt ters yönde yeniden başlatıldığında artık kaybolmuyor (3701061)
Aygıt uyku moduna geçtiğinde veya Ana Sayfa düğmesine basıldığında yerel depolama alanı değerleri artık doğru şekilde alınıyor. (3696400)
Bir PDF sayfasında yakınlaştırma yaptığınızda ve bir görüntü dizisini kaydırdığınızda görüntü dizisi artık doğru şekilde çalışıyor. (3689978)
Çift dokunma eylemiyle sıfırlanan Otomatik Oynatılan slayt gösterisi artık sayfadan ayrıldığınızda tekrar oynatılmaya başlamıyor. (3685543)
Gazetelik foliosu kapağı, kullanıcı söz konusu folio için yetkilendirilmemiş olsa bile artık arka planda başlatıldığında doğru şekilde
güncelleniyor. (3684294)
Kaydırılabilir bir çerçevede iç içe geçmiş görüntü dizisi kaplamaları artık bazı durumlarda otomatik oynatma sırasında hata vermiyor.
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(3684291)
Görüntüleyici, doğrudan yetkilendirme için yapılandırılmadıysa yeni folio uyarısı folio görünümünde belirmiyor. Bu sorun çözülmüştür.
(3684290)
Kullanıcı, özel bir kitaplıkta satın alma işlemi için birkaç folioya dokunup ardından varsayılan kitaplığa geri gitmeyi tercih ettiğinde
görüntüleyici artık çökmüyor. (3678047)
Bir slayt gösterisinde hızlı bir şekilde kaydırma yapıldığında bazen slaytlar değişecekken bunun yerine sonraki makaleye geçiş yapılıyor. Bu
sorun giderilmiştir. (3673086)
iPhone 5'te "Şifrenizi mi unuttunuz?" metni, uygulama şifremi unuttum URL'sine sahip olacak ancak hesap oluştur URL'sine sahip olmayacak
şekilde yapılandırıldıysa Giriş Yap kutusunun dışında kalıyor. Bu sorun v30 uygulamalarında çözülmüştür. (3671662)
Korumalı bir makaledeyken hızlı bir şekilde ücretsiz bir makaleye kaydırma yaparsanız, satın alma bölmesi veya ağ işlemi bulunmayan
korumalı makaleler görebilirsiniz. Bu sorun çözülmüştür. (3660132)
Özel HTML yuvaları ve Web Görünümü artık görüntüleyicinin kullanıcı arabirimi arkasında düzgün şekilde genişlemektedir. (3658854)
Önizlenmiş bir folio, İçindekiler varlığının adında boşluk bulunmuş olsa bile artık indirilebilir. (3658214)
Kaydırma işlevi etkinken slayt gösterisinde veya görüntü dizisinde yakınlaştırma yapıldığında artık sayfayı kaydırmak için dikey kaydırma
yapabilirsiniz. (3656725)
Görüntünün InDesign'da kırpılmış olması durumunda yatay kaydırılabilir bir çerçevede kaydırma yapıldığında sayfa artık hareket etmemekte
ve titrememektedir. (3653470)
Bir PDF makalesinde sayfa yakınlaştırıldıysa, MSO'ya çift dokunulduğunda artık düzgün şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılmaktadır.
(3652078)
Kullanım izleme iptali penceresi, çevrimdışı modda artık devre dışı değildir. (3650422)
Bir folio birden fazla kez güncellendiyse kitaplıktaki başlık artık "Kitaplık Uyarısı" görüntülememektedir. (3649220)
Artık, sonraki sayfaya gitmek için dikey kaydırılabilir çerçevede kaydırma yaptıktan sonra sonraki sayfa kısa bir süreliğine görüntülendikten
sonra ilk sayfaya dönüş yapılmamaktadır. (3647503)
Uygulama içi tarayıcının performansı, web içeriği görüntülenirken daha güvenilirdir. (3610048)
iTunes Abonesi makbuzu, aygıt yeniden başlatıldıysa, engellenmediyse ve uygulama bir Gazetelik başlatılarak açıldıysa artık
doğrulanabilmektedir. (3595346)

Windows Mağazası görüntüleyicisiyle ilgili düzeltmeler

Yayınlama tarihi veya kapak tarihi belirtilmeyen folio içeren kitaplık açıldığında Windows Mağazası görüntüleyicisinin çökmesiyle ilgili sorun
çözülmüştür. (3714037)
Bazı durumlarda, video kaplamasına sahip folio doğru şekilde arşivlenmiyordu. Sonuç olarak kullanıcılar, folioyu düzgün şekilde yeniden
indiremiyorlardı. (3707309)

Web tabanlı DPS App Builder düzeltmeleri

Yerel Android uygulamalar oluştururken Profesyonel müşteriler için analizin yapılandırılmasını geliştirmeye ilişkin sorun çözülmüştür.

v30 için En İyi Uygulamalar ve Gotcha'lar
Folio ve makaleler için meta veri girerken A-Z, 0-9 gibi temel karakterler, tireler ve alt çizgiler kullanın. Eğik çizgi, sembol ve uzatılmış ASCII
karakterleri kullanmaktan kaçının.
Folio Producer Editor'da "Ücretsiz" seçeneği görünmüyorsa şu iki işlemi yapın: (1) folionun görüntüleyici sürümünü v26 veya sonraki bir
sürüm olarak düzenleyin ve (2) bu foliodaki makaleleri güncelleyin. (Folionun görüntüleyici sürümünü güncellediğinizde, makaleler
güncellenene kadar önceki görüntüleyici sürümünü korurlar.)
PDF'nin Android platformunda desteklenmesine rağmen HTMLResources.zip dosyasında PDF dosyalarının bağlanması, Android
platformunda desteklenmemektedir.
Tüm PDF makalelerinin Android görüntüleyicilerde iOS görüntüleyicilerde sergiledikleri davranışları göstermeyeceğini unutmayın. Özellikle
Web İçeriği kaplamaları farklı davranışlar gösterebilir. Panoramalar, satır içi videolar ve diğer pek çok özellik halen Android platformunda
desteklenmemektedir.
Yetkilendirmeli bir abonelik uygulaması için bir HTML başlığı oluşturduğunuzda, başlık tüm sayfaya yayılmaktadır. HTML'inizi uygun şekilde
ayarlamanız gereklidir.
Bir yetkilendirme başlığı belirttiğinizde, döşeme görünmese bile DPS App Builder'da halen abonelik döşemesi varlıklarını sağlamanız
gerekmektedir. (Bu sorun düzeltilmeye çalışılmış, ancak daha sonra fark edilen bir hata nedeniyle önceki davranış ortadan kaldırılamamıştır.)
Abonelik döşemeleri için boş "temsili" görüntüler kullanabilirsiniz.
Amazon, YouTube videoları gömme formatını yakın zamanda değiştirmiştir. YouTube ekleme kodunu "src=//www.youtube.com" yerine
"src=http://www.youtube.com" eklenecek şekilde düzenleyin. Ayrıca kaplamayı Otomatik Oynat şeklinde ayarlayın ve kaplamanın önüne bir
poster görüntüsü ekleyin.

Önceki sürüm hata düzeltmeleri
Önceki sürüm notları ve hata düzeltmeleri listesi için bkz. DPS Sürüm Notları Geçmişi.
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Tasarım ve Mizanpaj
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Mizanpaj tasarımına genel bakış

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Folio, aylık bir derginin bir sayısı veya tek sayılı bir görüntüleyici uygulaması gibi bir yayındır. Bir folio, bir veya birkaç makaleden oluşur (bazı
durumlarda bunlara “yığınlar” adı verilir). InDesign CS5 veya sonraki bir sürümünü kullanarak, makaleleriniz için kaynak belgeler oluşturabilirsiniz.
Folioları ve makaleleri oluşturmak için Folio Builder panelini kullanın. Folio Overlays panelini kullanarak belgelerinize etkileşimli nesneler ekleyin.

İlgili Makaleler

Yapılacak işlem: Başvurulacak bölüm:

Tasarım kararları alma Dijital yayın tasarlama

Makaleler için kaynak belge oluşturmak amacıyla InDesign'ı
kullanma

Kaynak belgeler oluşturma

Etkileşimli kaplamalar ekleme Etkileşim

Foliolar ve makaleler oluşturma Foliolar ve Makaleler

İçeriği önizleme Folio ve makale önizleme

Folioları diğer kişilerle paylaşma Folioları paylaşma
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Dijital yayın tasarlama
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InDesign CS6'da, aynı InDesign belgesinde yatay ve dikey mizanpajlar bulunabilir. InDesign CS5/CS5.5 sürümlerinde ise yatay ve dikey
mizanpajlar ayrı ayrı InDesign belgelerinde bulunmalıdır. Aynı folio içindeki yönlendirmeleri karıştıramaz ya da eşleyemezsiniz; folio çift taraflı,
dikey ya da yatay olmalıdır.

İki yönlü bir makalenin, dikey veya yatay olmak üzere iki mizanpajı vardır. Kullanıcı mobil aygıtı döndürdüğünde, ikinci yön görüntülenir. Tek yönlü
bir folio bu yöne kilitlenmiştir. Örneğin, makaleleri sadece dikey InDesign dosyalarıyla oluşturursanız, kullanıcı mobil aygıtı döndürse bile bu yön
değişmeden kalır. Ancak bir folio sadece portre ise, tam ekran videolar manzara modunda da yürütülebilir.

 
iPad'de manzara ve portre mizanpajları

Her belge yatay ve dikey yönlendirmelerde farklılık gösteren birden fazla sayfa ve varlık içerebilir.

Design Decisions for Digital Publishing Apps (Dijital Yayıncılık Uygulamaları için Tasarım Kararları)

Bob Bringhurst, dijital yayıncılık tasarım
kararlarına ilişkin daha ayrıntılı örnekler
veriyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/IfafR

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

42

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://goo.gl/IfafR
http://goo.gl/IfafR
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


Kaynak InDesign belgeleri oluşturma

Başa dön

InDesign belgeleri oluşturma yönergeleri
Kaynak InDesign belgeleri oluşturma (InDesign CS5 ve CS5.5)
Kaynak InDesign belgeleri oluşturma (InDesign CS6 ve CC)

Dijital bir makale için var olan yazılı bir makaleyi temel alıyorsanız, en kolay yol genellikle yeni bir belge oluşturmaktır. Bir belgeyi yeniden
kullanmak için Belge Ayarları iletişim kutusundan ayarları değiştirebilirsiniz. Bir sayfa boyutu (iPad için 1024 x 768 gibi) ve yön (dikey ya da yatay)
belirleyin. Müşterilerin içeriği yatay ya da dikey olarak görüntüleyebildiği iki yönlü foliolarda, her makale için bir yatay bir de dikey olmak üzere iki
ayrı belge oluşturabilirsiniz. InDesign CS6 kullanıyorsanız, aynı belge içinde alternatif mizanpajlar da oluşturabilirsiniz.

Kaynak belgelerinizde karşılıklı sayfalar kullanmayın; her formada tek bir sayfa kullanın.

InDesign belgeleri oluşturma yönergeleri
Karşılıklı sayfaları kapatın. Sayfa düzgün kaydırmalı değilse, sayfa boyutunu değiştirmek için Sayfa aracını kullanmayın.
Tasarımınızı oluştururken 6 piksel boyutunda bir kaydırma çubuğunun makale mizanpajının sağ köşesini kırptığını unutmayın. Bu alanı
işaretlemek için kalıp sayfasına bir uyarı ya da nesne ekleyebilirsiniz.
Mizanpaj tasarlarken, kullanıcılar arka plana dokunduğunda görünen gezinme çubuklarını göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Üst
gezinme çubuğu, sistem durumu çubuğu için 20 veya 40 piksel (SD ya da HD) ile birlikte 44 veya 88 piksel şeklindedir. Alt gezinme çubuğu
44 veya 88 pikseldir. Enterprise uygulamaları özel gezinme simgeleriyle birlikte ek bir gezinme çubuğu görüntüleyebilir. Bu ek gezinme
çubuğu 56 veya 112 pikseldir.
Büyük folio dosyalarından kaçınmak amacıyla görüntü dizileri, görüntü kaydırma/yakınlaştırma ve panoramalar gibi etkileşimli varlıklar için
düzgün bir şekilde boyutlanmış JPEG ve PNG dosyaları kullanın. Etkileşimli olmayan görüntüler veya slayt gösterisi görüntüleri için PSD,
TIFF, AI, PDF ve JPEG gibi dilediğiniz formatı kullanabilirsiniz. Bir makale ya da mizanpaj oluşturduğunuzda, her sayfada yer alan etkileşimli
olmayan nesneler sıkıştırılır ve tek bir PNG, JPEG ya da PDF arka plan görüntüsü dosyasına dönüştürülür. Benzer bir şekilde slayt gösterisi
ve düğme görüntüleri PNG dosyalarına sıkıştırılır.

Etkileşimli kaplamalarda kullanmak üzere görüntü oluştururken, en iyi sonuçları elde etmek için Photoshop'ta bulunan Web ve Aygıtlar için
Kaydet seçeneğini kullanın.

PDF dosyalarınızı InDesign belgesine yerleştirdiğinizde, istenmeyen beyaz çizgilerden kaçınmak için düzleştirilmemiş PDF 1.4 veya sonraki
sürümlerini kullanın.
En iyi renk uygunluğunu elde etmek için CMYK ya da LAB yerine RGB renk görüntülerini kullanın.
Etkileşimli olmayan içeriklerde her türlü görüntü formatını kullanabilirsiniz. Etkileşimli olmayan görüntü, folio ile aynı boyutlara sahip bir
görüntü olarak yeniden örneklendirilir. Etkileşimli içerik oluşturma yardımı için bkz. Kaplama oluşturmak için en iyi uygulama yöntemleri.

iPad layout templates for the Digital Publishing Suite (Digital Publishing Suite için iPad mizanpaj
şablonları)

Working with Styles and Layers (Stiller ve Katmanlarla Çalışma)

Keith Gilbert InDesign CS5 için 1024x768
boyutlarında şablonlar oluşturdu. Bu
şablonlar iPad menülerinden ve kaydırma
çubuklarından güvenli bir alan sağlamak için
kılavuzlar içerir.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/yKAUD

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Colin Fleming, yayınınızda tutarlı bir tasarım
sağlamak için stilleri kullanma yöntemlerini
ve DPS'te meydana gelebilecek karışıklıkları
önlemek için katmanları kullanma
yöntemlerini açıklıyor.... Daha Fazla Bilgi

http://bit.ly/mTj72N

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

43

http://idiom-q-win-1/content/help/tr/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


Başa dön

Not:

Başa dön

Kaynak InDesign belgeleri oluşturma (InDesign CS5 ve CS5.5)
InDesign CS5 ve InDesign CS5.5, v32 sürümünde artık desteklenmeyecektir (Eylül 2014'te piyasaya sunulması planlanmaktadır). O zaman,

folio veya makale oluşturamayacak ya da düzenleyemeyecek veya Folio Producer'a DPS içeriği yükleyemeyeceksiniz. InDesign CS6 veya üstü
gerekecektir.

1. InDesign CS5 veya InDesign CS5.5'te, Dosya > Yeni > Belge seçeneklerini belirleyin.

2. (İsteğe bağlı) Hedef için Web öğesini seçin.

Web'i seçtiğinizde mizanpajla mobil aygıtlarda daha kolay çalışırsınız. Hedefin yazdırılmak üzere ayarlandığı bir belge oluşturduysanız hedefi
Web olarak değiştiremezsiniz. Ancak ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

3. Sayfa Boyutu için aygıt okuyucunun boyutlarını belirleyin.

Standart tanımlı iPad modellerinde 1024x768 piksel kullanılır. Yüksek tanımlı iPad'de 2048 x 1536 kullanılır. En iyi sonuçlar için bir
1024x768 belgesi oluşturun ve PDF görüntü formatını kullanın. Böylece içerik tüm iPad'lerde sorunsuz görünür.

Mobil aygıtlarda sayfanın sağ tarafından 6 piksellik bir alan kırpılır. SD iPad'lerde gerçek tasarım alanı 1018 x 768 (veya 762 x 1024)
pikseldir.

Android aygıtlarda, Android görüntüleyicideki içerik görüntüleme alanına sığacak şekilde büyütülür veya küçültülür ve sinemaskop boyutuna
getirilir. Bkz. Birden fazla aygıt için belge oluşturma.

Düzgün kaydırma sağlamak için özel bir sayfa boyutu belirleyebilirsiniz (1024x3000 gibi). Bkz. Düzgün kaydırmalı makaleler.

4. Yön için Dikey ya da Yatay seçeneğini belirleyin.

 
Aygıttan okuyanlar için belge oluşturma 
A. Hedefi Web Olarak Ayarlayın B. Sayfa Boyutunu Belirleyin C. Dikey ya da Yatayı Seçin 

5. İki yönlü makale için ikinci bir belge oluştururken izlediğiniz prosedürü izleyin.

Makaleleri içe aktarmak istiyorsanız, dosyaları kaydederken dosya adlarına _d ve _y soneklerini ekleyin. Örneğin, dikey (portre) bir belge için
_d son ekini ekleyin; makale_d.indd gibi.

6. Belgelerinizi tasarlayın.

Dijital yayıncılık iş akışında tüm InDesign etkileşim özellikleri desteklenmez. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen etkileşim özellikleri.

Kaynak InDesign belgeleri oluşturma (InDesign CS6 ve CC)
InDesign CS6 ve CC, DPS iş akışını kolaylaştıran birçok yeni özellik içermektedir. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için aşağıda verilen
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bağlantılara bakın. Aşağıdaki noktaları dikkate alın:

InDesign CS6 yazılımını veya sonraki bir sürümü kullanarak oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz foliolar, v20 sürümünden önceki
görüntüleyicilerle uyumlu değildir.

Alternatif mizanpajlar oluştururken, bu mizanpajlara göre makale oluşturmak için Makaleyi İçe Aktar özelliğini değil, Makale Ekle özelliğini
kullanmanız gerekir. Birden fazla dosyayı içe aktarmanız gerekiyorsa, Makaleyi İçe Aktar özelliği alternatif mizanpajları destekleyene kadar
her bir mizanpaj için farklı belgeler kullanmaya devam edebilirsiniz.

InDesign CS6 veya CC'de bir kaynak belge oluşturmak için:

1. InDesign CS6'de Dosya> Yeni> Belge öğesini seçin.

2. Hedef olarak Digital Publishing seçeneğini belirleyin.

3. Sayfa Boyutu için, iPad gibi bir hedef aygıt belirtin. Gerektiğinde, genişlik ve yükseklik değerlerini değiştirin.

Standart tanımlı iPad modellerinde 1024x768 piksel kullanılır. Yüksek tanımlı iPad'de 2048 x 1536 kullanılır. En iyi sonuçlar için bir
1024x768 belgesi oluşturun ve PDF görüntü formatını kullanın. Böylece içerik tüm iPad'lerde sorunsuz görünür.

Mobil aygıtlarda sayfanın sağ tarafından 6 piksellik bir alan kırpılır. SD iPad modellerinde gerçek tasarım alanı 1018 x 768 (veya 762 x 1024)
pikseldir.

Android aygıtlarda, Android görüntüleyicideki içerik görüntüleme alanına sığacak şekilde büyütülür veya küçültülür ve sinemaskop boyutuna
getirilir. Bkz. Birden fazla aygıt için belge oluşturma.

Düzgün kaydırma sağlamak için özel bir sayfa boyutu belirleyebilirsiniz (1024 x 3000 gibi). Bkz. Düzgün kaydırmalı makaleler.

4. Yön için Dikey ya da Yatay seçeneğini belirleyin.

 
Aygıttan okuyanlar için belge oluşturma 
A. Hedefi Digital Publishing Olarak Belirleyin B. Sayfa Boyutunu Belirleyin C. Dikey veya Yatay yönü seçin 

5. Alternatif mizanpajlar oluştururken metnin yeniden akıtılmasını istiyorsanız, Birincil Metin Çerçevesi seçeneğini işaretli bırakın. Makalenizde
ana öykü akışı bulunmuyorsa bu seçeneğin işaretini kaldırın.

6. Belgenizi tasarlayın.

Dijital yayıncılık iş akışında tüm InDesign etkileşim özellikleri desteklenmez. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen etkileşim özellikleri.

7. Çift yönlü bir makalede aşağıdakilerden birini yapın:

Farklı bir yöne sahip ikinci bir belge oluşturun. Makaleleri içe aktarmak istiyorsanız, dosyaları kaydederken dosya adlarına _d ve _y
soneklerini ekleyin. Örneğin, dikey (portre) bir belge için _d son ekini ekleyin; makale_d.indd gibi.

Alternatif bir mizanpaj oluşturun.

Alternatif Mizanpaj Videosu

InDesign CS6'da nesne tabanlı akışkan
sayfa kurallarını kullanma.... Daha Fazla
Bilgi

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_tr

hazırlayan Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Akışkan Mizanpaj Kuralları Hakkında Bilgi Videosu

Temel Akışkan Mizanpaj Kurallarını Kullanma Videosu

Kılavuz Tabanlı Akışkan Mizanpaj Kuralları Videosu

Nesne Tabanlı Akışkan Mizanpaj Kuralları Videosu

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

InDesign CS6'daki akışkan sayfa mizanpajı
kurallarıyla ilgili temel kavramları anlama....
Daha Fazla Bilgi

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_tr

hazırlayan Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

InDesign CS6'da Ölçekler, Yeniden
Ortalama ve Kalıp akışkan sayfa kurallarını
temel alan kuralları kullanma.... Daha Fazla
Bilgi

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_tr

hazırlayan Adobe Video

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

InDesign CS6'da kılavuz tabanlı akışkan
sayfa kurallarını kullanma.... Daha Fazla
Bilgi

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_tr

hazırlayan Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

InDesign CS6'da nesne tabanlı akışkan
sayfa kurallarını kullanma.... Daha Fazla
Bilgi

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_tr

hazırlayan Anne-Marie
Concepcion, Lynda.com

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Birden fazla aygıt için belge oluşturma
Birden çok aygıt boyutunu karşılayacak platformlar için foliolar ve özel görüntüleyiciler oluşturabilirsiniz. Örneğin, Android platformu 1024x600,
1280x800 ve 1920x1200 gibi farklı boyutlarda görünen aygıtları içerir. iOS (Apple) platformu, iPad'in 1024x768 ve 2048x1536 modellerini,
iPhone'un ise 480x320, 960x640 ve 1136x640 modellerini içerir.

Android ve iOS görüntüleyicilerde folioları görüntülemek için farklı gereksinimler bulunur. Oluşturduğunuz her folio boyutu bir Android
görüntüleyicide görülebilir. Makaleler gereken şekilde ölçeklenir ve letterbox (alt ve üst kısımda boşluk ile) boyutlarına uygun hale getirilir. Ancak
iPad'de, görüntüleyici yalnızca 4:3 en-boy oranına sahip folioları görüntülenir. iPhone görüntüleyici ise 3:2 veya 16:9 (1136x640) en-boy oranına
sahip folioları görüntüler.

Tekli folio yaklaşımı (önerilen)
Yorumlamalar bir seçenek olsa da, her bir platform için tekli folio oluşturulabilir ve içeriğin ölçeklenmesine olanak sağlanabilir. iPad'ler için SD ve
HD iPad'lerde çalışan tek bir 1024x768 folio oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde, hem SD hem de HD iPhone'larda çalışan tek bir 480x360 folio
oluşturabilirsiniz. Bkz. Çok yorumlamalı makaleler oluşturma.

Android görüntüleyiciler için, iPad'lerde kullanılan 1024x768 folio gibi tekli folio veya Android aygıt boyutu için daha iyi bir seçenek olan 1280x800
folio oluşturabilirsiniz. Bu folio Android aygıtlarda büyütülür ya da küçültülür. En iyi sonuçlar için birden fazla Android aygıtta folioyu test edin. Yerel
Android görüntüleyiciler için başka bir seçenek de telefonlar için bir folio ve tabletler için başka bir folio oluşturmak, ardından uygulamayı
oluştururken yalnızca telefonlarda görünecek küçük folioyu ve yalnızca tabletlerde görünecek büyük folioyu seçmektir. Bkz. Yerel Android
görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma.

Windows Mağazası görüntüleyicileri için tek bir 1024x768 veya 1280x800 folio oluşturulması önerilir. İçerik gerektiği şekilde ölçeklenir ve mektup
kutusu görünümüne getirilir.

Yorumlamalar

Aynı folionun farklı aygıtlarda kullanılmak üzere tasarlanan birden fazla versiyonuna yorumlama denir. Birden fazla folio yorumlaması
oluşturursanız, görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarıyla en iyi eşleşen yorumlamayı kullanılabilir yapar.

Android aygıtlarda, görüntüleyici aygıtın boyut oranlarına uymayan bir yorumlama görüntülediğinde folioyu orantılı biçimde ölçekler. Görüntüleyici
gerektiğinde letterbox görünüm (üstte ve altta siyah şeritler) ya da pillarbox görünüm (yanlarda siyah şeritler) ekleyebilir.

Yorumlamalar çeşitli nedenlerle kullanışlıdır:

Mektup kutusu görünümüne getirilmeyen iPhone içeriği oluşturmak için. Örneğin, iPhone 3/4 aygıtlarda çalışan bir 480x320 yorumlama ve
iPhone 5 ve sonraki sürüm aygıtların görüntüleme alanını dolduran bir 1136x640 yorumlama oluşturabilirsiniz.
Yalnızca Web Viewer folio oluşturmak için. Bkz. Web Görüntüleyiciyi Özelleştirme.
Android aygıtlar için telefonu veya tableti hedefleyen ayrı foliolar oluşturmak.
iPad için ayrı SD ve HD folioları (1024x768 ve 2048x1536) oluşturmak. Bu seçenek, özellikle PDF yerine bir PNG veya JPG makale formatı
kullanmak istiyorsanız kullanışlıdır.

Bkz. Folio yorumlamaları oluşturma.

 
Folio yorumlamaları 
A. 1024x768 folio B. 1024x600 folio C. 1024x600 aygıtta 1024x768 mektup kutusu görünümüne getirilmiş folio 

Birden fazla yorumlama için kılavuz tasarlama

Aynı belgeyi farklı aygıtlarda yeniden kullanmak istiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın:
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iPad görüntüleyici, yalnızca 1024x768 gibi 4:3 en-boy oranına sahip folioları görüntüler. iPhone görüntüleyicisi 480x320 ve 960x640 ile
1136x640 (iPhone 5) boyutlarındaki foliolar gibi yalnızca 3:2 en-boy oranına sahip folioları görüntüler.

Android aygıtlarda görüntüleyiciler içeriği aygıt boyutlarına sığacak şekilde %300'e kadar küçültebilir ve büyütebilir. Bazı mektup kutusu
görünümüne getirme durumları meydana gelebilir.

Bir folioya makale eklediğinizde, belgenin Sayfa Boyutu ayarının boyut oranı, (bir Düzgün Kaydırma seçeneği belirlemediğiniz sürece)
folionun Boyut ayarına uymalıdır. Örneğin, 2048x1536 boyutlu bir folioya 1024x768 boyutunda InDesign belgeleri ekleyebilirsiniz; çünkü
ikisinin de boyut oranı 4:3'tür. Ancak, bir 1280x800 boyutlu folioya 1024x768 boyutunda belge ekleyemezsiniz.

Android aygıtlar için tasarım yaparken sistem gezinme çubuğunun ekran alanını daralttığını unutmayın. Örneğin, Xoom ve Galaxy 10
gezinme çubuğu 48 piksel, Nexus 7 gezinme çubuğu ise 64/75 pikseldir. Örneğin, gezinme çubuğu mizanpajın gerçek boyutunu Xoom'da
manzara için 1280x752, portre için 800x1232 haline getirir. Bu farklı boyutlara karşılık gelecek folio yorumlamaları oluşturmaya çalışmaktansa
bazı ölçeklendirme ve mektup kutusu görünümüne getirme durumlarının meydana gelmesine izin vermenizi öneririz.

Gizli katmanlarda bulunan nesneler dışa aktarılan folioda görünmez. Farklı mobil aygıtlar için ayrı katmanlar oluşturabilir ve yalnızca o katman
açıldığında görünen nesneler ekleyebilirsiniz. Bir belgeden makale oluşturmadan önce, uygun katmanları gösterin, gizleyin ve sayfa boyutunu
gerekli şekilde değiştirin.
İçeriği Web Görüntüleyicide görüntülemek için sosyal ağ paylaşımı etkinleştiriyorsanız, yalnızca Web Görüntüleyici tarayıcısında görünen özel
bir yorumlama oluşturabilirsiniz. Bkz. Yalnızca Web Görüntüleyicide görüntülenen bir yorumlama oluşturma.

Gerekirse iOS ve Android aygıtlarda farklı içerik kullanabilmeniz için, iOS ve Android platformlarına yönelik farklı Uygulama kimlikleri
kullanmanızı öneririz. Bir sonraki bölümde de açıklandığı gibi, iOS'ta desteklenen özelliklerin tamamı Android'de desteklenmez.

Diğer platformlarda desteklenmeyen özellikler

iPad'de çalışan özelliklerin bazıları, Android Viewer ve diğer aygıtlarda desteklenmemektedir. Örneğin, panoramalar ve satır içi (tam ekran
olmayan) videolar Android platformunda desteklenmez. HTML içeriklerde, içeriğin platform tarayıcısında ve DPS foliosunda doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bkz. iOS ile Android görüntüleyiciler arasındaki farklılıklar ve DPS tarafından desteklenen özellikler listesi.

Uygulama oluşturma

Android aygıtlar için DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Android için yerel DPS uygulamaları oluşturma.

Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.
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DPS için HTML makaleleri oluşturma

Not:

Görüntüleyicide bir makale olarak görüntülenebilmesi için, bir folioya HTML tabanlı makaleler içe aktarabilirsiniz. HTML makalelerinin başka bir
avantajı da haftalık yayınlar ve basit, metin ağırlıklı makaleler için daha uygun olan küçük dosya boyutuna sahip olmalarıdır. HTML makaleleri de
Folio Overlays panelinde bulunmayan etkileşimli öğeler içerebilir.

DPS için HTML oluşturma amacıyla Adobe Edge uygulamasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Raghu Thricovil’in hazırladığı Enhance your
DPS Folios with HTML animations using Adobe Edge (Adobe Edge kullanarak HTML animasyonlar içeren DPS Foliolarını geliştirme) başlıklı
makaleyi inceleyin.

1. HTML dosyaları içeren bir klasör oluşturun.

Klasöre yalnızca kullandığınız varlıkları eklediğinizden emin olun. Klasördeki tüm varlıklar, kullanılmıyor olsalar bile yüklenir.

2. HTML makalesini tek yönlü bir klasöre içe aktarırken, .html dosyasına dizin_y.html şeklinde _y veya _d soneklerinden birini ekleyebilirsiniz.

Bir sonek eklemediğinizde, makale iki yönlü makale olarak içe aktarılır. Tek yönlü folioyu önizlemek veya yayınlamak istediğinizde bir hata
mesajı görüntülenir.

3. Folio Builder panelinde, HTML makalesinin dahil edileceği folioyu açın.

4. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, panel menüsünden Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

5. Tek Bir Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini 

6. Düzgün Kaydırma gibi diğer ayarları da belirleyip Tamam'ı tıklatın.

HTML dosyalarını düzenlerken Folio Builder panelinde HTML makale seçeneğini belirleyip Güncelle'yi seçin.

v20 sürümünden önceki bir sürümle oluşturulmuş bir folioyu düzenliyorsanız, Folio Özellikleri iletişim kutusunu açın ve bir Görüntüleyici
Sürümü ayarı belirleyin. Tanımlanmamış seçeneği belirlenmişse, bir HTML makalesini içe aktaramazsınız.

HTML makalesi gereksinimleri

Hem dikey hem de yatay yönlendirmeye uygun tek bir HTML dosyası oluşturabileceğiniz gibi, her iki yön için ayrı HTML dosyaları da
oluşturabilirsiniz. Dikey ve yatay yönler için ayrı HTML dosyaları oluştururken 'index_y.html' örneğinde olduğu gibi HTML dosya adlarının
sonuna _d ve _y soneklerini ekleyin. Tek yönlü bir folio oluşturuyorsanız yalnızca bir HTML dosyası gerekir. Tek yönlü bir folioda HTML
dosyasına _y veya _d önekini ekleyin.

Dinamik HTML (DHTML) dosyaları şu an tamamen desteklenmemektedir.

Dosya yapısı için HTML dosyasının tüm ilgili grafiklerini ve komut dosyalarını ayrı makale klasörlerine yerleştirebilirsiniz. Alternatif olarak tüm
folionun ilgili grafiklerini ve komut dosyaları bir HTMLResources.zip dosyasına da yerleştirilebilir. HTMLResources.zip dosyasını web'de Folio
Builder panelinden veya Folio Producer'dan folioya içe aktarabilirsiniz. Bkz. HTMLResources klasörünü içe aktarma.

HTMLResources klasörü örneği

HTML kodunuzda ilgili yolları kullandığınızdan emin olun. HTML dosyasıyla aynı seviyedeki bir görüntüye bağlantı oluşturuyorsanız şu
yaklaşımı kullanın:

<img src="GlobalImage.jpg"/>

HTMLResources klasöründeki bir görüntüye bağlantı oluşturuyorsanız şu yaklaşımı kullanın:
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Standart video davranışı

Geliştirilmiş video davranışı

JavaScript

Akışlı video

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

HTML makalelerine yönlendirilen ve HTML makalelerinden yönlendirilen köprüler oluşturma hakkında bilgi için bkz. HTML makaleleri için navto
köprüleri oluşturma.

Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri oluşturma

Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri oluşturmaya yönelik bilgi ve gereksinimler için bkz. Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri
oluşturma.

HTML5 kaynakları

HTML5 kullanarak makale oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Johannes Henseler’in A single file HTML5 framework (Tek dosyalı HTML5
çerçevesi) makalesine göz atın.

Flash Pro ile HTML5 oluşturmak üzere CreateJS kullanma hakkında bilgi almak için bkz. CreateJS Araç Seti.

HTML makalelerinde ve iPad'deki Web Görünümü kaplamalarında hangi fontların bulunduğunu öğrenmek için
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/ adresini ziyaret edin.

Rufus Deuchler, dijital yayınlar için HTML içeriği oluşturmak amacıyla Adobe Muse kullanımı üzerine bir video eğitimi hazırladı.

HTML makaleleri için minik kaydırma resimleri oluşturma

InDesign makaleleri için siz kaydırma imlecini sürüklediğinizde görüntüleyici minik resimleri otomatik oluşturur. Ancak HTML makaleleri için minik
resim oluşturmak daha fazla zaman alır ve minik resimler bazen düzgün biçimde oluşturulamaz. HTML makalelerinde minik resim performansını
geliştirmek için, HTML makalesi klasörlerine el ile görüntü dosyaları ekleyebilirsiniz.

scrubberthumbnail_y.png” ve "scrubberthumbnail_d.png” (_l ve _p son eklerini de kullanabilirsiniz) şeklinde adlandırılan png dosyaları oluşturun. Bu
dosyaları HTML makalesi klasörüne ekleyin. Bu görüntüler için boyut sınırlaması yoktur ancak 166 piksele orantılı biçimde küçültülürler. Yatay
minik resimler 221x166 piksel, dikey minik resimler ise 125x166 piksel boyutlarında oluşturulur.

HTML makalelerindeki videoların tam ekran video kaplamaları gibi davranmalarını sağlama

Video bağlantıları içeren tek yönlü bir HTML makalesi oluşturduğunuzda, aygıtı döndürmek videonun da dönmesine yol açabilir. Ayrıca videonun
oynatılması tamamlandığında, videoyu oynatan uygulama içi tarayıcı iptal edilebilir. Bu davranışı etkinleştirmek için, HTML video bağlantınızda bir
“videofile://” öneki kullanın.

Video davranışı örnekleri için, ücretsiz DPS Tips uygulamasının Effects (Efektler) sayısına bakın.

Bu örnekte, video bir uygulama içi tarayıcıda oynatılır ve tek yönlü folioda döndürülmez.<a
href="Links/video.mp4">Video Oynat</a>

veya <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Video Oynat</a>

Bu örnekte, video bir tek yönlü folioda doğru bir şekilde döndürülür ve video bittiğinde makaleye geri dönülür.<a
href="videfile://Links/video.mp4">Video Oynat</a>

veya <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Video Oynat</a>

Bu davranışı pencere nesnesi üzerinde playFullscreenVideo (Tam ekran video oynat) işlevini kullanarak JavaScript aracılığıyla da
tetikleyebilirsiniz.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Video Oynat</a>

veya <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Video Oynat</a>

Bu örnekte bir video yayını oynatılmaktadır.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Video Oynat</a>

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Farklı iPad modelleri için DPS içeriği oluşturma
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Yalnızca 1024x768 folioları PDF görüntü formatında oluşturma (önerilir)

1024x768 ve 2048x1536 boyutlarında yorumlamalar oluşturma

Yalnızca 2048x1536 foliolar oluşturma

Retina ekranlı iPad HD, 1024x768 piksel boyutlarına sahip iPad SD modellerden farklı olarak 2048x1536 piksel boyutlarındadır. Hem SD hem de
HD aygıtları hedefleyen foliolar oluşturmak için şu seçeneklere sahipsiniz:

Çok yorumlamalı PDF makalelerini kullanarak tüm iPad modellerinde
mükemmel görünen 1024x768 boyutunda foliolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, içeriğin vektör formatında dışa aktarıldığı slayt gösterileri ve
kaydırılabilir çerçeveler oluşturabilirsiniz. Aynı folio içine hem SD hem de HD varlıklarını ekleyebilirsiniz. Bu işlem, özellikle görüntü kaplamalarını
kaydırmak ve yakınlaştırmak için önemlidir. Bkz. iOS aygıtları için çok yorumlamalı PDF makaleleri oluşturma. Bu yaklaşım, yorumlamaları
desteklemeyen tek foliolu uygulamalarda son derece kullanışlıdır.

Folio yorumlamaları oluşturduğunuzda, iPad SD modelleri yalnızca 1024x768
yorumlamaları, iPad HD ise yalnızca 2048x1536 yorumlamaları görüntüler. Yorumlama oluşturmak için aynı kaynak dosyası grubunu (önerilen) ya
da iki farklı kaynak dosyası grubunu kullanabilirsiniz. Daha fazla yardım için, Bob Bringhurst ve Colin Fleming'in aşağıdaki bağlantılarda yer alan
makalelerini inceleyin.

Bu yaklaşım önerilmez. Çok sayılı görüntüleyicilerde, 2048x1536 foliolar yalnızca HD iPad'de
görüntülenir. Tek sayılı görüntüleyicilerde, içerik belirgin şekilde rasterleştirilir ve performans sorunlarıyla karşılaşılabilir.

Yorumlama oluşturmayla ilgili önemli hususlar:

Mümkünse ayrı ayrı yorumlamalar yayınlamaktan kaçının. 1024×768 boyutlarında bir folio yayınladığınızı, bir hafta sonra bu folionun
2048×1536 boyutlarında yorumlamasını yayınladığınızı varsayalım. iPad 3 müşterileriniz kitaplığı büyük yorumlama sunulmadan önce
açtıklarında, yalnızca küçük yorumlama kullanılabilir. Müşterilerinizin büyük boyuttaki yorumlamayı kullanabilmelerinin tek yolu, görüntüleyici
uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemektir. (Bu sınırlamanın sonraki sürümlerde giderilmesi planlanmaktadır.)

Gazetelik uygulamasını kullanıyorsanız, tüm yorumlamalar yayınlanıp kullanıma sunulana dek push bildirim göndermeyin.

Guidelines for Creating Folios for iPad 3 (iPad 3 için Folio Oluşturma Kılavuzu)

Tablet publishing on the new iPad (Yeni iPad'de tablet yayıncılığı)

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

Bob Bringhurst, farklı iPad modellerine
yönelik tasarımlar yapmak için çeşitli
yöntemler gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

http://adobe.ly/zSXgyg

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Colin Fleming, yeni retina ekranlı iPad'de
yayın sunmak için en iyi Adobe Digital
Publishing Suite kullanma uygulamalarını
gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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480x320, 960x640 ve 1136x640 boyutlarında yorumlamalar oluşturma

Tek bir folio oluşturma

iPhone 3GS, 4 ve 4S modelleri ile iPod Touch (4. Nesil ve üzeri) DPS'te desteklenmektedir. Ancak iPhone 3G desteklenmemektedir. iPhone 3GS
480x320 piksel boyutlarına sahiptir. iPhone 4 ve 4S 960x640 piksel boyutlarına sahiptir. iPhone 5 1136x640 piksel boyutlarına sahiptir.

Hem iPhone hem de iPad için bir görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz. Bir iPhone veya yalnızca iPhone görüntüleyici uygulaması için tek
sayılı bir görüntüleyici uygulaması oluşturamazsınız.

iPad için oluşturduğunuz foliolar iPhone görüntüleyicide görüntülenmez. iPhone görüntüleyicisi yalnızca 960x640 ve iPhone 5 için 1136x640
boyutlarındaki foliolar gibi 3:2 en-boy oranına sahip folioları görüntüler. En iyi sonuçları almak için folio yorumlamaları oluşturun. Yorumlamaları
doğru bir şekilde hazırlayıp hem iPhone hem de iPad'i destekleyen bir özel görüntüleyici oluşturduğunuzda, müşterilerinizin herhangi bir iOS
aygıtında karşılaşılan sorunlarla karşılaşmayacağından emin olabilirsiniz. Bkz. Folio yorumlamaları oluşturma.

Yer imleri henüz iPhone için desteklenmemektedir. Enterprise aboneleri gezinme çubuğu için üç adede kadar özel simge oluşturabilir.

iPhone'a yönelik foliolar oluşturmak için aşağıdaki seçenekler sunulur:

Folio yorumlamaları oluşturduğunuzda, iPhone 3GS yalnızca küçük
boyutlu yorumlamayı, iPhone 4/4S modelleri ise yalnızca büyük boyutlu yorumlamayı görüntüler. 480x320 ve 960x640 boyutlarında yorumlamalar
oluşturmak için aynı kaynak dosya grubunu kullanabilirsiniz. 1136x640 boyutlarında iPhone 5 yorumlaması oluşturmak için ayrı mizanpajlar
kullanmanız gerekir. Buna ek olarak, iPad için 1024x768 ve 2048x1536 boyutunda yorumlamalar oluşturabilirsiniz.

Desteklenen tüm iPhone modellerinde iyi görünen PDF makaleler içeren 480x320 boyutlarında tek bir folio
oluşturabilirsiniz; ancak 1136x640 boyutlarındaki içerik mektup kutusu görünümüne getirilir. Bkz. iOS aygıtları için çok yorumlamalı PDF makaleleri
oluşturma. Yalnızca 960x640 boyutlarında bir folio oluşturduğunuzda, bu folio iPhone 3GS kitaplığında görüntülenmez. Yalnızca 1136x640
boyutlarında bir folio oluşturursanız, bu folio yalnızca iPhone 5'te görüntülenebilir.

Dikkate alınacak noktalar:

Sorunları önlemek için yorumlamaları aynı anda yayınlayın. 480×320 boyutlarında bir folio yayınladığınızı, bir hafta sonra bu folionun
960×640 boyutlarında bir yorumlamasını yayınladığınızı varsayalım. iPhone 4S müşterileriniz kitaplığı büyük yorumlama sunulmadan önce
açtıklarında, yalnızca küçük yorumlama kullanılabilir. Müşterilerinizin büyük boyuttaki yorumlamayı kullanabilmelerinin tek yolu, görüntüleyici
uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemektir.

Gazetelik uygulamasını kullanıyorsanız, tüm yorumlamalar yayınlanıp kullanıma sunulana dek push bildirim göndermeyin.

DPS App Builder'ı kullanarak görüntüleyicinizi oluştururken ya da güncellerken, iPhone boyutlarını destekleyen ek simgeler, açılış ekranları ve
başka görüntüler oluşturun.

DPS InDesign authoring for the iPhone (iPhone için DPS InDesign içeriği oluşturma)

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

Colin Fleming, iPhone ve iPod Touch
aygıtlarında yayın sunmak için en iyi Adobe
Digital Publishing Suite kullanma
uygulamalarını gösteriyor.... Daha Fazla
Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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DPS ile HTML kullanma
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Web sitesi bağlantıları

Web İçeriği kaplamaları

HTML makaleleri

DPS araçlarını kullanarak HTML'in avantajlarından üç şekilde yararlanabilirsiniz:

Bir web sitesini görüntülemek için köprüler veya düğmeler kullanın. Web sitelerini harici bir mobil tarayıcıda veya
kullanıcıların Kapat düğmesine basarak folioya dönebildiği uygulama içi bir tarayıcıda görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Köprü kaplamaları.

Bir web sitesini ya da yerel HTML dosyalarını görünüm alanında görüntüleyen bir Web İçeriği kaplaması oluşturun. Bkz.
Web İçeriği kaplamaları.

InDesign belgeleriyle makaleler oluşturmak yerine, HTML varlıklarını içeren bir klasör oluşturup bunu makale olarak içe
aktarabilirsiniz. Bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

HTMLResources klasörü, aynı varlıkları (CSS, JavaScript veya görüntü dosyaları gibi) birden çok HTML makalesi veya Web İçeriği kaplaması
arasında paylaştırma işleminde kullanışlıdır. Bkz. HTMLResources'ı İçe Aktarma.
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Düzgün kaydırmalı makaleler
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Düzgün Kaydırma

Dikey Mizanpaj/Yatay Mizanpaj (InDesign CS6)

Dikey/Yatay (InDesign CS5/CS5.5)

Makalelerin her biri için Düzgün Kaydırma seçeneğini açabilirsiniz. Düzgün kaydırma (kaydırılabilir çerçeveler ile karıştırılmamalıdır), içindekiler
tablosu gibi uzun ve tek sayfalık mizanpajlarda kullanışlı bir seçenektir. Düzgün kaydırma etkinleştirildiğinde tasarımınızı buna uygun şekilde
oluşturun. Örneğin, iPad için 1024x2000 boyutlarında yatay belgeler ve 768x2000 boyutlarında dikey belgeler oluşturabilirsiniz.

Düzgün Kaydırmalı bir makalede birden çok sayfalı belgeler kullanılamaz. PDF görüntü formatını kullanarak Düzgün Kaydırmalı makaleler
oluştururken, parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği etkinleştirilemez.

InDesign'da sayfa boyutunu belirlemek için Yeni Belge ya da Belge Ayarları iletişim kutusunu kullanın.

 
Sayfa sayfa kaydırma ve düzgün kaydırma 
A. Yatay şekilde sayfa sayfa kaydırma B. Yatay şekilde düzgün kaydırma C. Dikey şekilde sayfa sayfa kaydırma D. Dikey şekilde düzgün
kaydırma 

Düzgün kaydırılan bir makale oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Yatay belge için 1024x2000 veya dikey belge için 768x2000 gibi uygun boyutlara sahip tek sayfalı bir belge oluşturun.

2. Folio Builder panelindeki makale görünümünde Ekle seçeneğini tıklatarak bir makale oluşturun.

3. Yeni Makale iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Makale Düzgün Kaydırma özelliğine sahip yalnızca yatay bir mizanpaj içerecekse Sadece Yatay seçeneğini belirleyin.
Bu seçenek, sadece yatay bir foliodaki bir makale veya yatay versiyonu Düzgün Kaydırma olarak belirlenmiş, dikey versiyonu ise kapalı
(sayfaya yaslanan) duruma getirilmiş bir makalede kullanışlı bir seçenektir. Her iki mizanpajı da düzgün kaydırılan çift yönlü foliolar için Her
İki Yön seçeneğini belirleyin.

Makale için kullanılacak mizanpajı belirleyin. Bu işlem, özellikle alternatif mizanpajlar
oluştururken son derece yararlıdır. Yatay ve dikey mizanpajlarınız ayrı ayrı belgelerdeyse, bir seçenek için uygun mizanpajı belirleyin, diğeri
için de Yok'u seçin. Ardından diğer belgeyi açın ve bu belgeyi ikinci mizanpaj olarak ekleyin.

Belgenin yönünü belirleyin. Örneğin, 768x2000 boyutlarında bir belge için Dikey seçeneğini belirleyin.
1024x2000 boyutunda bir belge için Yatay seçeneğini belirleyin.

4. Tamam'ı tıklatın.

5. Çift yönlü bir folioda, makaleye ikinci mizanpajı ekleyin.

Ek Bilgiler

Düzgün kaydırılan bir makaleyi, makaleyi içe aktararak da oluşturabilirsiniz. _y ve _d kaynak dosyaları oluşturun ve Makaleyi İçe Aktar seçeneğini
kullanın. Bkz. InDesign makalelerini içe aktarma.

Bu durumda düzgün kaydırma yalnızca dikey şekilde çalışır. Bir makaleyi yatay şekilde kaydırmak için kaydırılabilir bir çerçeve oluşturabilirsiniz.
Bkz. Kaydırılabilir çerçeve kaplamaları.

Düzgün kaydırma sayfasının boyutunu ayarlamak için, Sayfa aracını kullanarak sayfayı seçin, ardından sayfanın yüksekliğini ayarlayın.
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Makaleleri yatay olarak kaydırma
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Bir veya daha fazla makalenin sadece yatay olarak akmasını istiyorsanız, Makale Özellikleri iletişim kutusundaki Sadece Yatay Kaydır seçeneğini
belirleyin. Kullanıcılar "düzleştirilmiş makalelerde" yukarı ve aşağı değil, sağa ve sola kaydırarak gezinirler.

 
Makaleleri düzleştirme 
A. Düzleştirilmemiş makale B. Düzleştirilmiş makale 

İçindekiler bölümünde düzleştirilmiş makalenin yalnızca ilk sayfası görünür, ancak Gözat modunda tüm sayfalar görüntülenir. Düzgün Kaydırmaya
ayarlanmış bir makaleyi düzleştiremezsiniz.

56

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


Çok yorumlamalı makaleler oluşturma

Slayt gösterileri ve kaydırılabilir çerçeveler için vektör formatı kullanma

SD ve HD aygıtlar için farklı etkileşimli varlıklar kullanma

Not:

Yayıncılar iPad ve iPhone aygıtlarında hem SD (Standart Tanımlı) hem de HD (Yüksek Tanımlı) modeller bulunması sebebiyle bazı zorluklarla
karşılaşmaktadır. Bir yaklaşım, hem SD hem de HD modellerinde çalışan tek bir folio oluşturmaktır. Ancak, çok yorumlamalı makaleler
oluşturmadan, HD aygıtlarda bazı içerikler pikselleşmiş bir şekilde görünür ve bazı kaplamalar farklı davranışlar sergiler. Diğer bir yaklaşım da SD
ve HD modeller için farklı yorumlamalar oluşturmaktır. Ancak, bazı yayıncılar için yorumlamaların korunması güç olabilir ve tek sayılı uygulamalar
birden fazla folio yorumlamasını desteklemez.

v23 ve sonraki görüntüleyici sürümlerinde, hem SD hem de HD iPad'lerde mükemmel bir görünüm ve performans sergileyen PDF makaleleri içeren
1024x768 boyutunda tek bir folio oluşturabilirsiniz. PDF görüntü formatı içeren bir makale oluşturduğunuzda, PDF görüntüleri artık önceki
sürümlere göre daha yüksek bir çözünürlükle oluşturulmaktadır (72 ppi yerine 108 ppi yüksekliğinde). Birden fazla yorumlama içeren bir makale,
iPhone 5'te iyi bir görünüme sahip olsa da içeriğin alt ve üst kısımlarında siyah bantlar görünür. En iyi sonuca ulaşmak için 1136x640 boyutlarında
ayrı bir yorumlama oluşturun.

Not: Belirli görüntülerde 108 ppi'den yüksek çözünürlük kullanmak istiyorsanız söz konusu görüntüyü, yalnızca tek bir görüntü dosyası içeren bir
görüntü dizisi gibi yüksek çözünürlüklü bir kaplama haline getirebilirsiniz.

Buna ek olarak, çok yorumlamalı bir PDF makalesi oluşturmak için aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz:

Bir slayt gösterisi veya kaydırılabilir çerçeve nesnesi seçtiğinizde,
Folio Overlays panelinde Bit Eşlem veya Vektör seçeneklerinden birini belirlemenizi sağlayan PDF Makalelerindeki Formatı Dışa Aktar seçeneğini
sunulur. Vektör'ü seçerseniz, başta metinler olmak üzere slayt gösterileri ve kaydırılabilir çerçevelerdeki içerikler HD aygıtlarda daha canlı görünür.
Ancak vektör içeriğinin yüklenmesi bit eşlem içeriğine göre daha uzun sürer. Metin ağırlıklı içerikler için Vektör, görüntü ağırlıklı içerikler için de Bit
Eşlem seçeneğini kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
Folio görüntüleyici sürümünün v23 veya sonraki sürüm olmasına dikkat edin. Aksi durumda bu seçenek geçerli değildir.
Ne yazık ki, düğmeler için vektör seçeneği yoktur. Düğmelerin örnek boyutu 72 ppi (108 değil) olarak düşürülür ve bu düğme metninin bazı
durumlarda pikselleşmiş bir şekilde görünmesine neden olur. Çözüm olarak, düğmenin görüntüsünü oluşturabilir ve bu görüntünün üzerine
görünmeyen bir düğme yerleştirebilirsiniz.

 
Slayt gösterisi için vektör formatını kullanma

Panoramalar, görüntü dizileri, videolar, kaydırma ve yakınlaştırmalı görüntüler ve ses
denetleyici dış görünümü için iki farklı varlık kümesi ekleyebilirsiniz. Bunun için SD varlıkları içeren klasörde "HD" adlı bir alt klasör oluşturun. HD
klasöründe SD varlıklarla aynı adları taşıyan yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanın. Folio Overlays panelinde, SD varlıklarını içeren klasöre
yönlendirilen bağlantı oluşturun. SD iPad'deki görüntüleyici, varlık kümelerinden birini görüntüler; HD iPad'in görüntüleyicisi ise HD klasöründeki
varlıkları kullanır.

Kaydırma ve yakınlaştırma, görüntü dizisi ve ses dış görünümlerine ait HD varlıkların boyutu, SD varlıkların boyutunun iki katı olmalıdır.
Örneğin, bir görüntü dizisinde 300x200 SD görüntüler varsa, HD kaynak dosyalarının 600x400 boyutunda olması gerekir.
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HD ve SD iPad modellerine yönelik olarak farklı panorama varlıkları kullanmak için, düşük çözünürlüklü görüntülerle aynı adları taşıyan yüksek
çözünürlüklü görüntülerin bulunduğu bir HD klasörü oluşturun.

Videolar ve kaydırma ve yakınlaştırmalı görüntüler için birden çok yüksek çözünürlüklü dosya içeren tek bir HD klasörü oluşturabilirsiniz. Örneğin,
Bağlantılar klasörünüzde kutupayısı.jpg ve video01.mp4 adlı iki dosya varsa, Bağlantılar klasöründe kutupayısı.jpg ve video01.mp4 dosyalarının
yüksek çözünürlüklü sürümlerini içeren bir HD klasörü oluşturabilirsiniz.

Kaplama türleri için iki varlık kümesi eklemenin folio boyutunu arttırdığını unutmayın.

Özellikle, görüntü kaydırma ve yakınlaştırma için iki farklı varlık kümesi oluşturulması önerilir.  Genellikle, diğer kaplama türleri için ayrı SD ve HD
sürümleri oluşturmanıza gerek yoktur. Örneğin, bazı yayıncılar görüntü dizisi kaplamaları için 108 etkin ppi içeren görüntüler gibi, SD ile HD
çözünürlükleri arasında bir ayara denk düşen dosyalar oluşturur. Yüksek çözünürlüklü bir video SD iPad'de yürütülebiliyorsa, ek olarak düşük
çözünürlüklü bir video oluşturmanıza gerek yoktur.

Building Multi-Rendition Articles (Çok Yorumlamalı Makaleler Oluşturma)

Keep Text Sharp in Raster Slideshows (Raster Slayt Gösterilerinde Metnin Net Kalmasını
Sağlama)

İlgili makaleler

Colin Fleming, çok yorumlamalı makale
oluşturmanın temel mantığını ve süreçlerini
araştırıyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/4P6y9

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Bob Levine, slayt gösterilerinde Vektör ve
Raster seçeneklerini kullanma arasındaki
farkı gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

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

hazırlayan Bob Levine 
http://boblevine.us/

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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İçe aktarılan makaleler için klasör yapılandırma

Başa dön

Birden çok makaleyi içe aktarmak için klasör yapısı oluşturma
Makaleleri içe aktarmak için meta veri sepet dosyası oluşturma

Masaüstünden makale içe aktarmak için, Folio Builder panelindeki Makaleyi İçe Aktar komutunu kullanabilirsiniz. Dosyaları doğru bir şekilde içe
aktarmak için, bir folioya dahil edilenleri belirlemeye yönelik yapı kurallarını ve dosya adlandırma kurallarını izlemelisiniz.

Birden çok makaleyi aynı anda içe aktarmak için, birden çok makale klasöründen oluşan bir folio klasörü oluşturun. Birden Çok Makaleyi İçe
Aktar seçeneğini belirledikten sonra makale alt klasörlerini içeren folio klasörüne gidin.

İki yönlü foliolara ait makale klasörleri, iki adet InDesign belgesi içermelidir. _y son ekini içeren bir belge (“makale1_y.indd” gibi) ve _d son
ekini içeren bir diğer belge (“makale1_d.indd” gibi) oluşturun.

Tek yönlü foliolara ait makale klasörleriyse, _y veya _d soneki içeren tek bir InDesign dosyası içermelidir.

Her bir makale klasörü, içindekiler (TOC) tablosu minik resimleri için bir PNG dosyası içerebilir. Dosya yoksa içindekiler görüntüsü otomatik
olarak oluşturulur. En iyi sonuçlar için görüntü varlıklarınızı makale klasörü yerine bir Bağlantılar alt klasöründe saklayın. Böylelikle PNG
görüntüsü yanlışlıkla TOC için kullanılmamış olur.

Structuring Files for DPS (Dosyaları DPS İçin Yapılandırma)

Birden çok makaleyi içe aktarmak için klasör yapısı oluşturma
Klasör yapısını oluştururken, makale dosyalarını düzenlemek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. InDesign'a bağlayacağınız dosyaların makale
klasöründe bulunmasına gerek yoktur; bu dosyalar, InDesign'ın bulabileceği herhangi bir klasörde bulunabilirler.

Dosya adlarını ve klasör adlarını basit tutun. Özel karakterler kullanmaktan kaçının.

 
Dosyalar için örnek yapı 
A. Folio klasörü B. Makale klasörleri 

Birden çok makaleyi tek yönlü bir folioya içe aktarıyorsanız, her makale klasörünün sadece bir belge içerdiğinden emin olun. InDesign dosyaları,
tek yönlü foliolarda yine bir _y veya _d uzantısı gerektirir. Tek yönlü ve iki yönlü makaleleri bir folioda birleştiremezsiniz.

Bob Bringhurst, foliolar için kaynak dosyaları
yapılandırmaya yönelik en iyi uygulamaları
sunuyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/2N9gb

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Sadece dikey makaleler içeren folio

Makaleleri içe aktarmak için meta veri sepet dosyası oluşturma
Meta veri sidecar.xml dosyası, dosyaları içe aktarırken makaleleri düzenlemek ve meta verileri uygulamak için isteğe bağlı bir yöntemdir. Her
makaleye yönelik olarak, meta veri içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyici veya bir XML düzenleyici kullanın.
sidecar.xml dosyasını kök folio klasörüne kaydedin.

Şu anda tüm makale özelliklerinin sidecar.xml formatında kullanılabilir olmadığını unutmayın.

Change the Order of Articles with sidecar.xml Generator (sidecar.xml Oluşturucu ile Makalelerin Sırasını
Değiştirme)

sidecar.xml oluşturucu

Johannes Henseler sidecar.xml dosyası
oluşturan bir araç hazırladı. Henseler,
burada aracın nasıl kullanılacağını
açıklıyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/8bNpO

hazırlayan Johannes Henseler

http://digitalpublishing.t...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Doğrudan sidecar.xml oluşturucu aracına
gitmek için bu bağlantıyı tıklatın.... Daha
Fazla Bilgi

http://goo.gl/APHme

hazırlayan Johannes Henseler

http://digitalpublishing.t...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Aşağıdaki metni kopyalayıp bir metin düzenleyiciye yapıştırabilir ve düzenleyebilirsiniz:

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

<sidecar>

<entry>

<folderName>Makale Bir</folderName>

<articleTitle>başlık</articleTitle>

<byline>yazar künyesi</byline>

<kicker>arka plan</kicker>

<description>açıklama</description>

<tags>etiket1, etiket2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

60

http://goo.gl/8bNpO
http://goo.gl/8bNpO
http://digitalpublishing.tumblr.com/
http://digitalpublishing.tumblr.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://goo.gl/APHme
http://goo.gl/APHme
http://goo.gl/APHme
http://digitalpublishing.tumblr.com/
http://digitalpublishing.tumblr.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Geçerli <isAd>, <isFlattenedStack> ve <isTrustedContent> değerleri “true” ve “false” ifadelerine sahiptir. <isFlattenedStack> değeri, bir HTML
makalesinde Yalnızca Yatay Kaydırma seçeneğinin açık olup olmadığını, <isTrustedContent> değeri ise Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver
seçeneğinin açık olup olmadığını belirtir.

Geçerli <smoothScrolling> değerleri, “always” (her zaman), “portrait” (dikey), “landscape” (yatay) ve “never” (hiçbir zaman) değerlerini içerir.
Varsayılan değer, yapıştırmaları sayfalara kaydırmak anlamına gelen “never” (hiçbir zaman) değeridir.

Geçerli <articleAccess> değerleri arasında "free" (ücretsiz), "metered" (ölçülü) ve "protected" (korumalı) bulunur.

Yazar künyesi meta verileri için <byline> veya <author> öğelerini kullanabilirsiniz.

<section> girişleri için, “Yaşam Tarzı” gibi bir dize veya karakter belirtin. Bölüm değerleri yalnızca v23 ve sonraki sürüm folioları için geçerlidir.

<entry> bölümlerinin sırası, projenizi oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde, projenizdeki makalelerin sırasını belirler. Sepet dosyasında bir
makalenin klasör adı görünmüyorsa, listelenenlerin altına taşınmıştır. Her bir <entry> içindeki öğelerin sırası önem teşkil etmez.

Birden çok makaleyi içe aktarmak için sidecar.xml kullanma

1. Her makaleye yönelik olarak, meta veri içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyici veya bir XML düzenleyici
kullanın.

2. sidecar.xml dosyasını kök folio klasörüne kaydedin.

3. Folio Builder panelinde bir folio seçin ve panel menüsünden Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin. Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusunda,
Çoklu Makale Aktar seçeneğini belirleyin, sidecar.xml dosyasını içeren klasörü belirtin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Makale özelliklerini güncellemek için sidecar.xml kullanma
sidecar.xml dosyasını kullanarak makale meta verilerinizi güncellemek veya makalelerin sırasını değiştirmek istiyorsanız, sidecar.xml dosyasını içe
aktarmak için Folio Builder panelini kullanabilirsiniz.

Bu yöntem, yerel foliolar ile değil, yalnızca sunucuya yüklenen foliolar ile sonuç verir.

1. Folionuz için sidecar.xml dosyası oluşturun veya düzenleyin. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri sepet dosyası oluşturma.

2. sidecar.xml dosyasını kopyalayın veya kendi klasörüne taşıyın.

3. Folio Builder panelinde, düzenlemek istediğiniz folioyu açın ve panel menüsünden Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

4. Birden Çok Makale İçe Aktar öğesini seçin, sidecar.xml dosyasının bulunduğu klasörü belirleyin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>bölüm adı</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Makale İki</folderName>

<articleTitle>makale 2</articleTitle>

<byline>yazar künyesi</byline>

<kicker>arka plan</kicker>

<description>açıklama</description>

<tags>etiket1, etiket2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>bölüm adı</section>

</entry>

</sidecar>
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DPS tarafından desteklenen özellikler listesi

Başa dön

Bu tablolar, hangi özelliklerin desteklendiğini gösterir.

= desteklenir

= desteklenmez

= tamamen uygulanmaz veya kısmen desteklenir

 

Görüntüleyici türleri

iPad ve iPhone görüntüleyicileri: iPad'ler için DPS içeriği oluşturma ve iPhone'lar için DPS içeriği oluşturma

Yerel Android görüntüleyici / Eski Android görüntüleyici: Android görüntüleyici için DPS uygulamaları oluşturma

Windows Mağazası görüntüleyici: Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma

Web görüntüleyici / Makale görüntüleyici: Sosyal paylaşımı kullanma

Masaüstü önizleme (Masaüstü için Adobe Content Viewer): Folioları ve makaleleri önizleme

Makale özellikleri

 Şu anda kitaplık her zaman dikey gösterilir, çift yönlü foliolar dikey olarak açılır ve yerel Android görüntüleyicilerde döndürülemez.

 HTML makaleleri, yerel Android görüntüleyicilerde an itibarıyla köprüleri veya gezinme çubuklarını görüntülemek için dokunma işlevini
desteklememektedir. 

 Yerel Android görüntüleyiciler için parmakları birleştirerek yakınlaştırma PDF, PNG ve JPEG makale formatlarında desteklenir. Diğer tüm
görüntüleyiciler için parmakları birleştirerek yakınlaştırma yalnızca PDF makale formatında desteklenir.

 PDF makaleler, web görüntüleyici için otomatik şekilde PNG görüntüleri olarak yüklenir.

 Sosyal ağ paylaşımı yalnızca çoklu folio uygulamaları ile çalışır. Sosyal ağ paylaşımı, Adobe Content Viewer'da desteklenmez.

 Adobe Content Viewer'da veya tekli folio uygulamalarında yer imleri etkinleştirilmez.

 iPad iPhone Yerel
Android

Windows
Mağazası

Web
Görüntüley

ici

Masaüstü
Önizleme

Eski
Android

Çift veya tek yönlü folio

Yalnızca Yatay
Kaydırma (düzleştirilmiş
makaleler)

HTML makaleleri   

Parmakları birleştirerek
sayfayı yakınlaştırma

Düzgün Kaydırmalı
makaleler

Sosyal Paylaşım (Web
Görüntüleyici)

Yer İmleri (Sık
Kullanılanlar)

Etkin Bölgeler

Sağ Kenardan Ciltleme

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Başa dönGörüntüleyici özellikleri

 iPad iPhone Yerel
Android

Windows
Mağazası

Web
Görüntüley

ici

Masaüstü
Önizleme

Eski
Android

Çoklu folio
uygulaması   

Tekli sayı
uygulaması
/ Tekli
Sürüm
lisansı

  

Platform
uygulama
içi satın
alma
folioları

  

Platform
aboneliği   

Doğrudan
yetkilendirm
e
(Enterprise)

  

Özel HTML
kitaplığı   

Özel
gezinme
çubuğu
simgeleri ve
depolama

  

Kitaplık
arka
planında
indirme

  

Aşamalı
indirme
(indirme
sırasında
folioyu
görüntülem
e)

  

Yorumlamal
ar   

USB Aygıtta
Önizleme   

Otomatik
arşivleme   

İki parmakla
kaydırma   

Filtreler   

Bölümler   

Push
bildirimler   

1 1

2

3 3

64

http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/digital-publishing-suite-pricing-options.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/digital-publishing-suite-pricing-options.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/digital-publishing-suite-pricing-options.html
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/subscriptions-entitlement.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/subscriptions-entitlement.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/subscriptions-entitlement.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/preview-folios-articles.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-library-filters.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-sections.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/push-notifications.html
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/push-notifications.html


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

 v2 doğrudan yetkilendirme sunucuları gerektirir (v1 desteklenmez).

 Yerel Android görüntüleyicide yorumlamalar şu anda yalnızca ücretsiz foliolar için desteklenir.

 Yalnızca Mac OS.

Etkileşim özellikleri

 goto:// formatı AIR tabanlı görüntüleyicilerde desteklenmemektedir.

 Panorama kaplamaları kullanımdan kaldırılmıştır. iOS dışı platformlarda panoramaları desteklemek için bir plan yoktur.

 Arka plan sesi Windows görüntüleyicide henüz desteklenmemektedir.
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Etkileşimli kaplamalara genel bakış
Etkileşimli nesneler oluşturmak ve düzenlemek için Folio Overlays panelini kullanın. Folio Overlays panelini açmak için, Pencere > Uzantılar >
Folio Overlays (InDesign CS5/CS5.5) seçeneklerini veya Pencere > Folio Overlays (InDesign CS6) seçeneklerini belirleyin.

Etkileşimli nesnelere neden kaplama adı veriliyor? Bir folio oluştururken, bir sayfadaki etkileşimli olmayan tüm sayfalar, görüntü formatı ayarlarına
bağlı olarak PDF, JPG veya PNG formatında olmak üzere tek bir görüntü halinde sıkıştırılır. Belgeye koyduğunuz etkileşimli kaplamaları maskeler
veya kapatırsanız, folioda kaplamalar mizanpajın üst kısmında görünür. Bir kaplamayı sadece başka bir kaplama maskeleyebilir.

 
Etkileşimli nesne, etkileşimli olmayan öğelerin üzerinde görünür.

Kaplama oluşturma yolları

Farklı kaplamalar, farklı oluşturma yöntemleri gerektirir.

Slayt gösterileri, köprüler, ses ve video, görüntüleri kaydırma/yakınlaştırma ve kaydırılabilir içerikler için InDesign belgelerinde nesne
oluşturun ya da yerleştirin ve ayarları düzenlemek için Folio Overlays panelini kullanın.

Görüntü dizileri, panoramalar ve web içeriği kaplamaları için yer tutucu olarak dikdörtgen bir çerçeve çizin ya da poster olarak kullanmak için
bir görüntü yerleştirin. Ardından bu çerçeveyi ya da görüntüyü seçin, kaynağı belirlemek ve ayarları değiştirmek için Folio Overlays panelini
kullanın.

 
Çok durumlu bir nesne seçtiğinizde, Folio Overlays paneli slayt gösterisi ayarlarını görüntüler.

Etkileşimli nesnelerin devamlılığını sağlama

Aynı kaplamayı hem yatay hem de dikey mizanpajlarda kullandığınızda kullanıcı mobil aygıtı döndürdüğü zaman kaplamanın aynı kalmasını
istersiniz. Örneğin, slayt gösterisinde üçüncü slayt görüntüleniyorsa, kullanıcı aygıtı döndürdüğünde ekranda hala üçüncü slayt olmalıdır.

Çoğu kaplamada devamlılığı sağlamak için yapılması gereken bir işlem yoktur. Aynı kaynak dosyaları ve kaplama ayarlarını kullanın. Slayt
gösterileri için yatay ve dikey mizanpajlarda bulunan çoklu durum nesnelerinin Nesne Durumu panelindeki aynı Nesne Adını kullanın. Ayrıca
birbirinden farklı durum adlarının iki mizanpaj arasında birbiriyle aynı olmasına da dikkat edin.

Video Introduction to the Folio Overlays panel, Part I (Folio Overlays Paneline Giriş Videosu, 1. Bölüm)

Rufus Deuchler, Folio Overlays panelini
kullanarak düğmeler, köprüler ve slayt
gösterileri oluşturma yöntemlerini

hazırlayan Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/
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Video Introduction to the Folio Overlays panel, Part II (Folio Overlays Paneline Giriş Videosu, 2. Bölüm)

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Etkileşimli Kaplamalarda Sorun Giderme

gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...
Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Rufus Deuchler, Folio Overlays panelini
kullanarak panoramalar, web içeriği
kaplamaları, görüntü kaydırmaları ve
kaydırılabilir çerçeveler oluşturma
yöntemlerini gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Çoklu Durum Nesneleri

Köprüler

Düğmeler

Ses

Video

Diğer etkileşimli kaplamalar

Animasyon

Belirli köprüler

Belirli düğme eylemleri

Desteklenmeyen diğer özellikler

InDesign, SWF ve PDF dosyalarına dışa aktarmak için pek çok etkileşim özelliği içerir. Bu özelliklerin yalnızca birkaçı dijital yayıncılık iş akışında
desteklenir.

Desteklenen etkileşim özellikleri

Slayt gösterileri oluşturmak için MSO'ları kullanın.

URL, E-posta ve Navto köprüleri oluşturun.

Yalnızca Bırakıldığında olayı desteklenir. Birden fazla düğme eylemi kullanabilirsiniz. Düğme eylemleri aynı anda değil, sırayla
kullanılır.
Desteklenen köprü eylemleri arasında İlk Sayfaya Git, Son Sayfaya Git, URL'ye Git, Ses, Video ve Sayfaya Git bulunmaktadır. Desteklenen slayt
gösterisi eylemleri arasında, Duruma Git, Önceki Duruma Git ve Sonraki Duruma Git bulunmaktadır.

Yerleştirilen mp3 dosyaları çalınır. Bu durumda sesleri döngüye alamaz ve ses akışı yapamazsınız.

Desteklenen video dosyaları (h.264 şifreleme özellikli mp4) çalınır. Bu durumda videoları art arda oynatamazsınız. Video akışı sağlamak
için bir web içerik kaplaması veya HTML makalesi kullanın.

Ayrıca web içeriği kaplamaları, görüntü dizileri, kaydırma ve yakınlaştırma görüntüleri, panoramalar ve kaydırılabilir
çerçeveler oluşturabilirsiniz.

Desteklenmeyen etkileşim özellikleri

Animasyonlu nesneler, makale oluşturulduğunda düzleştirilir. Bu duruma önerilebilecek çözümlerden biri, animasyon içeren InDesign
belgesini FLA formatında dışa aktarmak ve HTML5 dosyasını dışa aktarmak için Flash Professional CS6'da CreateJS eklentisini kullanmaktır. Bu
HTML5 dosyasını sonra Web İçeriği kaplaması olarak kullanabilirsiniz. Birçok yayıncı, animasyon oluşturmak için Adobe Edge uygulamasını
kullanır.

Metin Bağlantısı ve Paylaşılan Hedef köprüleri desteklenmez.

Hedefe Git, Sonraki Sayfaya Git, Önceki Sayfaya Git ve Düğmeleri Göster/Gizle eylemleri desteklenmez. Tıklatıldığında
ve Üzerine Gidildiğinde olayları desteklenmez.

Yer imleri, çapraz referanslar ve sayfa geçişleri desteklenmez.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Kaynak dosyalar

Kaplamalar için kaynak varlıkları oluştururken, hangi kaplamaların yeniden örneklendiğini (sıkıştırıldığını), hangilerinin yükleme sırasında
iletildiğini bilmek yararlıdır. Slayt gösterilerinin, kaydırılabilir çerçevelerin ve düğmelerin kaynak varlıkları PNG görüntüleri olarak yeniden
örneklenir. Bu kaplamalar için dilediğiniz görüntü formatını kullanabilirsiniz.

Panoramaların, görüntü dizilerinin, görüntü kaydırmaların ve yakınlaştırmaların ve ses temalarının kaynak varlıkları yükleme sırasında
yeniden örneklenmez, sadece iletilir. Bu kaplamalar için JPEG veya PNG görüntü formatlarını kullanın. Dosya boyutunu küçültme amacıyla
kaynak dosyalar için orta sıkıştırmalı (%50-80 aralığı) JPEG görüntüler kullanın. Görüntülerde saydamlık varsa, sadece PNG dosyalarını
kullanın. Kaplama görüntülerini ve videolarını sıkıştırmak folionun boyutunu önemli ölçüde azaltır.

Kaynak makale dosyalarının boyutları folio boyutlarıyla aynıysa, panoramaların, görüntü dizilerinin, satır içi videoları, kaydırma ve
yakınlaştırma görüntülerinin veya ses denetleyicilerinin kaynak dosyalarını piksel cinsinden tam boyutlar ve 72 ppi kullanarak oluşturun.
Kaynak dosyalar bir 2048x1536 folioda kullanılan 1024x768 makaleler gibi foliodan farklı bir boyuta sahipse, hem SD hem de HD iOS
aygıtlarını hedefleyen çok tanımlı PDF makaleleri oluşturmayı tercih edin. Bkz. iOS aygıtları için çok tanımlı PDF makaleleri oluşturma.

Photoshop ve Illustrator'da bulunan Dosya > Web için Kaydet komutu, özellikle özel piksel boyutları olan görüntü dosyalarını kaydederken
kullanabileceğiniz faydalı bir komuttur.

Yoğun bellek kullanan kaplamalar oluşturduğunuzda, görüntüleyicinin performansı bu kaplamaların ön yüklemesini yapmak için önemli ölçüde
yavaşlayabilir. Mümkünse, aynı anda birden çok kaplamanın ön yüklenmesini önlemek için kaplamaları tasarımınızın içinde dağıtın. Örneğini
slayt gösterilerinde iç içe kaplamalar içeren iki makaleniz varsa, iki makale arasına bir reklam veya temel bir makale yerleştirin.
Analiz verilerini yorumlamayı kolaylaştırması açısından mümkünse kaplamalarınıza gerçek adlar verin. Örneğin, “Düğme 4” yerine “Twitter
Bağlantısı” ve “çok durumlu nesne 2” yerine “Kriket Slayt Gösterisi” adlarını kullanın.
PDF dosyalarınızı slayt gösterisi durumuna veya kaydırılabilir çerçeve içeriğine yerleştirdiğinizde, beyaz çizgilerden kaçınmak için PDF 1.4
veya sonraki sürümleri kullanın. 

Kurulum

Panoramalar, görüntü dizileri, ses dış görünümleri ve yerel web içeriği kaplamaları için kaplama dosyalarına ayrı klasörler oluşturun. Bu
klasöre bağlantı oluşturmak için Folio Overlays panelini kullanın. SD ve HD iOS cihazları için farklı varlıklar kullanan bir folio oluşturmak
istiyorsanız, SD varlıklarla aynı adları kullanan dosyaları içeren bir HD alt klasörü oluşturun. SD varlıkları içeren klasöre bağlantı oluşturun.

Etkileşimli nesneleri taşma alanında çalıştırmayın. Etkileşimli nesneleri sayfa boyutu alanında tutun.

İpuçları ve kılavuzlar

Kaplamalarla çalışırken, etkileşimli panelleri daha erişilebilir hale getirmek için Pencere > Çalışma Alanı > Etkileşimli (InDesign CS5/CS5.5)
veya Pencere > Çalışma Alanları> Dijital Yayıncılık (InDesign CS6 veya üzeri) seçeneklerini belirleyin.

Kullanıcıların hangi nesnelerin etkileşimli olduğunu bilmeleri için tutarlı bir yöntem kullanın. Örneğin, farklı etkileşim türlerini belirtmek için
simgelerden yararlanan poster görüntüleri oluşturabilirsiniz.

Çerçeve boyutu, kaplama dosyalarını InDesign'a yerleştirdiğinizde etkileşimli içeriği etkinleştirmek için nereye dokunacağınızı belirler.

Kaydırılabilir çerçeveler ve slayt gösterilerine kaplamalar gömebilirsiniz. Slayt gösterilerini, ancak bağlantılı çerçevelerle bir hile kullanarak
slayt gösterilerine gömebilirsiniz. Ayrıntılar için ücretsiz DPS Tips (DPS İpuçları) uygulamasına bakın.

Etkileşimli içerikte, yalnızca opaklık ve çoğalt gibi saydamlık efektleri desteklenir. Karıştırma modları ise desteklenmez.

Bazı durumlarda, bir görüntünün, bir video maskesi gibi kaplamanın üzerinde görüntülenmesini tercih edebilirsiniz. Bunun için, “göstermelik”
bir kaplama oluşturun. Bu ipucuyla ilgili örnekler için, Bob Bringhurst tarafından hazırlanan ücretsiz DPS Tips app (DPS İpuçları uygulaması)
konusuna veya Johannes Henseler tarafından hazırlanan Creating Super Overlays (Süper Kaplamalar Oluşturma) konusuna bakın.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Etkileşimli Kaplamalarda Sorun Giderme

Desteklenen etkileşim özellikleri
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Köprü ve düğme kaplamaları

Başa dön

Düğmeler panelini kullanarak bağlantı oluşturma
Köprüler panelini kullanarak bağlantı oluşturma
Diğer makalelere bağlantı oluşturma
İlgili navto köprüleri oluşturma
HTML makaleleri için navto köprüleri oluşturma
Özel simgelere yönlendirilen "goto" bağlantıları oluşturma
HTML Resources klasöründeki varlıklara giden bağlantı
Dış uygulamalar ve servisler için bağlantılar oluşturma
Görüntüleyicide köprülerin ve slayt gösterilerinin görünümünü denetleme

Web sitelerine, diğer makalelere ve daha pek çok konuma atlayan bağlantılar oluşturmak için Köprüler panelini ya da Düğmeler panelini
kullanabilirsiniz. Foliolarda tüm düğme eylemleri ve köprü türleri desteklenmez.

Köprü kaplamaları kaydırılabilir çerçevelerde ve slayt gösterilerinde desteklenir, ancak diğer kaplamalarda desteklenmez.

Düğmeler panelini kullanarak bağlantı oluşturma
Bir belgenin ilk veya son sayfasına ya da farklı bir makaleye bağlantılar oluşturmak için Düğmeler panelini kullanın.

1. InDesign'da düğme olarak kullanılacak nesneyi oluşturun.

Örneğin, düğmenin bir web sitesine geçmesini istiyorsanız bir metin çerçevesi oluşturun ya da görüntü yerleştirin.

2. Düğmeler panelini açın (Pencere > Etkileşimli > Düğmeler), nesneyi seçin ve Nesneyi Düğmeye Dönüştür simgesini tıklatın.

3. Olay için Bırakıldığında öğesini seçin.

Bırakıldığında, desteklenen tek düğme olayıdır.

4. Eylem'in yanındaki artı işaretini tıklatın ve desteklenen eylemi seçin.

 
Desteklenen düğme eylemleri 
A. Köprü düğmeleri için desteklenen eylemler B. Slayt gösterisi düğmeleri için desteklenen eylemler 

Desteklenen köprü bağlantısı eylemleri arasında İlk Sayfaya Git, Son Sayfaya Git, Sonraki Sayfaya Git, Önceki Sayfaya Git, URL'ye Git, Ses,
Video ve Sayfaya Git seçenekleri bulunur. Sonraki Duruma Git, Önceki Duruma Git ve Duruma Git eylemleri slayt gösterileri için desteklenir.

Farklı bir makaleye geçmek için, Hedefe Git işlemini kullanmayın. Bunun yerine, "navto" formatına sahip URL'ye Git işlemini kullanın.

5. Dilerseniz başka düğme eylemleri ekleyin.

Eylemler sırayla yürütülür. Örneğin, ilk eylem bir video yürütme, ikinci eylem farklı bir slayt görüntüleme eylemiyse önce video yürütülür,
ardından slayt görüntülenir.
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Başa dön

URL

Not:

E-posta

Sayfa

Folioda Aç

Aygıt Tarayıcısında Aç

Not:

Başa dön

Köprüler panelini kullanarak bağlantı oluşturma
InDesign'da köprü eklemek için Köprüler panelini kullanabilirsiniz. Köprüler özellikle metinler için kullanışlıdır. Bir çerçevenin köprü olmasını
istiyorsanız Köprüler panelinin yerine Düğmeler panelini kullanmanız önerilir. Düğmeler daha kullanışlıdır ve kopma ihtimalleri daha düşüktür.

1. Köprü olarak kullanmak istediğiniz çerçeve ya da metni seçin.

2. Köprüler panelini (Pencere > Etkileşimli > Köprüler) açın.

3. Köprüler panelinde panel menüsünden Yeni Köprü öğesini seçin.

4. Paylaşılan Hedef'in seçimini kaldırın.

Paylaşılan Hedef köprüleri adlandırmanızı ve yeniden kullanmanızı sağlar ancak DPS iş akışında bu seçeneği kullanmamanız önerilir.

5. Bağlantı Oluştur menüsünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

URL köprüsüne dokunulduğunda bir web sayfası (http://), App Store uygulaması (itms://), Amazon Appstore uygulaması (market://)
veya farklı bir makale (navto://) görüntülenir.

Örnek: http://www.adobe.com/tr

Web sitesi bağlantıları oluştururken “http://” dahil URL'nin tamamını yazın.

Bir iTunes URL'sine bağlantı oluştururken Folio Overlays panelindeki Folioda Aç öğesinin işaretini kaldırın. Aksi takdirde köprüye
dokunulduğunda 'Sayfa Açılamıyor' hata mesajı görüntülenir. Aynı şekilde bir mağaza uygulamasına bağlantı oluşturmak için itms:// veya
amzn:// formatını kullanırsanız, Folioda Aç seçeneğini kapatın.

Bir navto:// köprüsü farklı bir makaleye ya da makalenin farklı bir sayfasına atlar. navto:// yazdıktan sonra Folio Builder panelinde
görüntülenen makale adını yazın. Makalenin Başlık değerini değil, Makale Adı değerini kullanın. Sayfa numarası eklemek istiyorsanız #
simgesini ve ardından sayfa numarasını girin. Ancak ilk sayfanın 0 olarak numaralandırıldığını, #2 yazıldığında sayfa 3'e geçileceğini
unutmayın.

Örnek: navto://newsarticle

Örnek: navto://newsarticle#2 (sayfa 3'e geçer)

E-posta köprüsüne dokunulduğunda Kime alanı dolu olacak şekilde Posta uygulaması başlatılır.

Sayfa köprüsüne dokunulduğunda makale içindeki başka bir sayfaya geçilir. Farklı bir makaleye geçmek için bu seçeneği
kullanmayın.

Metin Bağlantısı köprüsü desteklenmez.

6. Köprü ayarlarını değiştirmek için, köprü nesnelerini seçin ve aşağıdaki ayarları Folio Overlays panelinde belirtin:

İçeriği Görüntüleyici içindeki bir web görünümünde görüntüleyin. iTunes, itms:// veya amzn:// URL'lerine bağlantı oluştururken bu
seçeneğin işaretini kaldırın.

İçeriği Görüntüleyicinin dışında, örneğin iPad'de mobil Safari gibi bir mobil aygıt tarayıcısında görüntüleyin.
Kullanıcılar bağlantıya dokunduğunda bir istemin görüntülenmesini istiyorsanız, Önce Sor seçeneğini işaretleyin. Folioda Aç seçili olduğunda
bu seçenek devre dışıdır.

Folio Overlays panel ayarları metin köprüleri için kullanılmaz. Metin köprülerinin ayarlarını değiştiremezsiniz; bu ayarlar varsayılan
olarak Folioda Aç seçeneğine ayarlanmıştır.

Köprü oluşturma hakkında daha fazla bilgi için InDesign CS5/CS5.5 Yardım bölümünde Köprü oluşturma sayfasına bakın.

Diğer makalelere bağlantı oluşturma
Folio makaleleri bir sunucuda depolanır; dolayısıyla, bir InDesign dosyasına giden bir yolu belirten tüm bağlantılar, önizleme yapıldığında kesilir.
Diğer makalelere bağlantı yapmak için “navto” formatını kullanın.

Düğme ya da köprü oluştururken URL alanına 'http://' yerine 'navto://' yazabilirsiniz. Ardından hedef makale adını Folio Builder panelinde
göründüğü şekilde belirtin. Makalenin Başlık değerini değil, Makale Adı değerini kullanın. Geçerli navto formatları arasında
navto://[makaleadı] ve navto://[makaleadı]#n bulunmaktadır. #n ifadesinin eklenmesi sayfa numarasını belirtir. Belgenin ilk sayfası 0
olarak numaralandırılır, bu yüzden #2 yazıldığında sayfa 3'e geçilir.
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Not:

Başa dön

Başa dön

HTML makalelerine geçme

HTML makalesindeki bağlantıya geçme

 
Farklı bir makalenin 3. sayfasına geçme

Navto örnekleri:

navto://bisikletcilik

navto://bisikletcilik#2 (bisikletçilik makalesinin 3. sayfasına geçer)

Hedef makale adından farklı bir klasör adı veya makale adı ile navto bağlantısı oluşturma araçlarının önceki sürümlerinden birini
kullandıysanız, bağlantılarınız kopar. Navto bağlantılarını düzeltmek için, makale adını değiştirebilir (başlığı değil, adı) ya da navto bağlantılarını
Folio Creator panelinde görüntülenen makale adına işaret edecek şekilde düzenleyebilirsiniz.

İlgili navto köprüleri oluşturma
v30 sürümü, makale ve sayfalarda gezinmeye yönelik yeni ilgili seçenekleri sundu. İlgili navto formatlarının yalnızca v30 ve üstü uygulamalarda
desteklendiğini ancak herhangi bir folio formatını (v20 veya üstü) kullanabileceğinizi unutmayın. İlgili navto bağlantıları iOS ve Windows Mağazası
görüntüleyicilerinde desteklenir, ancak henüz yerel Android görüntüleyicide veya web görüntüleyicide desteklenmemektedir.

Sonraki, önceki, ilk veya son makaleye gitmek için çeşitli navto://relative formatlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, navto://relative/first eylemine sahip
bir düğme foliodaki ilk makaleye atlar. Geçerli formatlara first (ilk), last (son), next (sonraki), previous (önceki) ve current (geçerli) dahildir. Ayrıca,
foliodaki konumuna bağlı olarak belirli bir makaleye de (örneğin beşinci makale) atlayabilirsiniz.

Örnek: navto://relative/last (foliodaki son makaleye atlar)

Örnek: navto://relative/last#last (foliodaki son makalenin son sayfasına atlar)

Örnek: navto://relative/4 (foliodaki beşinci makaleye atlar)

Örnek: navto://relative/4#2 (foliodaki beşinci makalenin üçüncü sayfasına atlar)

"Geçerli" formatını kullanmak özellikle sayfalarda gezinme açısından faydalıdır. #previous, #next, #first, #last öğelerini kullanabilir ve örneğin
makalenin 4. sayfasına atlamak için #3 kullanarak belirli bir sayfaya atlayabilirsiniz.

Örnek: navto://relative/current#previous (makaledeki önceki sayfaya atlar)

Örnek: navto://relative/current#last (makaledeki son sayfaya atlar)

Örnek: navto://relative/current#3 (geçerli makaledeki dördüncü sayfaya atlar)

Düzgün Kaydırmalı makalelerde, belirli bir konuma atlamak için ondalık sayıları veya yüzdeleri kullanabilirsiniz.

Örnek: navto://myarticle#3.3 (düzgün kaydırmalı makalede, sayfa 4'ün altını ve sayfa 5'in üstünü görüntüleyen belirli bir konuma atlar)

Örnek: navto://myarticle#50% (düzgün kaydırmalı makalenin ortasına atlar)

Bu ilgili navto özelliklerini genişletmek için Reading API'sine erişen bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi oluşturabilirsiniz. Örneğin,
folioda kaç makale olduğu ve makalede kaç sayfa olduğu gibi bilgileri belirlemek üzere folioyu sorgulayabilirsiniz. Ardından bu bilgileri
görüntüleyebilir veya kaplama ya da HTML makalesi içinde farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için DPS Developer Center'da bkz.
r30'daki yeni API'ler ve özellikler.

HTML makaleleri için navto köprüleri oluşturma
URL kaynaklı bir köprü ya da düğme oluştururken farklı bir makaleye geçmek için "navto://" URL'sini kullanabilirsiniz. Navto özellikle HTML
makalelerine geçerken işinize yarayacak bir köprüdür.  

navto:// yazdıktan sonra HTML makale adını (makale başlığını değil) yazın.

Örnek: navto://newsarticle

HTML makalesindeki belirli bir sayfaya geçemezsiniz ancak navto://<klasör adı>#<bağlantı
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Not:

HTML makalesinden InDesign makalesine geçme

HTML'den HTML'e geçme

Başa dön

Başa dön

InDesign kaynak dosyası

HTML makalesi

Web İçeriği kaplaması

Not:

Başa dön

adı> yazarak bir bağlantıya geçebilirsiniz.

Örnek: navto://newsarticle#part4

HTML dosyasında bir bağlantı tanımlamak için HTML dosyasını metin düzenleyicide açın. Bağlantı olmasını istediğiniz metne gidin ve metni
"This is Part 4 of the Article" gibi bir bağlantı etiketiyle çevreleyin.

HTML makalesinden InDesign makalesine köprü oluşturmak için navto formatını kullanın.
Örnek:
<a href="navto://newsarticle">Bkz. Haber Makalesi</a>

Ayrıca belge isminden sonra sayfa numarası ekleyerek InDesign makalesindeki sayfalarda gezinebilirsiniz. Belgenin ilk sayfası 0, ikinci sayfası 1
olarak numaralandırılır ve numaralandırma bu şekilde devam eder. Örnek:
<a href="navto://Cycling#3">Bisikletçilik Makalesinin 4. Sayfasına git</a>

Klasör ismini kullanarak bir HTML makalesinden diğerine geçmek için navto formatını kullanın. Örnek:
<a href="navto://newsarticle">Bkz. Haber Makalesi</a>

Özel simgelere yönlendirilen "goto" bağlantıları oluşturma
Kitaplığa, bölüm listesine veya son görünüme giden düğmeler (Geri düğmesi) oluşturabilirsiniz. Bir düğme eyleminde şu goto:// formatlarından birini
kullanın:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Bu goto:// formatları, eski AIR tabanlı Android görüntüleyici de desteklenmez. Yerel Android görüntüleyicide şu anda yalnızca "library" ve "lastview"
formatları desteklenmektedir.

Bir Enterprise DPS hesabınız varsa makalelerden özel simgelerle ilişkilendirilmiş HTML içeriğine yönlendirilen bağlantılar oluşturmak için "goto"
formatını kullanabilirsiniz. Örneğin, DPS App Builder'ı kullanarak “Mağaza”, “Yardım” ve “Koşullar” için özel simgeler belirleyebilirsiniz. Bu düğmeler
görüntüleyici kitaplığında görünmektedir. Bu özel simgelerden herhangi biriyle HTML içeriğini açan bir makalede bir düğme oluşturmak için
aşağıdaki formatı kullanın:

goto://ApplicationViewState/[label]

Örneğin, goto://ApplicationViewState/Store düğme eylemi, tıpkı kitaplıkta özel Mağaza simgesine dokunulduğunda olduğu gibi HTML
mağazasını açar.

Özel simgeler oluşturmak ve etiketler belirtmek için DPS App Builder'ı kullanın. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise).

HTML Resources klasöründeki varlıklara giden bağlantı
Görüntüleyicinin uygulama içi tarayıcısında yerel bir HTML dosyası, görüntü veya PDF dosyası görüntüleyen bir köprü ya da düğme
oluşturabilirsiniz.

1. HTMLResources klasörüne yerel HTML dosyasını içeren bir klasör ekleyin.

Folionun HTMLResources klasörünü içerdiğinden emin olun. Bkz. HTMLResources klasörünü içe aktarma.

2. HTML dosyasını uygulama içi tarayıcıda görüntülemek için bir bağlantı oluşturun:

Köprü ya da düğmenin URL alanına yolu http://, navto:// ya da başka bir ön ek yazmadan girin. Örnek:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

HTML makalesinde konumu belirleyin. Örnek:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>Bkz. Tren Çizgi Roman Galerisi</a>

Web içeriği kaplamaları bir HTML makalesinden iki düzey daha derine yuvalanır. Örnek:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>Bkz. Tren Çizgi Roman Galerisi</a>

En iyi sonuçları elde etmek için, HTML klasörlerinizde ve dosyalarınızda boşluk ve özel karakterler kullanmaktan kaçının. Klasör veya
dosya adına boşluk eklerseniz, özel karakter için uygun HTML kodunu kullanın. Örneğin, "Resimli Roman Dosyaları" adlı bir klasör için
“Resimli%20Roman%20Dosyaları” adını kullanın.

Dış uygulamalar ve servisler için bağlantılar oluşturma
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Not:

Başa dön

Windows

Mac OS

Bir iPhone makalesinden e-posta gönderen (mailto:), kısa mesaj (SMS) gönderen veya bir numarayı arayan (tel:) bir bağlantı oluşturabilirsiniz.
Ayrıca YouTube uygulamasını veya bir iTunes şarkısını veya albümünü açan bağlantılar da oluşturabilirsiniz. iPad'de kullanılması gereken
formatlar hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. Apple URL Scheme Reference (Apple URL Düzeni Referansı).

Gelişmiş e-posta (mailto:) bağlantıları oluşturma hakkında bilgi için, James Lockman’ın Sending email and email attachments from DPS
publications (DPS yayınlarından e-posta ve e-posta ekleri gönderme) başlıklı makalesine bakın.

Bir uygulama oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanırken İsteğe Bağlı URL Şeması belirtirseniz, başka bir uygulamadan bu uygulamaya
yönlendirilen ya da mobil Safari'deki bir web sayfasında görüntülendiğinde bu uygulamaya yönlenen bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bkz.Görüntüleyici
Ayrıntıları paneli.

Harici bir uygulama veya hizmete yönlendirilen bir bağlantı oluşturduğunuz her sefer, düğmeyi seçin ve Kaplamalar panelinde Aygıt
Tarayıcısında Aç seçeneğini belirleyin.

Görüntüleyicide köprülerin ve slayt gösterilerinin görünümünü denetleme
Kullanıcılar mobil aygıtta bir folioya göz atarken gördükleri yatay ve dikey sayfalar her bir InDesign sayfasının rasterleştirilmiş görüntüsüdür.
Kullanıcı Gözat düğmesine dokunduğunda ya da mobil aygıtın alt kısmında bulunan kaydırma imlecini kullandığında görüntülenen sayfa minik
resimleri de rasterleştirilmiş görüntülerdir. Bu rasterleştirilmiş görüntülerde köprülerin ve slayt gösterilerinin görünümlerini denetleyebilirsiniz.

Köprü ve slayt gösterilerinin görünümlerini denetlemek için bir config metin dosyası oluşturun ve InDesign uygulama klasörüne kaydedin.
NativeOverlays.config şeklinde adlandırılan bu dosya yerel köprüleri ve slayt gösterilerini eklemenize ya da gizlemenize olanak sağlar.

1. Bir metin düzenleyici açın.

2. Şu satırlardan birini ya da birkaçını ekleyin.

(“Asset” ana sayfayı, “Thumbnails” Simge görüntülerine gözat'ı ve “Scrubbers” kullanıcı kaydırma imlecini sürüklediğinde beliren görüntüyü
belirtir.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState, URL’ye Git eylemini gerçekleştiren herhangi bir düğmenin [Tıklat] durumu yerine [Normal] durumunu
görüntülediği anlamına gelir.

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState, çoklu durum nesnesini InDesign belgesindeki çoklu durum nesnesinin son haline geri döndürür. Kaplamaları
gizlediğinizde sıfırlama ayarları uygulanmaz.

ResetHyperlinksToTopState ve ResetSlideshowsToTopState belirtilmemişse, varsayılan davranış slayt gösterilerini ve köprüleri son hallerine
geri döndürmektir.

Örnek:

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

Kaplama türünden önce eksi işareti girdiğinizde bu kaplama türü gizlenmez.

3. Dosyayı NativeOverlays.config adıyla kaydedin.

4. NativeOverlays.config dosyasını şu yöntemlerin birini kullanarak InDesign uygulama klasörüne taşıyın:

config dosyasını InDesign.exe dosyasıyla aynı seviyeye taşıyın.

Adobe InDesign CS5 uygulaması simgesini seçin, sağ tıklatın ve Paket İçeriklerini Göster öğesini seçin. config dosyasını İçerik >
MacOS klasörüne taşıyın.
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Slayt gösterisi kaplamaları

Not:

Slayt gösterisine görüntü dizileri oluşturmak için Nesne Durumları panelini kullanın. Her durum ya da slayt birden fazla nesne içerebilir. Örneğin,
her görüntüde farklı bir metin çerçevesi istiyorsanız, görüntü ve metin çerçevesini aynı durumda birleştirin.

Slayt gösterisi durumları, slayt gösterileri dışındaki tüm etkileşimli kaplamaları destekler.

 
Nesne Durumları panelini kullanarak slayt gösterisi oluşturma

Hot Spot Button Workaround (Etkin Nokta Düğmesi Geçici Çözümü)

Slayt gösterisi görüntüleri, folioda PNG görüntülerine dönüştürülür.

Şimdilik, slayt gösterileri HTML kullanılmadan tam ekran modunda oynatılamamaktadır.

1. InDesign'da slayt gösterisi oluşturmak için Nesne Durumları panelini (Pencere > Etkileşimli > Nesne Durumları) kullanın. (Ayrıntılar için
InDesign Yardım'da bulunan "Çoklu durum nesnesi slayt gösterisi oluşturma" sayfasına göz atın.)

Çoklu durum nesnesi oluşturduğunuzda nesneye görüntü ekleyin, bu görüntüleri makalede hizalayın ve makaleyi çoklu durum nesnesine
dönüştürün.

2. Nesne Durumları panelinde bir nesne adı belirleyin.

Yatay ve dikey belgelerde bulunan çoklu durum nesnelerinizin hem adı hem de bireysel durum adı aynı olduğunda, iPad döndürüldüğü
zaman slayt gösterisi devam eder. Ayrıca, açıklayıcı bir ad kullanıldığında analiz raporlarını anlamak kolaylaşır.

Hataları önlemek için, nesne adına veya nesne durum adına noktalama işareti veya dile özgü karakterler koymayın.

3. Çoklu durum nesnelerinde bulunan durumlar arasında gezinen gezinme düğmeleri oluşturun.

Belirli bir slayta gitmek için Duruma Git eylemini kullanın. Slaytlar arasında gezinmek için Sonraki Duruma Git ve Önceki Duruma Git
eylemlerini kullanın.

InDesign'da bulunan Örnek Düğmeler panelinde gezinme düğmeleri kitaplığı bulunmaktadır. Bu örnek düğmeleri kullandığınızda mevcut

Göster/Gizle Düğme eylemi DPS
makalelerinde desteklenmediğine göre etkin
nokta düğmelerini nasıl oluşturabilirsiniz?
Bob Bringhurst bir çözüm öneriyor.... Daha
Fazla Bilgi

http://goo.gl/eMVjF

Hazırlayan: Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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Otomatik Oynat

Oynat/Duraklat'a Bas

Gecikme

Aralık

Oynatma Sayısı

Döngü

Son Görüntüde Dur

Solarak Geçiş

Görüntüyü Değiştirmek için Sürükle

İlk/Son Görüntüde Dur

Oynatmadan Önce Gizle

Ters Sırayla Oynat

PDF Makalelerinde Dışa Aktarma Formatı

eylemi silin ve Sonraki Duruma Git ya da Önceki Duruma Git eylemlerinden biriyle değiştirin.

4. Dokunulduğu zaman düğme görünümünün değişmesini istiyorsanız Görünüm'ün altında bulunan [Tıklat] öğesini tıklatın ve görünümü
değiştirin.

Düğme Duruma Git eylemini kullanıyorsa belirtilen durum seçildiğinde [Tıklat] durumu görüntülenir. Örneğin [Normal] durum düğmesinde
siyah bir çerçeve, [Tıklat] durumunda da kırmızı bir çerçeve olabilir. iPad'de düğmeye dokunulduğunda kırmızı çerçeve belirir. ([Rollover]
durumu mobil aygıtlarda desteklenmez.)

5. Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için, çok durumlu nesneyi seçin ve Folio Overlays panelinde aşağıdaki ayarları belirleyin:

Bu ayar seçildiğinde kullanıcı sayfayı açtığında slayt gösterisi başlar.

Bu ayar seçildiğinde kullanıcılar otomatik olarak oynatılan bir slayt gösterisini duraklatabilir ve oynatabilir. Çift
dokunulduğunda slayt gösterisinin ilk haline dönülür.

Otomatik Oynat öğesini seçtiğinizde sayfanın yüklenmesi ve slayt gösterisinin başlaması arasındaki süreyi belirleyebilirsiniz. 0 - 60
saniye arasında bir değer belirleyin.

Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğeleri seçildiğinde Aralık değeri her slaytın görüntülenme süresini belirler.

Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas seçildiğinde slayt gösterisinin kaç defa oynatılacağını belirleyebilirsiniz. Döngü
öğesi seçildiğinde bu seçenek soluk görünür.

Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğelerinden biri seçildiğinde kullanıcı slayt gösterisine çift dokunana ya da sayfayı
çevirene kadar slayt gösterisinin oynatılması için Döngü öğesini seçin.

Otomatik Oynat veya Oynatmak/Duraklatmak İçin Dokun seçiliyse, slayt gösterisinin birinci görüntüsü yerine son
görüntüsünde durdurmak için Son Görüntüde Dur seçeneğini belirleyin.

Bu ayar seçildiğinde sonraki slayta solarak geçilmesini sağlar. Değer varsayılan olarak 0,5 saniyedir. 0,125 ile 60 saniye
arası bir değer belirleyebilirsiniz. Bu değer hem otomatik yürütülen hem de manuel olarak ilerletilen slayt gösterileri için geçerlidir.

Bu ayar etkinleştirildiğinde kullanıcının bir slayttan diğerine geçmek için sürüklemesine olanak
sağlar.

Bu ayar baştan sona doğru gidilirken son slayta gelindiğinde ya da sondan başa doğru gidilirken ilk slayta
gelindiğinde slayt gösterisinin devam edip etmeyeceğini belirler. Bu seçenek yalnızca kaydırmayı etkiler.

Bu ayar seçildiğinde kullanıcı herhangi bir slaytı görüntülemek için bir düğmeye dokunana kadar slayt gösterisi
görüntülenmez.

Bu ayar etkinleştirildiğinde slayt gösterisi görüntüleri ters sırayla oynatır.

Slayt gösteriniz PDF formatını kullanan bir makalede görünüyorsa, Bit Eşlem veya Vektör
seçeneğini belirleyebilirsiniz. Özellikle hem SD hem de HD iPad veya iPhone aygıtları için tek bir folio oluştururken Vektör seçeneğini
belirlemek kullanışlı bir yöntemdir. Vektör seçeneği folio bir HD iOS aygıtında görüntülendiğinde daha net metinler sağlar, ancak yüklenmesi
biraz daha uzun sürer. En iyi sonuçları elde etmek için yoğun metin içeren slayt gösterilerinde Vektör seçeneğini, görüntü tabanlı slayt
gösterilerinde veya SD ve HD iOS aygıtları için farklı yorumlamalar oluştururken de Bit Eşlem seçeneğini kullanın. Bit eşlem slayt gösterileri,
en fazla 72 ppi olarak yeniden örneklenir.

78



  Creative Commons koşulları Twitter™ ve Facebook gönderimlerini kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri

Çoklu durum nesnelerini başka bir belgeye kopyaladığınızda nesne yeniden adlandırılır. Örneğin, 'deniz tavşanı', 'deniz tavşanı2' olarak yeniden
adlandırılır. Aygıt döndürüldüğünde slayt gösterisinin devam etmesi için yatay ve dikey belgelerinizdeki nesne adlarının aynı olduğundan emin
olun. Nesne adının sonunda boşluk bırakmayın. Ayrıca, her bir mizanpajdaki ilgili durum adları aynı olmalıdır.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Görüntü Dizisi kaplamaları

Başlangıçta İlk Görüntüyü Göster

Otomatik Oynat

Oynat/Duraklat'a Bas

Gecikme

Hız

Oynatma Sayısı

Döngü

Görüntü Dizisi kaplaması, bir görüntü dizisi boyunca ilerler. Bir nesneyi mobil aygıtta 360° döndürme gibi efektler oluşturmanızı sağlar.

Kule001.jpg, Kule002.jpg gibi aynı kök ad ile adlandırılan fakat artan son eklerle numaralandırılan png veya jpg görüntü dosyaları kullanın.
Görüntü boyutlarının mobil aygıt ekranına tam olarak uymasını sağlayın (500x400 piksel 72 dpi gibi).

Düzgün 360° döndürme için en az 30 görüntü kullanın. Çok fazla görüntü kullanmak, gereksiz bir şekilde dosya boyutunu arttırır. Dosya
boyutunu küçültmek için %50-80 oranında sıkıştırılmış JPEG görüntüleri kullanın. PNG dosyalarını yalnızca saydamlık eklemek istediğinizde
kullanın.

Saydam görüntü dizileri içeren bir poster kullanmayın (veya ilk görüntüyü gösterin). Kaynak varlıklarınızda saydam PNG görüntüler varsa,
belirlediğiniz poster görüntü dizisi sırasında görüntülenmeye devam eder. Bu durumda yararlanabileceğiniz çözümlerden biri, posterin ikinci
durumdaki görüntü dizisine bağlanan birinci durumda bir düğme olduğu iki durumlu bir MSO oluşturmaktır.

 
Görüntü dizisinde kullanılacak bir görüntüler dizisi oluşturma

3B bir nesnenin görüntülerini oluşturmak için pek çok yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri, bir 3B nesnenin görüntü dizisini Adobe
Photoshop® Extended yazılımını kullanarak dışa aktarmaktır. Bir animasyon ya da videodan çerçeveleri dışa aktarmak için Adobe Flash®
Professional ya da Adobe After Effects® yazılımlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, 3B bir modelin görüntülerini oluşturmak için 3B içerik oluşturma
uygulaması kullanabilirsiniz.

1. Görüntü dizisi nesnesi için kaynak varlıklar oluşturun ve bu varlıkları bir klasöre yerleştirin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dikdörtgen aracı ya da Dikdörtgen Çerçeve aracını kullanarak yer tutucu çerçevesi oluşturmak için sürükleyin.

Görüntü dizisi için poster işlevi gören bir görüntü yerleştirin. Eğriltmeden kaçınmak için poster görüntüsünde görüntü dizisi görüntüleri için
kullandığınız boyutları kullanın. (Poster görüntüsü kullanıldığında görüntüleyicideki görüntüye çift dokunulması görüntü dizisini gizler ve
posteri görüntüler.)

3. Yer tutucu nesneyi seçin, Folio Overlays panelini açın ve Görüntü Dizisi seçeneğini belirleyin.

4. Folio Overlays panelinde Görüntüleri Yükle klasörü simgesini tıklatın, görüntüleri içeren klasörü bulun ve Aç seçeneğini tıklatın.

5. Gerekirse çerçeveyi ve içeriklerini mizanpajınıza sığmaları için ölçeklendirin.

6. Folio Overlays panelinde şu ayarları belirleyin:

Bu seçenek belirlendiğinde ilk görüntü poster olarak kullanılır. Görüntü diziniz saydam PNG dosyaları
içeriyorsa bu seçeneğin işaretini kaldırın. Ters Sırayla Oynatma seçildiyse, son görüntü poster olarak kullanılır.

Bu seçenek işaretlendiğinde, kullanıcı dizinin göründüğü sayfayı veya durumu açtığında görüntü dizisi oynatılmaya başlar.

Bu ayar seçildiğinde kullanıcılar görüntü dizisini duraklatabilir ve oynatabilir. Çift dokunulduğunda nesne ilk haline
döner.

Otomatik Oynat öğesini seçtiğinizde sayfanın yüklenmesi ve görüntü dizisinin başlaması arasındaki süreyi belirleyebilirsiniz. 0 - 60
saniye arasında bir değer belirleyin.

Nesnenin karelerde saniyedeki ilerleme hızını değiştirin. En düşük değer 1 (saniyede 1 kare) ve en yüksek değer 30'dur.

Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas seçildiğinde görüntü dizisinin kaç defa oynatılacağını belirleyebilirsiniz. Döngü
öğesi seçildiğinde bu seçenek soluk görünür.

Sayfa Yüklendiğinde Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğelerinden biri seçildiğinde görüntü dizisini sürekli olarak oynatmak için
Döngü öğesini seçebilirsiniz. Slayt gösterisine çift dokunulduğunda ya da sayfa çevrildiğinde görüntü dizisi durur.
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Son Görüntüde Dur

Görüntüyü Değiştirmek için Sürükle

İlk/Son Görüntüde Dur

Ters Sırayla Oynat

Otomatik Oynat veya Oynatmak/Duraklatmak İçin Dokun seçiliyse, dizinin birinci görüntüsü yerine son görüntüsünde
durdurmak için Son Görüntüde Dur seçeneğini belirleyin.

Bu ayar etkinleştirildiğinde kullanıcılar ileri ve geri gitmek için görüntüleri sürükleyebilir.

Görüntüyü Değiştirmek için Sürükle seçili değilse, görüntü dizisini etkileşimli yapmak için Otomatik Oynat veya Oynat/Duraklat'a Bas'ı seçin.

Baştan sona doğru gidilirken son görüntüye gelindiğinde ya da sondan başa doğru gidilirken ilk görüntüye
gelindiğinde nesnenin oynatılmasına devam edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca kaydırmayı etkiler.

Bu ayar etkinleştirildiğinde görüntü dizisi görüntüleri ters sırayla oynatır.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Panorama kaplamaları
Panorama kaplaması görüntüyü içeriden dışarıya doğru görüntüleme yanılsaması sunar. Örneğin, kullanıcıların uçak kokpitinin içini görmelerine
olanak sağlayan bir Panorama efekti oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar görünümü 360° döndürebilir ve gösterge panelini yakınlaştırabilir.

Panorama oluşturmanın kilit noktası gerekli görüntüleri edinmektir. Panorama efekti oluşturmak için bir küpün altı iç yüzeyini temsil eden altı
görüntü gerekir. Bütün bir panorama görüntüsüyle başladığınızda, bu görüntüyü altı küp görüntüsüne dönüştürün.

PTgui (http://www.ptgui.com), panorama görüntüler oluşturmak için kullanışlı bir araçtır. WRwave web sitesi (http://www.vrwave.com) panorama
fotoğrafları çekmek için yararlı bilgiler sağlar.

 
Panorama oluşturma 
A. Orijinal panorama görüntüsü B. Küpün altı iç yüzeyine dönüştürülen panorama görüntüsü C. iPad'de görüntülenen panorama 

Yatay çapraz görüntüyle başladığınızda gerekli altı görüntüyü oluşturmak için Photoshop ya da ekran yakalama yardımcı programını
kullanabilirsiniz.

 
Panoramik çapraz görüntüyü ayrı görüntülere bölmek için bu yöntemi kullanın.

Panorama Varlıkları Oluşturma

Bob Bringhurst, bir panorama kaplaması
eklemek için gereken altı kübik görüntü

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

82

http://www.ptgui.com/
http://www.vrwave.com/
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Poster İçin İlk Görüntüyü Kullan

Başlangıç Yakınlaştırma

Dikey/Yatay

Görünüm Alanı

Dikey Kaydırmayı Sınırla

Yatay Kaydırma Sınırı

Not:

Creating a Panorama Video (Panorama Oluşturma Videosu)

1. Panorama için kaynak varlıklar oluşturun ve bu varlıkları bir klasöre yerleştirin.

En iyi sonuçlar için 72 dpi'de kaydedilen JPEG görüntüleri kullanın. Yüksek çözünürlüklü görüntüler müşterilerin daha net yakınlaştırmasına
olanak sağlar ancak daha büyük bir dosya gerektirir.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dikdörtgen aracı ya da Dikdörtgen Çerçeve aracını kullanarak yer tutucu çerçevesi oluşturmak için sürükleyin.

Panorama için poster işlevi gören bir görüntü yerleştirin.

3. Yer tutucu nesneyi seçin, Folio Overlays panelini açın ve Panorama seçeneğini belirleyin.

4. Folio Overlays panelinde Varlıklar klasörü simgesini tıklatın, altı görüntüyü içeren klasörü bulun ve Aç seçeneğini tıklatın.

5. Gerekirse çerçeveyi ve içeriklerini mizanpajınıza sığmaları için ölçeklendirin.

6. Folio Overlays panelinde şu ayarları belirleyin:

Bu seçenek seçildiğinde ilk panorama görüntüsü poster olarak kullanılır. Poster olarak kullanılmak üzere
farklı bir görüntü oluşturmadıysanız, bu görüntüyü seçin.

Başlangıç görüntüsünün büyütme değerini belirlemek için bir değer belirtin. Görüntü ayarlarının varsayılan olarak
30 ve 80 olan Min/Maks alanı içinde bir değer kullanın.

Başlangıçta panoramanın hangi alanının görüntüleneceğini belirlemek için değerler belirtin. Dikey için -90 (yukarı kadar
eğilmiş) ve 90 (aşağı kadar eğilmiş) arasında bir değer belirleyin. Yatay için -180 (sola kadar eğilmiş) ve 180 (sağa kadar eğilmiş) arasında
bir değer belirleyin.

Kullanıcıların belirli bir noktadan sonra görüntüyü yakınlaştırmasını ya da uzaklaştırmasını istemiyorsanız Minimum ve
Maksimum değerleri belirleyin.

En üste doğru sadece 2/3 oranında eğilmeye izin vermek istiyorsanız, Dikey Kaydırmayı Sınırla'yı seçin ve -60
değerini belirleyin. Görüntünün alttan yalnızca 2/3 oranında eğilmesini istiyorsanız değeri 60 olarak belirleyin. Dikey kaydırmayı engellemek
için 1 gibi küçük bir değer kullanın.

Görüntünün sağ ve soldan yalnızca 2/3 oranında kaydırılmasını istiyorsanız, Dikey Kaydırmayı Sınırla'yı seçin ve
değerleri sol taraf için -120, sağ taraf için 120 olarak belirleyin.

Farklı panorama ayarlarının etkisini görmek için, ayarları değiştirin ve Önizleme'yi tıklatın.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

oluşturmayı gösteriyor.... Daha Fazla Bilgi

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...
Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Bu Lynda.com videosunda James Fritz bir
panoramayı nasıl oluşturacağınızı ve
önizleyeceğinizi açıklıyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/ed5W0

hazırlayan James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Ses kaplamaları

URL veya Dosya

Ses Denetleyici Dosyaları

InDesign'a yerleştirdiğiniz desteklenen ses dosyaları, DPS görüntüleyicisinde dokunulduğunda oynatılır. Bir aygıttaki DPS görüntüleyicisinde ses
oynatmak için MP3 dosyalarını kullanın. Yalnızca Web Görüntüleyici folioları için, AAC/MP4 şifrelemeli ses dosyaları da desteklenir.

Bir ses dosyasını kullanıcıların görüntüleme alanına dokunmalarıyla veya Ses eylemleri içeren ayrı düğmeler oluşturma yoluyla yürütülecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Denetleyici görünümüne benzetmek için oynat ve duraklat düğmeleri arasında geçiş yapan basit bir efekt oluşturabilirsiniz. Ya da
ses ilerlemesini görüntüleyen daha gelişmiş bir efekt oluşturabilirsiniz.

Bir http: web sitesinden ses dosyası akışı oluşturmak için bir URL belirtebilirsiniz. 

Ses dosyalarına yönelik en iyi uygulamalar
Bir ses dosyasını kullanıcıların görüntüleme alanına dokunmalarıyla veya Ses eylemi içeren ayrı düğmeler oluşturma yoluyla oynatılacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Yürüt, Duraklat ve Durdur seçenekleri desteklenmektedir. Devam Et ve Tümünü Durdur seçenekleri
desteklenmemektedir.
Bir http: web sitesinden ses akışı oluşturmak için bir URL belirtebilirsiniz.
Kullanıcılar farklı bir makaleye geçtiklerinde ses kliplerinin oynatılması durur ancak kullanıcılar makale içinde farklı bir sayfaya geçtiklerinde
ses klipleri oynatılmaya devam eder. Sayfa çevrildiğinde ses klibinin (veya videonun) durdurulması için geçici çözüm olarak "işlevsiz" bir
ortam dosyasının otomatik olarak oynatılması sunulur. Ayrıntılar için Johannes Henseler'ın Stop a video when going to the next page of an
article (Bir makalede sonraki sayfaya geçerken videoyu durdurma) adlı makalesine bakın.

Ses kaplamaları oluşturma

1. Dosya > Yerleştir öğesini seçin ve MP3 ses dosyasını belgenize yerleştirin.

2. Yerleştirilen nesneyi seçin, Ortam panelini açın (Pencere > Etkileşimli > Ortam) ve bir poster belirleyin (isterseniz).

Etkileşimli olmayan bir nesneyi (saydam bir oynat düğmesi gibi) ses nesnesinin üstüne yerleştirerek de bir poster görüntüsü oluşturabilirsiniz.

3. Ses nesnesini seçin ve Folio Overlays panelinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyin.

 

Bir ses klibi akışı oluşturmak için URL belirtin veya klasörü tıklatın ve henüz yerleştirmediyseniz Dosya > Yerleştir
seçeneklerini kullanarak bir ses dosyası belirtin. Bir URL akışı belirttiğinizde, Otomatik Oynat ve Denetleyici Dosyaları dahil olmak üzere
kaplama içindeki tüm seçenekler desteklenir.

Ses akışı http URL'lerini destekler, https'leri desteklemez.  

Hem ses dosyası yerleştirdiğinizde hem de bir URL akışı belirttiğinizde ilk eylem öncelikli olur. Örneğin, önce bir URL belirtip ardından bir
ses klibi yerleştirirseniz kaplama, gömülü sesi değil URL'yi kullanır.

Klasör simgesini tıklatın ve ses dosyaları için oynat ve duraklat düğmelerini içeren klasörü belirleyin.

Ses klibi oynatılırken Oynat ve Duraklat düğmeleriyle birlikte denetleyici görünümünü görüntülemek için klasörde bir dizi .png dosyası
oluşturun. Bu görüntüler a_duraklat ya da b_oynat son eklerini içermelidir. Bir çift _oynat ve _duraklat düğmesi oluşturabileceğiniz gibi,
durum çubuğunun ilerleme durumunu gösteren birden fazla _oynat ve _duraklat düğmesi oluşturabilirsiniz.
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Başlangıçta İlk Görüntüyü Göster (yalnızca InDesign CS5.5 veya sonrası)

Otomatik Oynat

Tüm Folioda Arka Planda Oynat

Denetleyiciyi Görüntülemek İçin Dokun (yalnızca iOS)

AudioAsset001_oynat.png
AudioAsset002_oynat.png 
AudioAsset003_oynat.png 
AudioAsset004_oynat.png 
AudioAsset005_oynat.png 
AudioAsset001_duraklat.png 
AudioAsset002_duraklat.png 
AudioAsset003_duraklat.png 
AudioAsset004_duraklat.png 
AudioAsset005_duraklat.png

Bu örnekte, ses dosyanızın yarısı oynatıldığında AudioAsset003_oynat.png düğmesi görüntülenir. Duraklatmak için dokunulduğunda
AudioAsset003_duraklat düğmesi görüntülenir.

Bu seçenek belirlendiğinde, ses çerçevesi belirtilen ses
denetleyicisi varlıkları klasöründeki ilk _oynat.png dosyasını görüntüler ve çerçeve buna göre yeniden boyutlandırılır.

InDesign CS5'te ise poster görüntüsünü belirtin ve ardından çerçeveyi ve poster görüntüsünü elle yeniden boyutlandırın.

Ses dosyasını sayfa mobil aygıta yüklendiğinde oynatmak için bu seçeneği belirleyin. Ayrıca kaç saniyelik gecikme
olacağını belirleyebilirsiniz. Otomatik Oynat Android görüntüleyicilerde desteklenmez.

Kullanıcılar makaleler arasında gezinirken ses dosyasını arka planda oynatmak için bu seçeneği
işaretleyin. Kullanıcılar üst gezinme çubuğundaki ses simgesine dokunarak ses klibini duraklatabilir veya sürdürebilir. Bu özellik yalnızca
iPad veya iPhone'da kullanılabilir.

Bu seçenek işaretlendiyse, oynatıldığı sırada satır içi videoya dokunulduğunda
Duraklat ve Oynat denetimlerini içeren bir denetleyici çubuğu görüntülenir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, videoya dokunulduğu zaman
video duraklar ve yeniden başlatılır.
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Web İçeriği kaplamaları

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Otomatik Oynat

Saydam Arka Plan

Kullanıcı Etkileşimine İzin Ver

İçeriği Sığacak Şekilde Ölçekle

Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver

Web İçeriği kaplaması bir görünüm alanında bir web sayfası görüntülemenizi sağlar. Kullanıcılar ayrı bir uygulama içi tarayıcı görüntülemeye gerek
kalmadan web sayfası içeriğini görünüm alanında görebilir. Bir web URL'si ya da yerel HTML dosyası belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki noktaları dikkate
alın:

Yerel bir HTML dosyası belirlediğinizde .html dosyasının, ilişkili dosyaların ve klasörlerin aynı klasörde bulunduğundan emin olun. Makalenin
içeriği oluşturulduğunda, aynı klasörde .html dosyası olarak bulunan tüm dosyalar yüklenir, bu nedenle ilgili HTML klasörünü yalnızca
gereken varlıklarla sınırlandırmanız gerekir. Örneğin, .html dosyasını Belgelerim klasörüne eklediğinizde, Belgelerim klasöründeki tüm
dosyalar ve alt klasörler yüklenir.
Mobil bir URL'ye otomatik olarak yeniden yönlendirilen URL'ler için orijinal URL yerine (http://twitter.com gibi) mobil URL
(http://mobile.twitter.com/ gibi) belirleyin.
Bir Web İçeriği kaplaması için bir HTML animasyonu belirtirseniz, animasyonun doğru oynatılmasını sağlamak için kaplamayı minimum
gecikmeyle (0,125 saniye gibi) otomatik olarak oynatılacak şekilde ayarlayın. Gecikme ayarlamak, sayfa belleğe önceden yüklendiğinde
kaplamanın otomatik olarak oynatılmasını engeller.
InDesign CS6 veya sonraki sürümlerde, HTML Ekle komutunu kullanarak bir YouTube klibinin gömme kodunu ekleyebilirsiniz. Daha iyi
sonuçlar için YouTube gömme kodunu şunu içerecek şekilde düzenleyin: "src=//www.youtube.com" yerine "src=https://www.youtube.com".
Kaplamayı Otomatik Oynat şeklinde ayarlayın ve kaplamanın önüne bir poster görüntüsü ekleyin.  

Bir Web İçeriği kaplaması oluşturmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Dikdörtgen aracını ya da Dikdörtgen Çerçeve aracını kullanarak web içeriğini görüntüleyen çerçeveyi oluşturmak için sürükleyin.

Web içeriği için poster işlevi gören bir görüntü yerleştirin.

2. Çerçeveyi seçin ve Folio Overlays panelinden Web İçeriği seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

URL belirlemek için Varlıklar alanındaki URL'yi girin ya da yapıştırın. 'http://' dahil URL'nin tamamını girin.

Yerel HTML dosyalarını kullanmak için klasör simgesini tıklatın ve yerel HTML dosyasını belirleyin. HTML dosyası (index.html gibi) bu
dosyada kullanılan görüntü ve komut dosyalarını içeren klasörde bulunmalıdır.

4. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

Web sayfasını, sayfa mobil aygıta yüklendiğinde yüklemek için bu seçeneği seçin. Ayrıca kaç saniyelik gecikme olacağını
belirleyebilirsiniz. Hedef HTML'niz oynatılan bir animasyonun içindeyse minimum gecikme süresini belirleyin.

Bu seçenek seçildiğinde web sayfasındaki saydam arka plan korunur. Kullanıcılar, saydamlığın arkasından arka
plandaki DPS içeriğini görüntüleyebilirler. Bu seçeneğin seçimi kaldırıldığında web içeriği arka planı kullanılır.

Bu seçenek seçildiğinde kullanıcılar web sayfasıyla etkileşime geçebilirler. Örneğin, farklı bir web sayfasına
geçmek için bir köprüye dokunabilirler.

Bu seçenek seçildiğinde web sayfası kaplama dosyasında belirlenen boyutlara sığacak şekilde ölçeklenir.
Bu seçenek seçilmediğinde web sayfası aygıtın tarayıcısında görüneceği boyutlarda görüntülenir ve HTML sayfası kırpılabilir.

Camera API'si, Geolocation API'si, dijital ekler ve takvimler gibi özellikler için Reading API'sine
başvuran bir Web İçeriği kaplaması oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. DPS'i genişletmek için HTML ve JavaScript'i kullanma.

Kaplama için bu seçeneği belirlemenin yanı sıra, HTML kodunuza özel bir JavaScript API ekleyebilirsiniz.

Bu tür bir koşullu HTML içeriğini, Web İçeriği kaplaması yerine bir HTML makalesi için de oluşturabilirsiniz. Bir HTML makalesi için Folio
Producer Editor'da "Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver"i seçin.
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Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamaları

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
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Büyük bir görüntüyü küçük bir alanda görüntüleyebilir ve kullanıcıların görüntüyü bu alanda kaydırmasını ve yakınlaştırmasını sağlayabilirsiniz.

1. Bir JPEG ya da PNG görüntüsü yerleştirin.

2. Seçim aracını kullanarak görüntüyü yeniden boyutlandırmadan çerçeveyi kırpmak için seçim tutamacını sürükleyin. Çerçeveyi görünüm alanı
boyutlarına getirin. İlk görünüm alanını belirlemek için görüntüyü çerçeve içine yerleştirin.

Kap çerçevesinin görüntüden küçük olduğundan emin olun. Çerçeve ve görüntünün genişlik ya da yükseklikleri aynıysa, nesne kaydırılabilir
içerik olarak değerlendirilir.

Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamasına poster eklemek için görüntü kaydırmayla aynı boyutlarda bir çerçeve oluşturun ve bu çerçeveyi
Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamasının üzerine yerleştirin. Kullanıcı postere dokunduğunda görüntü kaydırma etkinleştirilir ve posteri
gizler. Kullanıcı görüntü kaydırmaya çift dokunduğunda poster tekrar görüntülenir.

3. İlk görüntü büyütmesini değiştirmek için Doğrudan Seçim aracını kullanarak görüntüyü seçin (çerçeveyi değil) ve ölçekleyin.

Görüntü boyutunu %100 ya da daha az değiştirebilirsiniz. Maksimum ölçekleme %100'dür.

4. Görüntü çerçevesini seçin ve Folio Overlays panelini açın. Kaydırma ve Yakınlaştırma sekmesini tıklatın ve Açık seçeneğini belirleyin.

Bir sayfanın veya makalenin tamamının parmakları birleştirerek yakınlaştırılmasını sağlamak için PDF görüntü formatında bir makale oluşturun.
Bkz. Makaleler için parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliğini etkinleştirme.

Kaydırma ve yakınlaştırma yönergeleri

Aşağıdakilere dikkat edin:

Şu anda görünüm alanının dikdörtgen şeklinde olması gerekir.

En iyi sonuçlar için JPEG görüntüleri kullanın.

72 ppi'da 2000x2000 pikselden daha büyük, kaydırma ve yakınlaştırmalı bir kaplama oluşturursanız, bu kaplamayı mobil aygıtta iyice test
edin. Büyük görüntüler dosya boyutunu arttırır ve mobil aygıtlarda bellek sorunlarına yol açabilir.

Genel bir kural olarak görüntünün tam olarak kullanmak istediğiniz boyutlarda olduğundan emin olun. Örneğin, 1024x1024 piksel
boyutlarındaki bir görüntüyü 200x200 piksel boyutlarındaki bir görünüm alanında kaydırmak için, 72 dpi'de 1024x1024 boyutlarında bir
görüntü oluşturun. Ancak, 2048x1536 boyutlarındaki bir folioda 1024x768 boyutlarında kaynak belgeler kullanıyorsanız, 72 ppi görüntüler
farklı iPad modellerinde ilk görünümün farklı şekillerde açılmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek için, bir HD alt klasöründe görüntünün
yüksek çözünürlüklü bir versiyonunu oluşturun. Bkz. iOS aygıtları için çok tanımlı PDF makaleleri oluşturma.

Kaydır ve Yakınlaştır özelliği saydam görüntülerle çalışmak üzere tasarlanmamıştır. Görüntü kaydırmalı bir sayfa yüklendiğinde poster
görüntülenir ve asıl kaplama dokunulana kadar görünmez. Kullanıcılar kaplamaya çift dokunduğunda kaplama kaybolur ve poster görüntülenir.
Görüntü kaydırma saydamlık içeriyorsa poster saydam olarak ve görüntünün kopyası şeklinde görüntülenir. Bu durum için
yararlanabileceğiniz çözümlerden biri, posterin ikinci durumdaki kaydırma ve yakınlaştırma görüntüsüne bağlanan birinci durumda bir düğme
olduğu iki durumlu bir MSO oluşturmaktır.
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Kaydırılabilir Çerçeve kaplamaları

Not:

Kaydırma Yönü

Kaydırma Göstergeleri

İlk İçerik Konumu

PDF Makalelerinde Dışa Aktarma Formatı

Not:

Kullanıcıların daha fazla içerik görüntülemek için kaydırmasına olanak sağlayan kaydırılabilir çerçeveler oluşturabilirsiniz. Örneğin, malzeme listesi
ve talimatların yer aldığı yemek pişirmeyle ilgili bir sayfa oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar malzeme listesini ve talimatları görmek için sonraki sayfayı
çevirmek yerine sayfayı kaydırmak için sürükleyebilir.

Kaydırılabilir içerik başlangıçta varsayılan olarak kap çerçevesinin sol üst köşesinde görünür. Ancak ilk görünümü içerik çerçevesinin konumuna
göre değiştirebilirsiniz.

Tüm etkileşimli kaplamaları kaydırılabilir çerçevelere ekleyebilirsiniz (bkz. Etkileşimli kaplamalar gömme). Daha önce kullanılan katmanlar ile
kaydırılabilir çerçeve oluşturma yöntemi artık desteklenmemektedir.

1. Dikey olarak kaydırılan bir çerçeve oluşturmak için bir içerik çerçevesi ve kap çerçevesi oluşturun.

İçerik çerçevesi bir metin çerçevesi, görüntü veya nesne grubu olabilir.

İçerik çerçevenize, slayt gösterisi dışında her türlü etkileşimli nesneyi ekleyebilirsiniz. Etkileşimli nesneleri, metin çerçevesine bağlantılı
nesneler olarak ekleyebilir veya diğer nesnelerle gruplayabilirsiniz.

2. İçerik çerçevesini kap çerçevesine göre ilk görüntüleme alanına taşıyın.

Varsayılan ayarları kullanıyorsanız, içerik çerçevesi kap çerçevesinin sol üst köşesine hizalanır. Ancak, ilk görünümü belirlemek için içerik
çerçevesinin belge konumunu kullanabilirsiniz.

3. İçerik çerçevesini seçin ve Düzen > Kes öğesini belirleyin.

Kararsız davranıştan kaçınmak için, içeriğin çalışma alanında değil mizanpaj sayfası alanında görüntülendiğinden emin olun.

4. Kap çerçevesini seçin ve Düzen > Seçime Yapıştır öğesini belirleyin.

İçerik çerçevesini kap çerçevesine yapıştırdığınızda MSO durum eylemine sahip her düğme eylemini kaybeder. Düğmeyi seçip eylemi
yeniden eklemeniz gerekir. (Araç çubuğunda bulunan seçim düğmeleri, özellikle gizli düğmeleri seçerken kullanışlıdır. İç içe nesneleri
seçmenin bir başka yolu da Katmanlar panelini kullanmaktır.)

5. Kap çerçevesi halen seçiliyken, Folio Overlays panelini açın. Kaydırılabilir Çerçeve sekmesini tıklatın ve şu seçenekleri belirleyin.

Kaydırma yönünü kap çerçevesi ve içerik çerçevesinin yüksekliğine ve genişliğine göre belirlemek için Otomatik Algıla
seçeneğini belirleyin. Çerçevelerin yükseklikleri aynı, fakat genişlikleri farklıysa içerik yalnızca yatay olarak kaydırılır. Kap çerçevesi içerik
çerçevesinden daha dar ve kısa olsa bile içeriğin yalnızca tek bir yönde kaydırılmasını sağlamak için Yatay veya Dikey seçeneğini belirleyin.
Yatay ve Dikey seçeneğini belirlemek, Otomatik Algıla ile aynı davranışı sunar.

Kaydırma sırasında kaydırma çubuklarının görünmesini istemiyorsanız Gizle seçeneğini belirleyin.

İçerik çerçevesini ilk görünüm olarak kap çerçevesinin sol üst köşesine hizalamak için Sol Üst seçeneğini belirleyin.
İçerik çerçevesinin konumunu ilk görünüm olarak kullanmak için Belge Konumunu Kullan seçeneğini belirleyin.

Kaydırılabilir çerçeveniz PDF formatını kullanan bir makalede görünüyorsa, Bit eşlem veya
Vektör seçeneğini belirleyebilirsiniz. Özellikle hem SD hem de HD iPad veya iPhone aygıtları için tek bir folio oluştururken Vektör seçeneğini
belirlemek kullanışlı bir yöntemdir. Vektör seçeneği folio bir HD iOS aygıtında görüntülendiğinde daha net metinler sağlar, ancak yüklenmesi
biraz daha uzun sürer. En iyi sonuçları elde etmek için yoğun metin içeren kaydırılabilir çerçevelerde Vektör seçeneğini, görüntü tabanlı
kaydırılabilir çerçevelerde veya SD ve HD iOS aygıtları için farklı yorumlamalar oluştururken de Raster seçeneğini kullanın. Raster
seçeneğini belirlediğinizde, kaydırılabilir çerçeve içeriği 72 ppi'den yüksek olmayacak şekilde yeniden örneklendirilir.

İç içe kaydırılabilir çerçeveler ve açılır kapanır sekme efektleri gibi kaydırılabilir çerçeve örneklerini görmek için ücretsiz DPS Tips
uygulamasına bakın.

Advanced Scrollable Frames (Gelişmiş Kaydırılabilir Çerçeveler)

Johannes'in bir kararma efekti oluşturmak
için kaydırılabilir çerçeveleri kullanma
yöntemlerine göz atın.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/qbWE4

hazırlayan Johannes Henseler

http://digitalpublishing.t...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Scrolling Content Video (İçerik Kaydırma Videosu)

Creating Scrolling Pull Tabs (Kaydırılan Açılır Kapanır Sekmeler Oluşturma)

Create Scrolling Slideshows (Kaydırılan Slayt Gösterileri Oluşturma)

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Etkileşimli kaplamalara genel bakış

Colin'in videosunda, yeni içerik kaydırma
tekniğinin kolaylığı ve bu içerik kaydırma
tekniğine artık köprü ve düğmelerin de
eklenebileceği gösteriliyor.... Daha Fazla
Bilgi

http://goo.gl/A7WsB

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Colin bu videoda kaydırılabilir çerçeveler
kullanarak dışarı kayan sekmeler veya
kayan tepsiler oluşturma yöntemlerini
anlatıyor.... Daha Fazla Bilgi

http://goo.gl/3Oywd

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Terry, resimler, alt yazılar, hatta filmler
içeren kaydırılan slayt gösterileri
oluşturmanın yöntemlerini gösteriyor....
Daha Fazla Bilgi

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

hazırlayan Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Etkileşimli kaplamaları iç içe yerleştirme

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
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Slayt gösterisi

Kaydırılabilir çerçeveler

Kaydırılabilir çerçevelere veya slayt gösterilerine etkileşimli kaplamalar (çok durumlu nesneler) gömebilirsiniz. Ancak çok durumlu bir nesneyi
kaydırılabilir çerçevelere veya başka bir slayt gösterisine gömemezsiniz.

Farklı yöntemlerden yararlanarak bir slayt gösterisi durumuna kaplamalar ekleyebilirsiniz. Bir durum seçerek Buraya Yapıştır
seçeneğini belirleyebilirsiniz. Kaplamayı çok durumlu nesneyle hizalayabilir, her iki seçeneği de belirleyebilir, ardından nesneyi seçili duruma
yapıştırmayı veya yeni bir durum oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca kaplamayı diğer nesnelerle gruplayabilir, bu grubu daha fazla nesneyle
hizalayabilir, ardından çok durumlu nesneyi oluşturabilirsiniz.

Görüntü sırası veya düğme gibi bir etkileşimli kaplama oluşturun. Ardından, kaplama nesnesini içerik çerçevesindeki
diğer nesnelerle gruplayabilir veya kaplamayı metne yapıştırarak bağlantılı bir nesne oluşturabilirsiniz. Ardından içerik çerçevesini kap çerçevesine
yapıştırın ve Folio Overlays panelinde Yalnızca Kaydır seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yönergelere göz atın:

Kaydırılabilir bir çerçeveye, bir slayt gösterisinde durum değiştiren düğmeler ekleyebilirsiniz. Düğmeyi içerik çerçevesine yapıştırdığınızda
duruma bağlı düğme eylemi silinir. Düğmeyi tekrar seçip eylemi yeniden oluşturmanız gerekir. Düğme gizli durumdaysa Kontrol çubuğunda
İçerik Seç ve Sonraki simgeleri seç öğelerini kullanarak nesneyi seçin.

Çok durumlu bir nesnenin etkileşimli bir slayt gösterisi haline gelmesi için, bir eylemin bir veya birden fazla durumu değişim açısından
tetiklemesi gerekir. Aksi halde görüntüleyicide yalnızca geçerli durum görüntülenir. MSO'yu bir slayt gösterisi haline getirmek için Folio
Overlays panelinde Otomatik Yürüt gibi bir seçeneği belirleyebilirsiniz. Dilerseniz MSO durum eylemine sahip bir düğme de oluşturabilirsiniz.
Ancak bir durum içindeki düğme MSO'yu etkileşimli duruma getirmez. Slaytların yalnızca MSO içindeki düğmelerle değiştirilmesini istiyorsanız
MSO dışında, görünmeyen “göstermelik” bir düğme oluşturarak MSO'yu etkileşimli duruma getirebilirsiniz.

Etkin nokta efekti yaratmak için iki durumlu bir düğmeyi bir durumu boş olan çok durumlu bir nesneyle birleştirin. Örneğin, bir düğmeye
dokunmak bir görüntü sırasını veya web içeriği kaplamasını tetikleyebilir.

Slayt gösterilerinin içindeki iç içe slayt gösterileri de dahil olmak üzere, diğer gömülü kaplama örnekleri için DPS Tips uygulamasındaki
"Gelişmiş Kaplamalar" bölümüne bakın .

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
Kaplama oluşturmak için en iyi uygulamalar
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Video kaplamaları
InDesign'a yerleştirdiğiniz desteklenen video dosyaları, görüntüleyicide dokunulduğunda oynatılır. Video dosyaları için h.264 kodlamalı MP4
dosyası gibi Apple iTunes ile uyumlu bir format kullanın. Video oluştururken, Android aygıtlarla optimum uyumluluk için Taban Profilini kullanın.
Web görüntüleyicide desteklenmeyen .mov dosyaları yerine .mp4 dosyaları kullanın. Videonuz görüntüleyicide düzgün oynatılmıyorsa Adobe
Media Encoder veya Handbrake gibi üçüncü taraf bir araç kullanarak videoyu .mp4 h.264'e göre yeniden şifreleyin.

Video dosyalarına yönelik en iyi uygulamalar
iOS görüntüleyicilerde videoyu satır içi veya tam ekran modunda oynatabilirsiniz. Android görüntüleyicilerde videoları yalnızca tam ekran
modunda oynatabilirsiniz.
Bir video dosyasını kullanıcıların görüntüleme alanına dokunmalarıyla veya Video eylemi içeren ayrı düğmeler oluşturma yoluyla oynatılacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Yürüt, Duraklat ve Durdur seçenekleri desteklenmektedir. Devam Et ve Tümünü Durdur seçenekleri
desteklenmemektedir.
Satır içi videolara ilişkin en iyi sonuçlar için uygun boyutlarda (400 x 300 piksel gibi) bir film oluşturun. Tam ekran filmleri 1024 piksel
genişliğinde ayarlamayı tercih edebilirsiniz. HD iPad için maksimum video boyutu 1920x1080'dir; ancak bu büyüklükte bir video
oluşturulduğunda folio boyutu büyür. Bazı yayıncılar, dosya boyutu ile kalite arasında iyi bir denge yakalamak amacıyla film dakikası başına
10-12 MB önermektedir. Bazı yayıncılar video boyutunu küçültmek için Adobe Media Encoder'dan veya HandBrake gibi üçüncü taraf bir
uygulamadan faydalanır. Ayrıntılar için Keith Gilbert'ın Compressing Videos for Use in DPS (DPS'de Kullanılması İçin Videoları Sıkıştırma)
adlı makalesine bakın.
Bir http: web sitesinden video akışı oluşturmak için bir URL belirtebilirsiniz. YouTube veya Vimeo gibi bir https: web sitesi kullanarak video
akışı oluşturmak için bir Web İçeriği kaplaması oluşturun. InDesign CS6 veya sonraki sürümlerde, HTML Ekle komutunu kullanarak bir
YouTube klibinin gömme kodunu ekleyebilirsiniz. Gömme kodunun src="http://www.youtube.com/..." gibi bir "http://" öneki içerdiğinden
emin olun. En iyi sonuçlar için kaplamayı Otomatik Oynat şeklinde ayarlayın ve kaplamanın üstüne bir poster görüntüsü ekleyin. Örnekler ve
talimatlar için ücretsiz DPS İpuçları uygulamasının Gelişmiş Kaplamalar sayısına bakın.
Kullanıcılar farklı bir makaleye geçtiklerinde videoların oynatılması durur ancak kullanıcılar makale içinde farklı bir sayfaya geçtiklerinde
videolar oynatılmaya devam ederler. Sayfa çevrildiğinde videonun durdurulması için geçici çözüm olarak "işlevsiz" bir videonun otomatik
olarak oynatılması sunulur. Ayrıntılar için Johannes Henseler'ın Stop a video when going to the next page of an article (Bir makalede sonraki
sayfaya geçerken videoyu durdurma) adlı makalesine bakın.
HTML makalelerine videolar (video akışı dahil) ekleyebilirsiniz. Bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

Video kaplamaları oluşturma

1. Dosya > Yerleştir öğesini seçin ve video dosyasını belgenize yerleştirin.

2. Yerleştirilen nesneyi seçin, Ortam panelini açın (Pencere > Etkileşimli > Ortam) ve bir poster belirleyin.

Bir video dosyası için bir görüntü seçebilir veya videodan bir kare belirleyebilirsiniz. En iyi sonuçlar için sayfa öğesinin etkileşimli olduğunu
gösteren bir görüntü seçin. Etkileşimli olmayan bir nesneyi (saydam bir oynat düğmesi gibi) video nesnesinin üstüne yerleştirerek de bir
poster görüntüsü oluşturabilirsiniz.

3. Video nesnesini seçin ve Folio Overlays panelinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyin.

93

http://blog.gilbertconsulting.com/2011/10/compressing-video-for-use-in-dps.html
http://digitalpublishing.tumblr.com/post/10540210277/stop-a-video-when-going-to-the-next-page-in-an-article
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/import-html-articles.html#import_html_articles


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

URL veya Dosya

Otomatik Oynat

Tam Ekran Oynat (yalnızca iOS)

Denetleyiciyi Görüntülemek İçin Dokun (yalnızca iOS)

Duraklatmaya İzin Verme (yalnızca iOS)

Son Çerçevede Dur (yalnızca iOS)

 

Bir video akışı oluşturmak için URL belirtin veya henüz yerleştirmediyseniz klasörü tıklatın ve bir video dosyası belirtin.
Bir URL akışı belirttiğinizde, Otomatik Oynat ve Tam Ekran dahil olmak üzere kaplama içindeki tüm seçenekler desteklenir.

Video akışı oluşturma http'yi destekler, https'leri desteklemez. YouTube ve Vimeo gibi hizmetler desteklenmez. Yukarıdaki "En iyi
uygulamalar" bölümünde belirtildiği gibi bunun yerine Web İçeriği kaplamalarını kullanın.

Hem video yerleştirdiğinizde hem de bir URL akışı belirttiğinizde ilk eylem öncelikli olur. Örneğin, önce bir URL belirtip ardından bir video
yerleştirirseniz kaplama, gömülü filmi değil URL'yi kullanır. (Aslında, video akışı için bir poster seçerek bu özellikten yararlanabilirsiniz.)

Video dosyasını sayfa mobil aygıta yüklendiğinde oynatmak için bu seçeneği belirleyin. Ayrıca kaç saniyelik gecikme
olacağını belirleyebilirsiniz. Otomatik Oynat Android görüntüleyicilerde desteklenmez.

Bu seçenek seçildiğinde video tam ekran modunda oynatılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde video bu
sınırlayıcı alanda oynatılır. Android aygıtlardaki tüm videoların tam ekran olarak oynatıldığını unutmayın.

Bu seçenek işaretlendiyse, oynatıldığı sırada satır içi videoya dokunulduğunda
Duraklat ve Oynat denetimlerini içeren bir denetleyici çubuğu görüntülenir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, videoya dokunulduğu zaman
video duraklar ve yeniden başlatılır.

Bu seçenek işaretlendiğinde, kullanıcılar videoyu dokunarak duraklatamaz ya da durduramaz. Bu
seçenek, yalnızca Otomatik Oynat işaretli ve Tam Ekran Oynat işaretli değilse kullanılabilir.

Satır içi videonun oynatılması tamamlandığında son video görüntüsünü göstermek için bu seçeneği
belirleyin. Bu seçenek, yalnızca Tam Ekran Oynat işaretliyse kullanılabilir.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Foliolar ve Makaleler
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Folio oluşturma

Başa dön

Folio Builder paneline genel bakış
Folio Builder panelinde oturum açma
Folio oluşturma
Folio özelliklerini değiştirme
Çevrimdışı foliolar oluşturma
Folio paylaşma
Folio kopyalama
Folio silme

Bir folio, dijital olarak yayınlanan bir veya daha fazla makale içerir. Bir folio, Adobe Content Viewer'ın veya özel bir çoklu nüsha görüntüleyicinin
kitaplığında bir nüsha olarak görüntülenir. Özel bir tekli nüsha görüntüleyici oluşturursanız, folio bu görüntüleyici uygulamasının içeriğini kapsar.

Folio Builder paneline genel bakış

Folio Builder panelini kullanarak folio oluşturabilir ve makale ekleyebilirsiniz. Paneli açmak için, Pencere > Folio Builder (InDesign CS6) veya
Pencere > Uzantı > Folio Builder (InDesign CS5 veya CS5.5) seçeneklerini belirleyin. Folio Builder paneli, erişim yetkiniz olan folioları görüntüler.
Folio Builder paneli, folio görünümü, makale görünümü ve mizanpaj görünümü olmak üzere üç görünüm içerir. Gezinmek için, aşağıdaki
işlemlerden herhangi birini yapın:

Bir foliodaki makaleleri görüntülemek için folioyu çift tıklatın veya folionun yanındaki oku tıklatın.

Bir makaledeki mizanpajları görüntülemek için makaleyi çift tıklatın veya makalenin yanındaki oku tıklatın.

Bir düzey yukarı gitmek için panelin sol üst köşesindeki ok simgesini tıklatın.

 
Folio Builder paneli 
A. Folio görünümü B. Makale görünümü C. Mizanpaj görünümü 

Görüntülenen folioları filtreleme

Görüntülenecek folioları belirlemek için, Folio görünümündeki açılır menüden Tümü, Tüm Yerel, Bulutta (yerel folioları gizlemek için), Özel
(paylaşılan folioları gizlemek için) veya Paylaşılan seçeneklerini belirleyin.
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Başa dön

Başa dön

Folioları sıralama

Folio görünümündeki Sırala açılır menüsünden bir seçeneği belirterek Folio Builder panelindeki folioların nasıl sıralanacağını belirleyin. Seçilen
folioların sırasını ters çevirmek için Listeyi Ters Çevir'i seçin.

Folio Builder panelinde oturum açma

Folio Builder panelinde isteğe bağlı olarak oturum açılır. Panelde oturum açtığınızda, foliolarınızı acrobat.com sitesine yükleyebilirsiniz. Böylelikle
folioları bir mobil aygıtta bulunan Adobe Content Viewer aracılığıyla indirip diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Panelde oturum açmasanız bile,
yerel foliolar oluşturup önizleyebilir ve Tek Sürümlü bir uygulama oluşturabilirsiniz. Folio Builder panelinde, doğrulanmış bir Adobe ID kullanarak
oturum açın.

1. Bilgisayarınızın Internete bağlı olduğundan emin olun.

2. Folio Builder panelinde Oturum Aç seçeneğini tıklatın ve doğrulanmış bir Adobe ID kullanarak oturum açın.

3. Doğrulanmış bir Adobe ID'niz yoksa aşağıdakilerden birini yapın:

DPS için Enterprise veya Professional aboneliğiniz varsa Uygulama görevi içeren bir Adobe ID oluşturmak için Hesap Yönetimi aracını
kullanın. Folio Builder panelinde, uygun Adobe ID'yi kullanarak oturum açın. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

Adobe ID'nin DPS'de çalıştığını doğrulamak için https://digitalpublishing.acrobat.com/ sayfasına gidip Create Account (Hesap Oluştur)
seçeneğini tıklatın. Bir hesap oluşturmak için, geçerli bir e-posta adresi kullanarak kaydolun. Adobe size bir doğrulama mesajı
gönderecektir. Bu mesajı açıp doğrulayın. Ardından, bu Adobe ID'yi kullanarak Folio Builder panelinde oturum açın. Bkz. Dijital yayıncılık
için Adobe ID kullanma.

Folio oluşturma

Bir folio, makalelerden oluşan bir koleksiyondur. InDesign CS5 veya sonraki sürümlerine sahip olan herkes bir folio oluşturabilir.

Oturum açıp bir folio oluşturduğunuzda, acrobat.com web sunucusu üzerinde bir çalışma alanı oluşturulur. Folioya eklediğiniz tüm makalelerin
içeriği bu çalışma alanına yüklenir.

1. Folio Builder panelini açmak için, Pencere > Uzantılar > Folio Builder (InDesign CS5 veya CS5.5) seçeneklerini veya Pencere > Folio
Builder (InDesign CS6) seçeneklerini belirleyin.

2. Daha önce oturum açmadıysanız, Oturum Aç seçeneğini tıklatın ve doğrulanmış bir Adobe ID kullanarak oturum açın.

Folio Builder panelinde oturum açmadıysanız, çevrimdışı bir folio oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz folioyu oturum açtıktan sonra da
yükleyebilirsiniz.

3. Yeni bir folio oluşturmak için Yeni seçeneğini tıklatın.

InDesign CS6'da folio oluşturmak için Dosya > Yeni > Folio seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.

4. Aşağıdaki ayarları belirleyip Tamam'ı tıklatın.
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Folio Adı

Görüntüleyici Sürümü

Hedef Aygıt

Yön

Varsayılan Format

Varsayılan JPEG Kalitesi

Slayt Önizleme

Çevrimdışı Folio Oluşturma

 
Yeni folio oluşturma.

Folio adını belirleyin. Folio adı, görüntüleyicide gösterilen Yayın Adından farklıdır. Folio adı yalnızca dahili olarak kullanıldığı için
adın basit bir ad olmasına dikkat edin ve uzun karakterler kullanmaktan kaçının. Folio Adı için maksimum karakter sayısı 60'tır.

Hedef görüntüleyici sürümünü belirtin. Bu seçenek, özellikle Adobe Content Viewer'ın en yeni sürümü için onay
beklendiği ya da henüz güncellenmemiş önceki sürümler için folio oluşturduğunuz durumlarda kullanışlıdır. Folionuzu oluşturduğunuzda, folio
özelliklerini düzenleyerek sürüm numarasını yükseltebilirsiniz, ancak önceki bir sürüme geri döndüremezsiniz. Bunun yerine, yeni bir folio
oluşturun. v20'den önceki bir görüntüleyici sürümünü belirtemezsiniz.

Hedef aygıtı seçin veya istediğiniz hedef aygıtın örneğin bir HD iPad için 2048x1536 gibi özel boyutlarını belirtin.

Hedef aygıt için folio boyutunu belirlerken, aygıtın bir gezinme çubuğu görüntüleyip görüntülemediğine dikkat edin. Örneğin, bazı Android
aygıtlarda 48 veya 75 piksel boyutunda bir gezinme çubuğu bulunur ve bu çubuk görüntüleyicinin bir 1280x800 folioyu ölçeklemesine yol
açar. Bunun yerine, çift yönlü foliolar için daha küçük bir folio boyutu (1205x725 gibi) oluşturun. Bkz. Birden fazla aygıt için belge oluşturma.

Yalnızca dikey, yalnızca yatay veya iki yönlü olmak üzere folionun yönünü belirleyin. Folioyu önizlemek veya yayınlamak için, tüm
makalelerin folio yönüne uygun olması gerekir. Örneğin, iki yönlü bir folioda yalnızca dikey mizanpajlı bir makale bulunuyorsa, folio Adobe
Content Viewer kitaplığına indirilemez.

Folio için bir varsayılan seçenek belirleyin. Her bir makalenin farklı Makale Formatı ayarları olabilir.

InDesign'ın sayfaların JPEG veya PNG olarak dışa aktarılacağını belirlemesine izin vermek istiyorsanız, Otomatik seçeneğini belirleyin. PDF
seçildiğinde, kullanıcılar parmaklarını birleştirerek yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, vektörleri koruyabilir ve dosya boyutunu küçültebilir. Varsayılan
formatın belirtilmesi, özellikle birden fazla makalenin içe aktarılması durumunda önemlidir. Birden fazla makale içe aktarılırken makaleler
varsayılan görüntü formatını kullanır. Bkz. Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (JPG, PNG ve PDF Görüntü Formatları
Arasındaki Farklar).

Varsayılan Görüntü Formatı için Otomatik veya JPEG seçilmişse, JPEG Kalitesini belirtin. Kalite arttıkça dosya
boyutu da büyür.

Bir önizleme görüntüsü, görüntüleyici kitaplığında görüntüleyiciye eklenen her bir folioyu temsil eder. Portre ve manzara
slayt görüntülerini belirleyin. Slayt görüntülerini, 1024x768 gibi hedef aygıtla aynı piksel boyutlarını kullanarak 72 dpi JPG veya PNG
dosyaları olarak oluşturun.

Folio içeriğini şu anda sunucuya yüklemek istemiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Folio içeriklerini yüklemek
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Başa dön

Yayın Adı

Not:

Görüntüleyici Sürümü

Not:

Sağ Kenara Bağlama

için daha sonra panel menüsünden Folio Producer'a Yükle seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Folio Builder'la ilgili sorun giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için, bkz. Troubleshoot Folio Builder (Folio Builder ile ilgili Sorunları Giderme)
ve Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Folio Builder panelinde makale yükleme hatalarıyla ilgili sorunları giderme).

Folio özelliklerini değiştirme

Bir folio oluşturduktan sonra, yayının adını belirlemek, görüntüleyici sürümünü değiştirmek ve slayt önizleme görüntülerini seçmek için Folio
Özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Yön, görüntü formatı ve folio boyutu gibi folio özellikleri, Folio Özellikleri iletişim kutusundan
düzenlenemez. Gerekiyorsa, uygun ayarları kullanarak yeni bir folio oluşturun.

Folionuzu yayınlamaya hazır olduğunuzda, Folio Producer Organizer'ı kullanarak folioyu yayınlama özelliklerini belirleyin.

1. Folio Builder panelinde, düzenlemek istediğiniz folioyu seçin.

2. Folio Builder paneli menüsünden Folio Özellikleri seçeneğini belirleyin.

 
Folio özelliklerini düzenleme

3. Aşağıdaki ayarları belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Belirlediğiniz Yayın Adı, görüntüleyici kitaplığında görünür. Ancak, uygulamanızda görünen tüm foliolar için aynı Yayın Adı
değerini ve DPS App Builder'da "Başlık (Kitaplık Görünümü)" için belirtilen aynı değeri kullanırsanız Yayın Adı tasarıma göre kitaplığa dahil
edilmez.

Yayın Adı için maksimum karakter sayısı 60'tır.

Sorun yaratmaması için, Yayın Adı'nda yalnızca alfasayısal veya sayısal karakterler kullanın. Kesme işaretleri (‘) gibi özel karakterler
kullanmayın, aksi halde “[svr.InvalidParameter]” hata mesajı gibi beklenmedik durumlar oluşabilir.

Folio için farklı bir görüntüleyici sürümü belirtmek istiyorsanız, uygun sürümü seçin. Yeni bir sürüm seçebilir, ancak
daha eski bir sürümü belirtemezsiniz. Önceki bir sürümü hedeflemek için yeni bir folio oluşturun.

Bir folionun görüntüleyici sürümü güncellendiğinde, bu foliodaki makaleler otomatik olarak güncellenmez. Daha sonraki bir görüntüleyici
sürümünde çalışan yeni bir özellikten yararlanmak istiyorsanız makaleleri de güncelleyin.

v20 sürümünden önceki bir sürümle oluşturulmuş bir folioyu düzenliyorsanız, bir Görüntüleyici Sürümü ayarı belirlediğinizden emin
olun.

Bu seçeneği belirleyerek, makalelerin görüntüleyicide soldan sağa değil, sağdan sola görüntülenmesini
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Slayt Önizleme

Folio Adı

Yayın Adı

Folio Numarası

Yayın Tarihi

Ürün kimliği

sağlayabilirsiniz. Bu seçenek özellikle Asya dilleri için önemlidir.

Bir önizleme görüntüsü, görüntüleyici kitaplığında görüntüleyiciye eklenen her bir folioyu temsil eder. Portre ve manzara
slayt görüntülerini belirleyin. Slayt görüntülerini, 1024x768 gibi hedef aygıtla aynı piksel boyutlarını kullanarak 72 dpi JPG veya PNG
dosyaları olarak oluşturun.

4. Bir folio yayınında daha fazla folio özelliğini değiştirmek için Folio Builder panel menüsünden Folio Producer'ı seçin ve Folio Producer
Organizer'da ayarları belirleyin. Bkz. Folio Producer Organizer

Folio Adı, Folio Producer ve Folio Builder panelinde görüntülenir, ancak görüntüleyicide görüntülenmez. Farklı aygıtlara yönelik
yorumlamalar oluştururken, Folio Adı ayarının tüm yorumlamalarda aynı olmasına dikkat edin.

Yayın Adı, görüntüleyici kitaplığında ve görüntüleyici gezinme çubuğunda görüntülenir. Ancak, bir uygulamadaki tüm foliolar için
aynı Yayın Adı kullanılıyorsa Yayın Adı kitaplıkta yayına göre görüntülenmez.

Yayın Adı için maksimum karakter sayısı 60'tır.

Folio Numarası bir sayı ya da “Mayıs 2013” gibi bir açıklama olabilir. Folio Numarası için maksimum karakter sayısı 60'tır.

 
Yayın Adı ve Folio Numarası görüntüleyicide görünür.

Yayın Tarihi ayarı, folioların kitaplıktaki sıralarını belirler. En yeni foliolar en üst sırada görüntülenir. Yayın Tarihi ayarı, özellikle
müşterilerin foliolara, Yayın Tarihi ayarları ile belirlenen bir süre boyunca yetkilendirildiği abonelik görüntüleyiciler için önemlidir. En iyi
sonuçları almak için, Yayın Tarihi ayarını el ile seçin.

Folioyu yayınladığınızda belirttiğiniz Ürün kimliği görüntülenir. Bu alanı doğrudan düzenleyemezsiniz. Ürün Kimliği, özellikle
perakende foliolarda önem taşır. Ürün Kimliği, folioyu uygulama mağazasındaki uygulama için satın alma işleminin Ürün Kimliğine bağlar.
Ürün Kimliği için maksimum karakter sayısı 60'tır.
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Yayınlandı

Kilitli

Slayt Önizlemeleri

Açıklama

Kitaplık Filtresi

Sağ Kenara Bağlama

Slayt Tarihi

Başa dön

Folio yayınlandığında, Yayınlandı sütununda bir onay işareti görünür.

Makalenin yeni bir kopyasının yüklenmesini ya da makale meta verilerinin değiştirilmesini önlemek için bu seçeneği belirleyin. Folioya
erişimi olan kişilerin Folio Builder panelindeki makalenin yanında kilitli bir simge belirir.

Görüntüleyici kitaplığında beliren görüntüler için .png ya da .jpg dosyaları belirleyin.

Açıklama, görüntüleyici kitaplığında ve görüntüleyici gezinme çubuğunda görüntülenir.

Uygulamanızdaki her bir folio için filtre adını yazın. Kitaplık Filtresi için maksimum karakter sayısı 60'tır. Bkz. Kitaplık
filtreleri oluşturma.

Folio Ayrıntıları alanında bu seçenek belirlendiğinde, makaleler görüntüleyicide soldan sağa değil, sağdan sola
görüntülenir. Bu seçenek özellikle Asya dilleri için önemlidir.

Slayt Tarihi, Enterprise aboneliğine sahip belirli yayıncılara doğrudan yetki üzerinde daha fazla kontrol tanıyan ek bir meta veri
kontrolüdür.

Çevrimdışı foliolar oluşturma

Çevrimdışı veya yerel folio, web'deki acrobat.com servisine yüklenmemiş bir foliodur. Internet'e bağlı olmadığınızda veya acrobat.com hizmeti
geçici olarak kullanım dışı olduğunda çevrimdışı bir folio oluşturmak özellikle yararlıdır.

Yüklenmiş bir folioyu çevrimdışı bir folio haline dönüştüremezsiniz.

 
Folionun çevrimdışı olduğu bir simgeyle ifade edilir.

1. Çevrimdışı bir folio oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Oturum açmadığınızda, Folio Builder panelinde Yeni Folio Oluştur seçeneğini tıklatın.

Folio Builder panelinde Yeni Folio Oluştur seçeneğini tıklatın, ardından Çevrimdışı Folio Oluştur seçeneğini belirleyin.

2. Makale ekleyin ve folioyu düzenleyin.

Çevrimdışı folioları masaüstünüzde veya Aygıtta Önizle seçeneğini kullanarak önizleyebilirsiniz. Bkz. Folio ve makale önizleme.
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Başa dön

Folioları paylaşımdan kaldırma

Sizinle paylaşılan bir folioyu kaldırma

Başa dön

Bir çevrimdışı folioyu önizlediğinizde veya yüklediğinizde, kaynak InDesign belgelerinde yapılacak değişiklikler için folio otomatik olarak
hesapta güncellenir. Bir çevrimdışı folionun güncellenmesi için Güncelle seçeneğinin belirlenmesine gerek yoktur.

3. Folioyu yüklemek için, Folio Builder panelinde oturum açıp folioyu seçin ve panel menüsünden Folio Producer'a Yükle seçeneğini belirleyin.

Bir çevrimdışı folioyu, yalnızca kaynak dosyalar mevcutsa yükleyebilirsiniz.

Folioyu yüklediğinizde, bu folioyu yerel folio haline getiremezsiniz.

Folio paylaşma

Diğer kişilerin üzerinde çalıştığınız folioyu incelemelerine izin vermek veya folionun bu kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak için folioyu
paylaşın. Örneğin, bir yayıncı için ilan oluşturuyorsanız, ilanınızı içeren folioyu yayıncıyla paylaşabilirsiniz. Veya bir yayıncıysanız, folioyu farklı
tasarımcılarla paylaşarak, tasarımcıların makale yüklemesine izin verebilirsiniz.

Paylaşılan bir foliodaki bir makaleyi her güncellediğinizde, kitaplığı Adobe Content Viewer'da açtıklarında alıcılara bir güncellemenin mevcut
olduğuna ilişkin bilgi verilir. Alıcıların güncellemeleri görmelerini istemiyorsanız, folio'yu paylaşımdan kaldırın.

1. Folio Builder panelinde bir folio seçin.

2. Folio Builder paneli menüsünden Paylaş seçeneğini belirleyin.

3. Paylaş iletişim kutusunda, folionuzu paylaşmak istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini yazın. E-posta adreslerini ayırmak için, virgül veya
noktalı virgül kullanın. Bir sonraki alana gitmek için Tab tuşuna basın.

4. Konu ve mesajı yazıp, Paylaş seçeneğini tıklatın.

Alıcılar Adobe Content Viewer uygulamasını bir mobil aygıtta açtıklarında, paylaşılan folio indirilmek için hazır olur.

Alıcılar Folio Builder panelinde folioyu açtıklarında, Folio Builder'daki folio adının yanında bir paylaş simgesi  görünür. Alıcılar folioyu açıp
makale ekleyebilirler. Ancak var olan makaleleri düzenleyemezler.

Başkalarıyla paylaştığınız bir folioyu paylaşımdan kaldırmak için Folio Builder panelindeki folioyu seçin ve panel
menüsünden Paylaşımdan Kaldır seçeneğini belirleyin. Folioyu paylaşımdan kaldıracağınız alıcıları seçin ve Tamam'ı tıklatın. Paylaşımdan
kaldırdığınız folio artık indirilemez ve paylaştığınız alıcının Folio Builder panelinden kaldırılır, ancak aygıtlara indirilmiş olan foliolar kaldırılmaz.
Paylaşılan bir folio silindiğinde de artık indirilemez.

Bir kişi sizinle bir folio paylaştıysa ve siz artık o folioya erişmek istemiyorsanız, Folio Builder panelinden
bu folioyu seçin ve çöp kutusu simgesini tıklatın. Paylaşılan folioyu sildiğinizde, folio sahibinin paylaşılan alıcılar listesindeki bilgileriniz silinir.

Folio kopyalama

Hesabınızdaki bir folioyu ya da farklı bir hesaptan sizinle paylaşılan bir folioyu kopyalayabilirsiniz. Yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir folioyu
kopyaladığınızda, Folio Producer sunucusunda (acrobat.com) yeni bir folio oluşturulur, ancak Dağıtım Hizmetinde yeni bir folio oluşturulmaz.
Böylelikle kopyalanan folioyu düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Folio sizinle farklı bir bilgisayardan paylaşılmışsa kaynak dosyaları alabilir ve folio
içeriğini düzenlemek için makaleleri yeniden bağlayabilirsiniz. Kilitli foliolar kopyalanamaz.

1. Folio Producer Organizer'da bir folio seçin ve Kopyala'yı tıklatın.

2. Kopyalanan folionun adını belirtin ve Kopyala'yı tıklatın.
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Başa dön

Folio silme

Bir folioyu silerken, çalışma alanını sunucudan kaldırırsınız, bu foliodaki tüm makaleleri silersiniz ancak kaynak belgeleri silemezsiniz. Dağıtım
Servisinde bir folio yayınladıysanız bu folioyu silmeden önce Folio Producer Organizer'ı kullanarak yayından kaldırın. Perakende folioları yayından
kaldırmamaya ve silmemeye özen gösterin.

1. Folio yayınlanmışsa, Folio Producer Organizer'daki Yayından Kaldır düğmesini kullanarak folioyu Dağıtım Servisi'nden kaldırabilirsiniz.

2. Folio Builder panelinde bir folio seçip, Çöp Kutusu düğmesini tıklatın.

Bir folio görüntüleyiciye indirilmeden önce silinirse, kaldırılana kadar görüntüleyici kitaplığında kalır.
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Makale ve mizanpaj oluşturma

Başa dön

Makale Adı

Makale Formatı

JPEG Kalitesi

Düzgün Kaydırma

Açık bir belgeden makale oluşturma
Makaleye mizanpaj ekleme
InDesign makalelerini içe aktarma

Foliolar makalelerden oluşur. InDesign belgelerine veya HTML dosyalarına dayanan makaleler oluşturabilirsiniz. Bir folioya makale eklemenin iki
yolu vardır: açık InDesign belgelerine dayalı makaleler oluşturmak için Makale Ekle düğmesini kullanma veya bir klasörden makale içe aktarma.

Açık bir belgeden makale oluşturma
Makaleler, mobil aygıttaki portre ve manzara yönlendirmesi için bir veya iki mizanpaj içerebilir. Ancak yayınlanan folio içinde tutarlı olmalısınız.
Yayınlanan folio içindeki tüm makaleler sadece portre, sadece yatay veya iki yönlü olmalıdır.

 
Makale görünümü

1. Dijital yayınlama için tasarlanan InDesign belgesini açın. Bkz. Dijital yayın tasarlama.

Belge boyutları, iki durumda folio boyutundan farklı olabilir.

Folionun en-boy oranı ile belgenin sayfa boyutu aynıdır. Örneğin, her iki en-boy oranı da 4:3 olduğu için 2048x1536 folio boyutuna
ayarlanmış bir folioya 1024x768 boyutlarında belgeler ekleyebilirsiniz.

Belge, düzgün kaydırılabilir belge olarak tasarlanır. Örneğin, 1024x2000 boyutlarında tek sayfalı bir belge oluşturduğunuzda, eklenen
makale Düzgün Kaydırmalı olarak ayarlanmalıdır.

2. Folio Builder panelinde, makalenin görüneceği folioyu oluşturun veya açın.

3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, Ekle seçeneğini tıklatın.

4. Aşağıdaki seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Makale adını belirtin. Makale adı görüntüleyicide görünmez. Makale Adı, makaleler arasında bağlantı oluşturmak için kullanılır.
Bu nedenle “sehir_rehberi_h.indd” gibi bir dosya adı yerine “Sehir_Rehberi” gibi bir ad kullanmalısınız. Makale Adı için maksimum karakter
sayısı 60'tır.

Makale için bir görüntü format ayarı seçin. Örneğin, bir makalenin parmakları birleştirerek yakınlaştırılabilmesi için PDF'yi
seçebilirsiniz. Bkz. Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (JPG, PNG ve PDF Görüntü Formatları Arasındaki Farklar).

Görüntü Formatı için Otomatik veya JPG seçilmişse JPEG Kalitesi değerini belirtin. Kalite arttıkça dosya boyutu da büyür.

Yalnızca eklediğiniz mizanpajı değil, makaleyi de Düzgün Kaydırma özelliğine ayarlayın. Örneğin, iki yönlü bir folioya
yalnızca dikey mizanpaj eklediğinizde, her iki mizanpaj da düzgün kaydırılan mizanpajsa, Her İki Yön seçeneğini belirleyin. Makaleniz tek
yönlüyse veya yalnızca bir mizanpaj düzgün kaydırma özelliğine sahipse Yalnızca Yatay veya Yalnızca Dikey seçeneğini belirleyin.
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Not:

Başa dön

Başa dön

InDesign CS6'da Düzgün kaydırma seçeneğini belirlediğinizde, alternatif mizanpajlar belirtebilirsiniz. Düzgün kaydırmalı belgenizde
yalnızca tek bir mizanpaj bulunuyorsa, bu mizanpaj için uygun seçeneği, daha sonra ekleyeceğiniz diğer mizanpaj içinse Yok seçeneğini
belirleyin.

Makaleye mizanpaj ekleme
InDesign CS6 ve InDesign CC belgeleri birden fazla mizanpaj içerebilir. Bir makale eklediğinizde, hem dikey hem de yatay mizanpajlar
belirleyebilirsiniz. InDesign CS5 veya CS5.5 yazılımlarını kullanıyorsanız veya InDesign CS6 veya CC'de yalnızca tek bir mizanpaj oluşturduysanız,
farklı bir belgeden de mizanpaj ekleyebilirsiniz. Makale iki yönlü bir folioda görünüyorsa, ikinci bir mizanpaj gerektirir.

1. Var olan makale mizanpajından farklı bir mizanpaj yönlendirmesinde tasarlanan InDesign belgesini açın.

2. Folio Builder panelinde, ikinci mizanpajı eklemek istediğiniz makaleyi çift tıklatın.

3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, Mizanpaj Ekle seçeneğini tıklatın. Belge birden fazla mizanpaj içeriyorsa, uygun mizanpajı
belirtin.

InDesign makalelerini içe aktarma
Uygun yapı ve dosya adlandırma düzenlerini kullanırsanız, tek bir makaleyi veya bir makale grubunu içe aktarabilirsiniz. Şu anda InDesign CS6
veya CC belgenizin birden fazla mizanpaj içerdiği durumlarda, belgeyi bir makale olarak içe aktarmanız mümkün değildir. Bunun yerine Makale
Ekle seçeneğini kullanın.

Makale içe aktarırken, Düzgün Kaydırma seçeneğini belirlemediğiniz sürece makalelerin en-boy oranı folionun en-boy oranına eşit olmalıdır.

1. InDesign belgeleri içeren bir veya birden çok klasör oluşturun. Bkz. İçe aktarılan makaleler için klasör yapılandırma.

2. Folio Builder panelinde, makale veya makalelerin görüneceği folioyu açın.

3. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, panel menüsünden Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 
Makale İçe Aktar iletişim kutusu

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tek Bir Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve bir makale klasörü seçin.

Birden Çok Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve makale klasörlerini içeren bir folio klasörü seçin.

5. Makale için bir Düzgün Kaydırma seçin. Örneğin, çift yönlü bir folio için bir makale içe aktarıyorsanız, fakat yalnızca yatay mizanpajın düzgün
kaydırmalı olmasını istiyorsanız Yatay Yön'ü seçin.

6. Görüntü formatı ayarlarını belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Makale klasörlerinizde InDesign belgeleriyle aynı düzeyde .png görüntüleri bulunuyorsa, bu görüntüler içindekiler simgeleri olarak kullanılır. Folio
klasörünün bir sidecar.xml dosyası içerdiği birden çok makaleyi içe aktarırsanız, bu dosya makalelerin sırasını belirler ve makale özelliklerini
doldurur. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri sepet dosyası oluşturma.

Makaleleriniz düzgün bir şekilde içe aktarılamıyorsa bkz. Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Folio Builder panelinde makale
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yükleme hatalarıyla ilgili sorunları giderme).

İlgili makaleler
Makaleleri yönetme
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Makaleleri yönetme

Başa dön

Makale özelliklerini değiştirme
Makaleyi düzenleme ve güncelleme
Makaleyi başka bir folioya kopyalama
Makaleyi yeniden adlandırma
Makaleyi silme
Makalelerin sırasını değiştirme
Makaleleri yeniden kaynak dosyalara bağlama

Makaleleri güncellemek, kopyalamak ve yeniden adlandırmak için Folio Builder panelini kullanın.

 
Folio Builder paneli menüsü

Makale özelliklerini değiştirme
Belirttiğiniz makale özellikleri, makalenin görüntüleyicide nasıl görüneceğini belirler. Folio Builder panelindeki veya Folio Producer Editor'daki
Makale Özellikleri seçeneğini kullanarak makale özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, makaleleri içe aktarma sırasında ya da daha sonra bir
foliodaki tüm makalelere makale meta verileri uygulamak için sidecar.xml dosyasını kullanabilirsiniz.

 
Makale özellikleri 
A. Açıklama B. Arka plan C. Başlık D. İmza 
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Başlık

İmza

Arka plan

Açıklama

Reklam

İÇT'den Gizle

Düzgün Kaydırma

Sadece Yatay Kaydırma

İçindekiler Önizlemesi

1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

2. Folio Builder paneli menüsünden Makale Özellikleri seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıdaki seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

Makale başlığını görüntüleyicide gösterilecek şekilde belirleyin. Başlık değeri Folio Builder panelinde görüntülenen Makale Adı'ndan
farklıdır. Makale adı, makaleler arasında bağlantı oluştururken kullanılır. Başlık, içindekiler bölümünde ve folio gezinme görünümlerinde
görünür. Başlık için maksimum karakter sayısı 60'tır.

Yazarın adını belirtin. İmza için maksimum karakter sayısı 40'tır.

"İncelemeler", "Özel Konular" veya "Editoryal" gibi bir dergi bölüm başlığı. Arka plan içindekiler bölümünde ve folio gezinme
görünümlerinde görünür. Arka plan için maksimum karakter sayısı 35'tir.

Makaleyi açıklayın. Açıklama, folio gözatma modunda görüntülendiğinde açılır. Açıklama, içindekiler bölümünde ve folio gezinme
görünümlerinde görünür. Açıklama için maksimum karakter sayısı 120'dir.

Makaleyi analiz raporları için reklam olarak işaretlemek amacıyla bu seçeneği işaretleyin.

Kullanıcılar görüntüleyicinin gezinme çubuğundaki İÇT düğmesine dokunduklarında makalenin görünmesini engellemek için
bu seçeneği işaretleyin.

Düzgün Kaydırma sütununda, her bir makalenin sürekli olarak mı yoksa sayfaya yapıştırılarak mı kaydırılacağını
belirleyin. Düzgün Kaydırma yukarı ve aşağı kaydırırken yalnızca dikey yönde çalışır. Belge birden fazla sayfa içeremez. Düzgün Kaydırma
ayarını yalnızca yatay, yalnızca dikey ya da her iki mizanpaj yönlendirmesine uygulayabilirsiniz. Bkz. Düzgün kaydırmalı makaleler.

Bir makale için Sadece Yatay Kaydırma özelliğini seçtiğinizde, kullanıcılar makale içinde yukarı ve aşağı yerine
sola ve sağa kaydırarak gezinirler. Bu seçenek önceden "Düzleştir" olarak adlandırılmaktaydı. Bkz. Makaleleri yatay olarak kaydırma.

Kullanıcılar görüntüleyicinin gezinme çubuğundaki İçindekiler düğmesine dokunduğunda, her bir makalenin yanında
70x70 piksel bir içindekiler simgesi görünür. Makalenin birinci sayfasından otomatik olarak bir varsayılan içindekiler simgesi oluşturulur. Farklı
bir simge kullanmak için, klasör simgesini tıklatın ve bir PNG dosyası seçin. 70x70 piksel boyutunda PNG dosyaları kullanın. 70x70
boyutundan büyük görüntüler kullanmak istiyorsanız bunları makaleler klasörüne ekleyin ve içe aktarın.
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Sıra

Kilitli

İndirme Önceliği

Etiketler

Makale Erişimi

 
Görüntüleyici içindekiler bölümü

4. Makale Özellikleri iletişim kutusunda bulunmayan diğer makale özelliklerini değiştirmek için Folio Producer Editor'ı kullanın. Folio Producer
Organizer'ı açmak için panel menüsünden Folio Producer'ı seçin. Folioyu seçin ve Aç'ı tıklatın. Ardından, makaleyi seçin ve aşağıdaki
özellikleri düzenleyin. Bkz. Folio Producer Editor.

Makaleleri yeniden sıralamak için numara girin.

Bir makalenin güncellenmesini önlemek için makaleyi kilitleyin.

Özel görüntüleyiciyi indiren müşteriler indirme esnasında dosyayı görüntüleyebilir. İndirme önceliğini değiştirmediğiniz
sürece makaleler ilk makaleden başlanarak indirilir.

Etiketler görüntüleyicinin Gözat Modunda gösterilir. Etiketler için maksimum karakter sayısı 75'tir.

Bu seçenek, makalenin paylaşılması ve Makale Önizlemeyi Etkinleştir seçeneğinin etkin olması halinde makalenin Web
Görüntüleyici'de kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Folio görüntüleyicinin sürümü v26 veya sonraki bir sürümse ve bu foliodaki makaleler
Folio Builder panelinde güncelleniyorsa Ücretli, Ölçülü veya Korumalı seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Folio görüntüleyicinin sürümü v25 veya
önceki bir sürümse Ölçülü veya Korumalı seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Korumalı olarak işaretlenen bir makale, web görüntüleyicide veya makale önizleme özelliği etkin olan bir perakende folioda
görüntülenemez.
Ölçülü olarak işaretlenen bir makale web görüntüleyicide görüntülenmek üzere bir sunucuya yüklenir. Müşteriler, yayıncı tarafından
oluşturulan ödeme duvarı eşiğine ulaşmadıkları sürece, ölçülü makaleleri web görüntüleyicide veya makale önizleme özelliği etkin olan
bir perakende folioda görüntüleyebilirler.
Ücretsiz olarak işaretlenen bir makale (yalnızca v26 ve sonraki sürüm), web görüntüleyicide ve makale önizleme özelliği etkin olan bir
perakende folioda görüntülenebilir. Görüntülenen ücretsiz makaleler, ödeme duvarı eşiğindeki sayıdan düşülmez.
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Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver

Bölüm

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Daha fazla bilgi için bkz. Sosyal paylaşımı kullanma ve Ücretsiz içerik sunma yöntemleri.

Reading API'sine başvuruda bulunan bir HTML makalesi oluşturabilirsiniz. Bu seçenek, aynı
zamanda Web İçeriği kaplamaları için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. DPS'i genişletmek için HTML ve JavaScript kullanma.

Bir folioyu Spor, İş ve Stil gibi bölümlere ayırdığınızda, foliodaki her bir makale için bir bölüm adı belirleyin. Bölüm için maksimum
karakter sayısı 60'tır. Bkz. Bölüm Oluşturma.

Makaleyi düzenleme ve güncelleme
Bir makale veya makale mizanpajı oluştururken, InDesign belgesinin içeriği sunucudaki çalışma alanına yüklenir. Makalenin bir parçası olan bir
belgeyi düzenleyip kaydettiğinizde, değişiklikler makaleyi güncelleyene kadar yalnızca yerel olarak kaydedilir. Birden fazla makale seçerek
güncelleyebilirsiniz.

1. Bir belgeyi düzenlemek için, Folio Builder panelinde bir mizanpajı çift tıklatın ve değişiklikleri yapın. Belgeyi açmak için herhangi bir yöntemi
kullanabilirsiniz.

Bir makale belgesini düzenlemek için oturum açmanıza veya bağlı olmanıza gerek yoktur.

2. Belgeyi düzenleyip kaydettikten sonra, Folio Builder panelinde oturum açın ve düzenlediğiniz belgeyi içeren makaleyi seçin.

Birden fazla makalenin kaynak dosyalarını düzenlediyseniz, Shift veya Ctrl/Command tuşlarını basılı tutarak güncelleme için birden fazla
makale seçebilirsiniz.

3. Folio Builder paneli menüsünden Güncelle seçeneğini belirleyin.

Bir makaleyi güncellediğinizde, iki mizanpaj da güncellenir. Güncellenen makalenin yayınlanan bir görüntüleyici uygulamasında kullanılmasını
istiyorsanız, Folio Producer Organizer'ı kullanarak folioyu güncelleyin.

Aynı kaynak belgeyi birden çok folioda kullanırsanız, her folioda makaleyi güncellemeyi unutmayın.

Makaleyi başka bir folioya kopyalama
Bir belgeye dayalı olarak bir makale oluşturduğunuzda, farklı bir folioda görünmesini istiyorsanız, başka bir makale oluşturmanıza gerek yoktur.
Bunun yerine, makaleyi bir foliodan diğerine kopyalayın.

1. Folio Builder panelinde, makaleyi içeren folioyu açın ve makaleyi seçin.

2. Folio Builder paneli menüsünden Kopyala seçeneğini belirleyin.

3. Kopyala iletişim kutusunda, hedef folioyu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Foliolar arasında makale kopyalamak için Folio Producer uygulamasını da kullanabilirsiniz. Ayrıca, Folio Producer Organizer'daki Kopyala
komutunu kullanarak folionun tamamını da kopyalayabilirsiniz.

Makaleyi yeniden adlandırma
Bir makaleyi yeniden adlandırdığınızda, yeniden adlandırılan makalenin bağlantılarını kırma riskini göze almış olursunuz.

1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

2. Folio Builder panel menüsünden Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin ve farklı bir ad girin.

Makaleyi silme
Bir makaleyi sildiğinizde, makaleyi foliodan ve sunucudaki çalışma alanından kaldırmış olursunuz. Ancak kaynak InDesign belgeleri silinmez.

1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

2. Çöp Kutusu düğmesini, ardından Sil seçeneğini tıklatın.

Makalelerin sırasını değiştirme
Makalelerin sırasını değiştirmek için, makaleleri Folio Builder paneline sürükleyip bırakın veya makale sırasını değiştirmek için Folio Producer
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Başa dön

Editor'ı kullanın. Bkz. Folio Producer Editor.

Makaleleri yeniden düzenlemek ve meta verileri güncellemek için sidecar.xml dosyasını da kullanabilirsiniz. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta
veri sepet dosyası oluşturma.

Makaleleri yeniden kaynak dosyalara bağlama
Bir makaleye ait kaynak dosyaları yeni bir konuma taşıdığınızda veya başka bir bilgisayara aktardığınızda kaynak dosyaları yeniden Folio Builder
panelindeki makale mizanpajlarına bağlayabilirsiniz.

1. Dosyaları başka bir bilgisayara aktarırken arızalı bağlantıların onarıldığından emin olun. Ayrıca etkileşimli kaplamaların ilgili dosya veya
klasörü gösterip göstermediğini de kontrol edin.

Kaplama artık ilgili konumu göstermiyorsa, makale oluştururken “geçersiz varlık konumu” hata mesajı görüntülenir.

2. Folio Builder panelinde panel menüsünden Yeniden Bağla seçeneğini belirleyin.

3. Mizanpajların birine veya her ikisine birden yeniden bağlanacak olan dosya konumlarını belirtin.
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Folio ve makale önizleme

Başa dön

Başa dön

Başa dön

DPS içeriğini önizlemeyle ilgili ipuçları
İçeriğin önizlemesini yapmak için Desktop Viewer'ı kullanma
Folioları iPad veya iPhone'da önizleme
Görüntüleyiciyi kullanarak gezinme
Folioları görüntüleyiciden kaldırma
İçeriğin önizlemesini yapmak için Android Viewer'ı kullanma
Aygıtta Önizleme'yi kullanma
Windows 8.1'de beta Adobe Content Viewer'ı kullanarak önizleme

Folioların önizlemesini yapmak için Adobe Content Viewer kullanın. Adobe Content Viewer, masaüstü uygulaması ("Desktop Viewer" olarak
adlandırılır) veya mobil aygıt uygulaması olarak kullanılabilir. InDesign CS6/CC için DPS Masaüstü Araçlarını güncellediğinizde veya InDesign
CS5/CS5.5 için Folio Producer araçlarını yüklediğinizde, Desktop Viewer otomatik olarak yüklenir. Mobil aygıtlar için görüntüleyici, iPad App Store,
Google Play Store ve Amazon Appstore'dan indirilebilir. Aygıt mağazasında “Content Viewer” için arama yapın.

DPS içeriğini önizlemeyle ilgili ipuçları
Desktop Viewer mı Aygıt Görüntüleyici mi? İçeriği hızlı bir şekilde önizlemek için Desktop Viewer'ı kullanın. Daha iyi bir önizleme için
hedef aygıtta Adobe Content Viewer'ı kullanın. Adobe Content Viewer Google Play Store'da, Amazon Appstore'da ve Windows Mağazası'nda
(yalnızca 8.1); iPad'ler ve iPhone'lar için ise iTunes App Store'da mevcuttur. Android için iki sürüm mevcuttur: biri yeni yerel Android
görüntüleyiciye yönelik içerik testi için, biri de eski Android görüntüleyici içindir.
Folio geçerli mi? Bir folio ya da makaleyi oluşturduktan sonra, Desktop Viewer'ı ya da mobil aygıtınızdaki görüntüleyiciyi kullanarak
önizleyebilirsiniz. Ancak bir folioyu önizlemek için folionun doğru şekilde oluşturulmuş olması gerekir. Örneğin, folionuzda iki yönlü
makalelerle birlikte yalnızca yatay yönlü bir makale varsa folioyu önizleyemezsiniz. Desktop Viewer'ı kullanarak doğru şekilde oluşturulmamış
bir folioyu önizlemek istediğinizde sorun bir hata mesajıyla bildirilir.
Aygıta Yükleme/İndirme veya Aygıtta Önizleme Bir aygıtta Adobe Content Viewer'da içerik önizlemenin iki yolu vardır. Bir yöntem, folioyu
Folio Producer'a yüklemek ve ardından aynı Adobe ID'yi kullanarak Adobe Content Viewer'da oturum açıp folioyu indirmektir. Diğer yöntem
ise iPad'i bilgisayarınıza bağlayıp Aygıtta Önizleme (yalnızca Mac OS) seçeneğini kullanmaktır.
Mizanpaj, makale veya folio önizleme InDesign, içeriğin önizlenmesi için birkaç yöntem sunar. Bu yöntemler farklı deneyimlerle sonuçlanır.
Kaplamalar panelini veya Dosya > Folio Önizlemesi seçeneğini kullanarak önizleme yaparsanız, makalenin değil yalnızca mizanpajın
önizlemesini elde edersiniz. Folio Builder panelini kullanarak önizleme yaparsanız, belirlenmiş olan seçeneğe bağlı olarak makalenin ya da
folionun önizlemesini elde edersiniz. Yumuşak Kaydırma özellikli makaleler veya PDF görüntü formatlı makalelerde, önizleme için diğer
yöntemler yerine Folio Builder panelini kullanın.

İçeriğin önizlemesini yapmak için Desktop Viewer'ı kullanma
Masaüstü için Adobe Content Viewer (Desktop Viewer olarak da adlandırılır) masaüstünüzde folioları, makaleleri veya mizanpajları önizlemenize
olanak sağlayan bir AIR uygulamasıdır.

Desktop Viewer tüm DPS özelliklerini desteklemez. Bunu hızlı önizleme için kullanın. En iyi sonuçları almak üzere içeriği önizlemek için aygıtınızda
Adobe Content Viewer'ı kullanın.

1. InDesign Folio Builder panelinde önizlemek istediğiniz folio ya da makaleyi seçin.

Bir folio seçtiğinizde, o foliodaki tüm makaleler için önizleme yapılabilir. Bir makale seçtiğinizde, yalnızca o makale için önizleme yapılabilir.

2. Panelin altındaki Önizle düğmesini kullanın. Görünüm menüsünden içeriği döndürme veya yeniden boyutlandırma seçeneğini belirleyin.
Panorama gibi bir kaplamada yakınlaştırma işlemini simüle etmek için + veya - tuşlarına basın.

Dosya > Folio Önizleme seçeneklerini belirleyerek veya Folio Overlays panelindeki Önizle seçeneğini tıklatarak bir belgeyi önizleyebilirsiniz.
Önceden bir makale oluşturmanıza gerek yoktur. Bu yöntem, özellikle bilgisayarınız Internet'e bağlı değilken fayda sağlar. Ancak, PNG görüntü
formatında yalnızca bir mizanpaj önizlenir. Makaleleri veya folioları önizlemek için Folio Builder panelini kullanın.

Folioları iPad veya iPhone'da önizleme
iPad/iPhone için Adobe Content Viewer, iPad veya iPhone'da oluşturduğunuz dijital içeriğin test edilmesinde kullanılan geniş kapsamlı bir
görüntüleyici sürümüdür. Bu görüntüleyici, Folio Producer araçları her güncellendiğinde güncellenir. Adobe Content Viewer, iPad 1 modelleri de
dahil olmak üzere iOS 5 özellikli aygıtları desteklemez.
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Not:

Not:

Başa dön

Yeni bir araç grubu sunulduğunda, en yeni görüntüleyici sürümünü kullanarak oluşturduğunuz foliolar yeni Adobe Content Viewer sürümü
Apple tarafından onaylanana kadar doğru bir şekilde çalışmayabilir. Folioyu açmayı denediğinizde “Please update your app” (Lütfen uygulamanızı
güncelleyin) mesajı görüntülenir. Professional veya Enterprise abonelik hesabınız varsa, Adobe Content Viewer'ın özel bir sürümünü
oluşturabilirsiniz. Bkz. iPad için özel bir Adobe Content Viewer oluşturma. Aksi halde, folioyu desteklenen önceki görüntüleyici sürümünü
kullanarak oluşturun.

Adobe Content Viewer kitaplığı, foliolar için Folio Producer sunucusu ve Dağıtım Hizmeti olmak üzere iki konumu kontrol eder. Folio Producer
(acrobat.com tarafından barındırılır) Folio Builder panelinde görünen tüm folioları içerir. Dağıtım Hizmeti, yayınlanan tüm folioları içerir. Folio minik
resmindeki yıldırım simgesi içeren mavi şerit, Folio Producer sunucusundan indirilmiş folioları gösterir. Fiş simgeli mavi şerit, Aygıtta Önizleme ile
yüklenmiş folioları gösterir. Perakende olarak yayınlanan hiçbir folio, Adobe Content Viewer'da görüntülenmez.

 
Yıldırım simgeli mavi şerit, Folio Producer sunucusunda barındırılan folioları gösterir.

1. App Store'dan aygıtınıza Adobe Content Viewer'ı indirin veya güncelleyin.

2. iPad'de Adobe Viewer'ı başlatın ve Folio Builder panelinde oturum açmak için kullandığınız Adobe ID'nin aynısını kullanarak oturum açın.

Erişim yetkisine sahip olduğunuz foliolar indirilebilir ve önizlemesi yapılabilir.

Folionuz görüntüleyici kitaplığında görünmüyorsa foliodaki makaleleri kontrol ederek folionun çift yönlü bir folioda yalnızca yatay bir
makale gibi folio yönüyle eşleşmeyen makaleler içermediğinden emin olun.

Görüntüleyiciyi kullanarak gezinme
Genel Adobe Content Viewer uygulamasını ya da özel bir görüntüleyici kullandığınızda aşağıdaki gezinme tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Çift yönlü foliolar için makalenin yatay yada dikey halini görüntülemek için mobil aygıtı döndürün.

Makaleyi okumak için yukarı ve aşağı sürükleyin. Başka bir makaleye geçmek için (ya da düzleştirilmiş bir makalenin diğer sayfalarına
geçmek için) sağa ve sola sürükleyin.

Etkileşimli alanlara dokunun veya bunları kaydırın.

Gezinme çubuklarını görüntülemek için etkileşimli olmayan bir alana dokunun. Çok sayılı bir uygulamada kitaplığa atlamak için Kitaplık
düğmesine dokunun. Önceki görünüme dönmek için Geri düğmesine dokunun. İçindekiler sayfasını görüntülemek için İçindekiler simgesine
dokunun. Gözat modunda minik resim görüntüleri arasında gezinmek için Kaydırma İmleci'ni sürükleyin.

İlk makaleye geri dönmek için gezinme çubuğundaki başlığa dokunun. Tek başlık ile başlık ve sürüm görünümü arasında geçiş yapmak için
başlığa çift dokunun. Yayını ilk durumuna getirerek her makalenin görüntülenen önceki sayfa yerine ilk sayfadan başlaması için başlığa üç
kez dokunun.
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iPad için Adobe Content Viewer 
A. Kitaplık düğmesi B. Geri düğmesi C. İçindekiler düğmesi D. Kaydırma imleci 

Folioları görüntüleyiciden kaldırma
Bir folioyu görüntüleyiciden kaldırmak için kitaplığın sağ üst köşesindeki çark simgesine dokunun, iPad'den Sayıları Kaldır'ı seçin, ardından folioları
seçip silin. (v25 sürümünden önceki görüntüleyicilerde Arşiv düğmesine dokunun.) Folio hala sunucuda bulunuyorsa görüntüleyicide halen
indirilebilir durumda demektir. Folio artık sunucuda bulunmuyorsa, kitaplıktan da kaybolur.

Bir folioyu iPhone kitaplığından silmek için folionun adına dokunup sağdan sola doğru kaydırın. Kaydırdığınızda, Görüntüle düğmesi Kaldır
düğmesine dönüşür.

İçeriğin önizlemesini yapmak için Android Viewer'ı kullanma
İki Adobe Content Viewer sürümü mevcuttur: Biri yerel Android görüntüleyiciler için, biri de eski Android görüntüleyiciler içindir.

Android için Adobe Content Viewer, Android 4.0.3 veya sonraki sürümü çalıştıran telefon ve tabletlerde oluşturduğunuz dijital içeriği test
etmek için kullanılır. Bu sürüm, yeni yerel Android görüntüleyiciye yönelik içeriği test etmek için kullanılır.
Android için Adobe Content Viewer (eski), Android 2.2 veya sonraki sürümü çalıştıran tabletler için oluşturduğunuz dijital içeriği test etmek
için kullanılır. 

1. Android Market veya Amazon Appstore'dan Adobe Content Viewer'ı indirin.

2. Android aygıtında Adobe Viewer'ı başlatın ve Folio Builder panelinde oturum açmak için kullandığınız Adobe ID'nin aynısını kullanarak
oturum açın.

Erişim yetkisine sahip olduğunuz foliolar indirilebilir ve önizlemesi yapılabilir.

Aygıtta Önizleme'yi kullanma
Folioları sunucudan indirmek yerine doğrudan bilgisayarınızdan bir mobil aygıta kopyalamak için Aygıtta Önizleme özelliğini kullanabilirsiniz.

İçerikleri doğrudan iPad veya iPhone'da önizlemek için bir Mac OS bilgisayar kullanabilirsiniz. İçerikleri doğrudan Android aygıtlarda önizlemek için
bir Windows veya Mac OS bilgisayar kullanabilirsiniz. Amazon tablet bilgisayarlarında Aygıtta Önizleme seçeneği desteklenmez.

iPad ve iPhone İçin Aygıtta Önizleme (yalnızca Mac OS)

1. iPad veya iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

2. iPad veya iPhone'unuzda DPS App Builder'la oluşturulmuş özel Adobe Content Viewer'ı başlatın.

Oturum açmanıza gerek yoktur.

3. Bir makaleyi veya folioyu önizlemek için InDesign'daki Folio Builder panelinde önizlemek istediğiniz makaleyi/folioyu seçin ve panelin alt
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kısmında bulunan Önizleme menüsünden [aygıt adı] aygıtında önizle seçeneğini belirleyin.

Önizlenen folio bilgisayarınızdan aygıtınıza kopyalanır. Aygıtınızla bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kestiğinizde, folio aygıtınızda kalır.
Arşivlenen folio kitaplıktan kaldırılır.

4. Yalnızca geçerli mizanpajı önizlemek için Folio Overlays panelini açın ve panelin alt kısmındaki Önizleme menüsünden [aygıt adı] aygıtında
önizle seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızla bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kestiğinizde, önizlenen mizanpaj aygıtınızda kalır. Kitaplığa döndüğünüzde, önizlenen
mizanpaj kaldırılmış olur.

Folio Overlays panelinden Aygıtta Önizleme yapıldığında, yalnızca PNG formatındaki geçerli mizanpajın sayfalarını görüntüler. InDesign
CS6/CC'deki alternatif mizanpajlar önizlemeye dahil edilmez.

Android tablet bilgisayarlar için Aygıtta Önizleme
Şu anda Aygıtta Önizleme, yerel sürümde değil, yalnızca Android için Adobe Content Viewer'ın eski sürümünde desteklenir.

1. Android aygıtınızın bilgisayarınızla sorunsuz biçimde iletişim kurabildiğinden emin olmak için aşağıdakileri uygulayın.

USB Hata Ayıklama'yı açın. USB Hata Ayıklama seçeneğinin konumu Android aygıtınıza göre değişiklik gösterir. Bu özellik bazı
aygıtlarda Ayarlar> Uygulamalar > Gelişim konumunda bulunur.
(Yalnızca Windows) Android aygıtınızın bilgisayarınızla iletişime geçmesi için gerekli aygıt sürücülerini yükleyin. Flash Builder yardımı Bir
Google Android aygıtındaki uygulamada hata ayıklama ve Android aygıtlar için USB aygıt sürücülerini yükleme (Windows) sayfalarında
yararlı bilgiler sunar.

2. Android aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

3. Aygıtta Adobe Content Viewer'ı başlatın.

4. InDesign'daki Folio Builder panelinde önizlemek istediğiniz makaleyi veya folioyu seçin ve panelin alt kısmında bulunan Önizleme
menüsünden aygıt adını seçin. Bit eşlem formatında yalnızca mizanpajı önizlemek için Folio Overlays panelinde Önizleme seçeneğini de
kullanabilirsiniz.

Colin Fleming'in videosunu izleyin: Preview on Android Device (Android Aygıtta Önizleme)

Windows 8.1'de beta Adobe Content Viewer'ı kullanarak önizleme
Adobe Content Viewer uygulamasının sürümü Windows Mağazası'nda mevcuttur. Windows Mağazası'nda "Adobe Content Viewer" için arama
yapın. Bu uygulama yalnızca Windows 8.1 çalıştıran aygıtlarda kullanılabilir.

An itibarıyla Adobe Content Viewer'a sınırlı bir özellik grubu dahildir. Köprüler, slayt gösterileri, kaydırılabilir çerçeveler ve videolar desteklenir. Web
İçeriği kaplamaları kısmen desteklenir. Görüntü sırası, kaydırma ve yakınlaştırma, ses ve panoramalar henüz desteklenmez. Sosyal paylaşım,
bölümler ve uygulama içi satın alma gibi diğer DPS özellikleri henüz desteklenmez. Bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Folio yorumlamaları oluşturma

Not:

Not:

Aynı folionun farklı aygıtlarda kullanılmak üzere tasarlanan birden fazla versiyonuna yorumlama denir. Birden fazla folio yorumlaması
oluşturursanız, görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarıyla en iyi eşleşen yorumlamayı kullanılabilir yapar.

Yorumlamalar özellikle üç nedenle kullanışlıdır:

Mektup kutusu görünümüne getirilmeyen iPhone içeriği oluşturmak için. Örneğin, iPhone 3/4 aygıtlarda çalışan bir 480x320 yorumlama ve
iPhone 5 ve sonraki sürüm aygıtların görüntüleme alanını dolduran bir 1136x640 yorumlama oluşturabilirsiniz.
Yalnızca Web Viewer folio oluşturmak için. Bkz. Web Görüntüleyiciyi Özelleştirme.
Android aygıtlar için daha az ölçeklendirme ve mektup kutusu görünümüne getirme gerektiren ya da farklı aygıt boyutlarını hedefleyen folio
oluşturmak.

Yorumlamalar yalnızca çok foliolu uygulamalarda kullanılabilir. Tek foliolu bir uygulama oluşturduğunuzda, folio yorumlamaları desteklenmez.
Bunun yerine, çok yorumlamalı makaleler oluşturun.

Birden fazla folio için aynı Folio Adı kullanıldığında bunlar bir yorumlama grubu olarak birbirine bağlanır. Farklı yorumlamaların Folio Adı
değerlerinin aynı olması gerekse de Boyut değerleri farklı olmalıdır (Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması haricinde). Ayrıca, folio
yorumlamaları perakende bir uygulamaya aitse tüm yorumlamalar için aynı Ürün kimliğini kullanmanız önerilir (ancak farklı yorumlama grupları için
farklı Ürün kimlikleri kullanmanız gerekir). Bir abonelik uygulamasındaki yorumlamalar için, Yayın Tarihi değerleri aynı olmalıdır. Takvim
widget'ından tarih seçin.

Bir abonelik görüntüleyicisi için folio yorumlamaları oluştururken, her bir yorumlama için takvim widget'ından aynı Yayın Tarihi ayarını seçin.

 
Aynı Folio Adı ayarlarına ve farklı Boyut ayarlarına sahip birden fazla folio yorumlaması oluşturma

Görüntüleyici Dağıtım Servisini denetlerken yalnızca mobil aygıtla en uyumlu yorumlamayı sunar.

iPad aygıtları için önerilen yaklaşım, PDF görüntü formatında makaleler içeren bir 1024x768 folio oluşturmaktır. Başka bir seçenek de yorumlama
oluşturmaktır. 2048x1536 Boyut ayarlarına sahip bir folio yorumlaması ile 1024x768 ayarlarına sahip başka bir folio yüklediğinizde, HD iPad modeli
2048x1536 folioyu, SD modeller ise küçük boyutlu yorumlamayı indirir. iPad görüntüleyicileri yalnızca 4:3 en-boy oranına sahip folioları indirir.
iPhone görüntüleyiciler yalnızca 3:2 en boy oranındaki (veya 1136x640 yorumlamalar için 16:9 en boy oranındaki) folioları indirebilir. Hem iPad
hem de iPhone'u destekleyen bir görüntüleyici uygulaması oluştururken en iyi sonuçları almak için birkaç yorumlama oluşturun. Bkz. Farklı iPad
modelleri için DPS içeriği oluşturma ve iPhone için içerik oluşturma.

Android görüntüleyiciler için bkz. Yerel Android görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma.

En iyi sonuçları almak için, folio yorumlamalarında Folio Adı, Yayın Adı, Folio Numarası ve Yayın Tarihi gibi aynı folio meta veri ayarlarından
faydalanın. Yorumlamaları yayınladığınızda, aynı Ürün Kimliğini kullanın. Sosyal Paylaşım özelliğini etkinleştiriyorsanız, aynı Makale Adı
değerlerini kullanmaya dikkat edin.
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Not:

Bölümler özelliği (yalnızca iPad), müşterilerinizin tanımladığınız foliodaki bölümleri ayrı ayrı indirmelerini sağlar. Örneğin, müşterileriniz Haberler,
Spor, İş Dünyası, Stil ve Para bölümlerine ayırdığınız folionuzu yalnızca belirli bölümlerdeki makaleleri veya bir seferde tüm makaleleri indirme
seçenekleri arasından tercih yapabilirler.

DPS Bölümleri

Bölüm Atama

Folio Producer Editor'da her bir makalenin Bölüm bilgilerini ayrı ayrı belirtebilirsiniz. En az iki makale için aynı Bölüm adını kullanın. En iyi sonuçlar
için, v24 veya sonraki sürümleri kullanarak bir folio oluşturun ve bölüm kapak görüntüleri oluşturmak için Folio Builder panelini kullanarak foliodaki
makaleleri güncelleyin. Bölümleri görüntülemek için v24 veya sonraki sürüm bir görüntüleyici kullanın.

Ayrıca, sidecar.xml dosyasında <section> etiketini kullanan makalelerin bölümlerini de belirtebilirsiniz. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri
sepet dosyası oluşturma.

Bölümlerin çalışma şekli

Bir foliodaki makaleler için Bölüm bilgileri belirttiğinizde, iPad görüntüleyici kitaplığında İndir veya Satın Al düğmeleri yerine Göster düğmesi
görünür. Göster düğmesine dokunduğunuzda ilgili makalede bulunan Bölümler görüntülenir. Her bölümdeki ilk makalenin ilk sayfası bölümün kapak
görüntüsü olarak kullanılır. Kullanıcı bölümün kapak görüntüsüne dokunduğunda, o bölümdeki tüm makaleler indirilir veya görüntülenir.

Bölüm bilgileri belirtilmemiş olan makaleler herhangi bir bölümle indirilir. Örneğin, kapak makalesi ve içindekiler makalesi için Bölüm bilgileri
belirtmediğinizde, bu makaleler kullanıcının indirdiği ilk bölümle birlikte indirilir.

Bölümler içeren bir folioda, İçindekiler düğmesine dokunduğunuzda yalnızca bölüm başlıkları gösterilir, ancak makaleler görüntülenmez. İçindekiler
bölümünde bir bölüm adına dokunduğunuzda, o bölümdeki ilk makaleye atlanır.

Orijinal makale sırası, bölümler içeren folioda korunur. En iyi sonuçlar için, aynı bölümde yer alan makaleleri folionun içinde yan yana gruplandırın.

Kullanıcı tek bir bölüm indirdiğinde, bu işlem tam folio indirme işlemi olarak sayılır. İlgili foliodaki diğer bölümler için daha sonra yapılan
indirme işlemleri, indirme sayısına eklenmez.

Bölümleri Test Etme

Bölümler özelliğini test etmek istediğinizde, iPad için bir geliştirme uygulaması oluşturun. Bölümler Adobe Content Viewer'da tam olarak
uygulanmaz.

Bob Bringhurst, Bölümler özelliği için ekran
görüntüleri ve en iyi uygulamaları sunuyor....
Daha Fazla Bilgi

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Folio Producer Organizer'da her bir folio için filtre adı belirtirseniz, filtre seçenekleri görüntüleyici kitaplığındaki açılır bir menüde görünür.

Örneğin, aynı folionun farklı diller için farklı sürümlerini oluşturduğunuzda, müşterilerinizin yalnızca bir dildeki folioları görüntülemesini sağlayabilir
ve diğer dillerdeki folioları gizleyebilirsiniz. Veya “2011 Sayıları” ve “2012 Sayıları” gibi, yalnızca belirli bir döneme ait folioları görüntüleyen filtreler
oluşturabilirsiniz.

Yalnızca tek bir filtre düzeyi oluşturabilirsiniz. Ancak müşterileriniz açılır listeden birden çok seçenek belirleyebilir. Örneğin, müşteriler Fransızca ve
Almanca folioları görüntüleyerek İngilizce ve İspanyolca folioları gizleyebilirler.

Filtreler yalnızca iPad'de desteklenir.

 
Bu uygulamada, yalnızca Temel Bilgiler ve Bilgi folioları görüntülenir.

1. v22 görüntüleyici sürümü veya üzerini kullanarak foliolar oluşturun.

2. Folio Producer Organizer'da folioyu seçin ve Kitaplık Filtresi metin kutusuna bir filtre adı girin.

Belirli bir kategoriye ait foliolar için aynı filtre adlarını kullanmaya dikkat edin. Örneğin, farklı foliolar için “Almanca” ve “almanca” filtrelerini
belirtirseniz, bu filtreler kitaplıkta farklı seçenekler olarak görünür.

3. Bir görüntüleyici oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanın. Filtreleri kitaplıkta test ederek amaçladığınız şekilde çalıştıklarından emin olun.
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Paylaş

Kopyala

Oluşturduğunuz ya da Folio Builder panelinde bir folioya içe aktardığınız makaleler folioda görünür. Ayrıca, bir folioya makale eklemenin iki yolu
daha vardır.

Folio Builder panelinde folioyu seçin ve panel menüsünden Paylaş'ı seçin. Folioyu paylaştığınız herkes folioya makale ekleyebilir. Bu
şekilde, Kopyala komutunu kullanarak paylaşılan foliodaki makaleleri farklı bir hesap kullanılıyor olsa bile başka bir folioya kopyalayabilirsiniz. Bkz.
Folioları paylaşma.

Folio Builder panelinde makaleyi seçin ve panel menüsünden Kopyala'yı seçin. Ardından makaleyi farklı bir folioya kopyalayın. Tüm meta
veriler aktarılır. Kopyalanan makalenin kaynak dosyalarını, kendi oluşturduğunuz bir makalede olduğu gibi düzenleyip güncelleyebilirsiniz.
Makaleleri Folio Producer Editor'ı kullanarak da kopyalayabilirsiniz. Bkz. Makaleyi başka bir folioya kopyalama.
Bir folioyu bir hesaptan diğerine aktarmanız gerektiğinde Folio Producer'daki Kopyala komutunu kullanın. Folio oluşturma bölümündeki "Folio
kopyalama" kısmına bakın.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Yerel Android görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma

Başa dön

Başa dön

Yerel Android uygulaması oluşturmak için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanırken Android tabletlerde hangi folio yorumlamalarının, Android
telefonlarda da hangi yorumlamaların görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Yerel Android görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma
Android telefonlar için tek bir küçük yorumlama, Android tabletler için ise büyük bir yorumlama oluşturmak önerilen bir yaklaşımdır. Örneğin, iOS
uygulaması için kullandığınız boyutların aynısını kullanmak istiyorsanız bir 480x320 telefon yorumlaması ve bir 1024x768 tablet yorumlaması
oluşturabilirsiniz. Android aygıtların boyut oranına daha iyi uyan bir tasarım kullanmak istiyorsanız 800x480 ve 1280x800 yorumlamaları
oluşturabilirsiniz.

Görüntüleyici aygıtta folioyu görüntülediğinde gerekli olan ölçeklendirme miktarının azaltılması için ek yorumlamalar oluşturabilirsiniz. Örneğin
1280x800, 1920x1200 ve 2560x1600 folio yorumlamaları oluşturabilirsiniz. Ardından, tüm bu yorumlamaları Web tabanlı DPS App Builder'da
tabletler için kullanılacak şekilde belirtebilirsiniz. Görüntüleyici, tablet boyutlarına en çok uyan yorumlamayı seçer.

Bir dizi yorumlama oluşturmak üzere, her bir folio yorumlaması için aynı Folio Adı, Yayın Tarihi ve Ürün Kimliği değerlerini kullanın. Ayrıntılar için
bkz. Folio yorumlamaları oluşturma.

Gelişmiş yorumlamalar için uygulamanızı yapılandırma
Web tabanlı DPS App Builder'da, Uygulama hesabı için kullandığınız Adobe ID seçilebilecek folio boyutlarını belirler.

DPS App Builder'da "Gelişmiş Yorumlama Desteğini Yapılandır" seçeneği belirlenirse:

Yalnızca seçtiğiniz folio boyutları söz konusu aygıt türünde kullanılabilir. Örneğin bir 480x320 ve 1024x768 folio oluşturup Akıllı Telefonlar için
yalnızca 480x320 seçeneğini belirlerseniz, Android telefonlarda 480x320 foliolar görünür; 1024x768 foliolar görünmez.
Bir aygıt türü için birden fazla folio boyutu seçip yorumlamalar oluşturursanız görüntüleyici, yalnızca aygıt boyutlarıyla en iyi eşleşen
yorumlamayı seçer.
Aygıt türü için folio belirlemezseniz uygulama kitaplığı boş olur. Her bir aygıt türü için en az bir folio boyutu seçmenizi öneririz. Örneğin,
telefona ilişkin destek sağlamak istemiyorsanız kullanıcılara uygulamanın bu aygıt türünde kullanılamayacağını bildiren özel bir yorumlama
yayınlayın.

Gelişmiş yorumlamaları etkinleştirmek için şunları yapın:

1. Web tabanlı DPS App Builder'da "Gelişmiş Yorumlama Desteğini Yapılandır" seçeneğini belirleyerek bu özelliği etkinleştirin.

 

2. "Tablet yorumlamaları" alanında, Uygulama hesabınızda tabletler için kullanılabilecek bir veya birden fazla folio boyutu belirtin.

3. "Akıllı telefon yorumlamaları" alanında, Uygulama hesabınızda telefonlar için kullanılabilecek bir veya birden fazla folio boyutu belirtin.

Uygulamayı oluşturup gönderdikten sonra, uygulamaya eklemek istediğiniz farklı bir folio boyutu eklerseniz uygulamayı düzenlemeniz, yeni folio
boyutunu eklemeniz ve uygulamayı yeniden göndermeniz gerekir.
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Daha fazla bilgi için bkz. Android için yerel DPS uygulamaları oluşturma.
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Folio üretme ve yayınlama
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Digital Publishing Suite Dashboard'da, Professional ve Enterprise abonelerinin folio yayınlamak ve özel görüntüleyici uygulamaları oluşturmak için
ihtiyacı duyduğu araçlar bulunur. Folio Producer'ı kullanarak folio üzerinde son rötuşları yaptıktan sonra folionuzu yayınlayın. DPS App Builder'ı
kullanarak Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore için özel görüntüleyici uygulamaları oluşturun.

Professional veya Enterprise aboneleri folio yayınlayabilir ve özel görüntüleyici uygulamaları oluşturabilir. DPS abonesi değilseniz, tek sayılı
görüntüleyiciler yayınlamak için Creative Cloud üyeliğinizi veya Tekli Sürüm lisansınızı kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Yapılacak işlem: Başvurulacak bölüm:

Yayınlama için hesap kimlikleri oluşturma (yalnızca abonelik
sürümü)

Hesap Yönetimi aracı

Görüntüleyici uygulaması türlerini anlama Özel görüntüleyici uygulaması türleri

Folioları derleme, düzenleme ve yayınlama Folio Producer Organizer

Makaleleri hazırlama ve meta verileri düzenleme Folio Producer Editor

Tekli Sürüm görüntüleyici uygulaması oluşturma Tekli Sürüme genel bakış

Bir mağazaya göndermek üzere bir özel görüntüleyici uygulaması
oluşturma

DPS App Builder
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Farklı DPS uygulamaları hakkında bilgiler

Başa dön

Özel görüntüleyici uygulaması türleri
Uygulama dağıtım türleri
Yetki ve yetkilendirme hakkında

Folio Producer araçlarını yükleyen herkes, bir folio oluşturup diğer kişilerle paylaşabilir. Özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak ve bunu Apple
App Store, Google Play veya Windows Mağazası gibi bir desteklenen mağazaya göndermek üzere Digital Publishing Suite için Professional veya
Enterprise aboneliğe sahip olmanız gerekir. Dahili bir Tek Sürümlü uygulama (yalnızca iPad) oluşturmak için Creative Cloud üyeliğine ya da Tek
Sürüm lisansına sahip olmanız gerekir.

Digital Publishing Suite'e abone olma hakkında bilgi için bkz. www.adobe.com/tr/products/digitalpublishingsuite/.

Özel görüntüleyici uygulaması türleri
Adobe Content Viewer, folioları önizlemenizi ve kişilerle paylaşmanızı sağlar. Foliolarınızı bir mağazada sunmak için DPS App Builder'ı kullanarak
özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz.

Tekli folio görüntüleyici uygulaması

Bir tekli folio görüntüleyici uygulamasında, folio görüntüleyici uygulamasına tümleşiktir. Görüntüleyicinin bir kitaplığı yoktur.

Single Edition lisansını kullanarak tek foliolu bir uygulama oluşturmak için Folio Builder Panelinde folioyu seçin ve panel menüsünden Uygulama
Oluştur seçeneğini belirleyin. Ardından uygulamayı oluşturup Apple Store'a yükleyebilirsiniz. Professional ve Enterprise aboneliklerini kullanarak tek
foliolu bir uygulama oluşturmak için Folio Producer Organizer ile .zip dosyasını dışa aktarın ve DPS App Builder'ı kullanarak bu .zip dosyasını
belirtin.

Tek foliolu uygulamalarda yer imleri veya sosyal paylaşım desteklenmemektedir. Tek foliolu bir uygulama Gazetelik'te görüntülenmez. Şu anda
iPad'ler için tekli folio görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz; ancak iPhone, Android veya Windows aygıtları için oluşturamazsınız.

 
Tekli folio görüntüleyicilerinin kitaplığı yoktur.

Çoklu folio görüntüleyici uygulaması

Bir çoklu folio görüntüleyici uygulamasında, DPS App Builder'ı kullanarak temelde kabuk olan bir görüntüleyici oluşturabilirsiniz. Gönderdiğiniz
görüntüleyici uygulamasında içerik bulunmaz. Folioları Adobe Dağıtım Hizmeti'nde yayınlamak için Folio Producer Organizer'ı kullanabilirsiniz.
Müşteriler, yetki sahibi oldukları folioları indirmek için görüntüleyicinin kitaplığını kullanırlar.

Oluşturduğunuz her çoklu folio görüntüleyici için farklı bir Adobe ID kullanın. Bkz. Dijital yayıncılık için Adobe ID kullanma.
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Başa dön

 
Bir çoklu folio görüntüleyicinin kitaplığı, müşterilerin folio indirmelerini, görüntülemelerini ve satın almalarını sağlar.

Çoklu folio görüntüleyici uygulaması için ücretsiz ve perakende olmak üzere iki tür folio oluşturabilirsiniz. Ücretsiz ve Genel olarak ayarlayarak
yayınladığınız tüm foliolar, özel görüntüleyicinin kitaplığında otomatik olarak bir İndir düğmesiyle birlikte görünür.

Perakende ve Genel olarak ayarlayıp yayınladığınız tüm foliolar, iTunes Connect veya Google Play'de oluşturduğunuz bir uygulama içi satın alma
seçeneğine bağlanmalıdır. Folioyu yayınlarken, uygulama içi satın almayı kurarken kullandığınızla aynı Ürün Kimliğini kullanın. Perakende foliolar,
özel görüntüleyicinin kitaplığında bir Satın Al düğmesiyle birlikte görünür. Müşteriler Satın Al seçeneğine dokunduklarında folioyu satın alabilirler.

Çoklu folio abonelik görüntüleyici uygulaması

Abonelik özelliği olan bir görüntüleyici uygulaması, bir Oturum Aç düğmesi ile müşterilerin istedikleri abonelik türünü seçmelerini sağlayan bir
kitaplık seçeneği içerir. Örneğin, 3 Aylık, 6 Aylık veya 1 Yıllık seçeneği tercih edebilirler. Müşteriler oturum açtıklarında, görüntüleyici hangi folioları
indirmeye yetkileri olduğunu belirlemek için mağazayı kontrol eder.

Apple App Store ile birlikte çalışan bir abonelik oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Enterprise abonelik sahibi bir müşteriyseniz, özel bir yetkilendirme
sunucusu kurarak müşterilere mağaza aracılığıyla veya hizmetiniz üzerinden abone olma seçeneği de sunabilirsiniz.

 
Abonelikli görüntüleyici kitaplığı

Şirket imzalı görüntüleyici uygulaması

Enterprise aboneleri, sadece dağıtıma yönelik iPad uygulamaları oluşturabilir. Şirket imzalı bir iPad görüntüleyici uygulaması, Apple Store'dan
indirilmek yerine şirket içinde dağıtılır. Bkz. Şirket imzalı bir iPad görüntüleyici uygulaması oluşturma.

Uygulama dağıtım türleri
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Genel uygulama mağazasından

Sınırlı dağıtım seçeneğiyle genel uygulama mağazasından (yalnızca Enterprise)

Özel bir sunucudan (yalnızca Enterprise sürümü)

Başa dön

DPS içeriklerinizi dağıtmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın.

Bir uygulama oluşturup bunu Apple App Store, Google Play Store veya Windows Mağazası'na gönderin.

Bir abonelik uygulaması oluşturun ve Apple, Google veya
Amazon mağazasına gönderin. Kullanıcıların giriş yapma hesaplarına göre indirebilecekleri ve görüntüleyebilecekleri folioları belirlemek için özel
bir yetkilendirme sunucusu kullanın. Bkz. Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (Digital Publishing Suite ile sınırlı dağıtımı
kullanma).

Bir şirket içi uygulama oluşturun ve bu uygulamayı güvenlik duvarının arkasında barındırın.
Bkz. Şirket imzalı bir iPad görüntüleyici uygulaması oluşturma.

Yetki ve yetkilendirme hakkında
Yetki, bir öğeyi indirme iznidir. Yetkilendirme, yetkili olunan içeriği müşterilerin indirebileceği şekilde kullanılabilir hale getirmektir. Mağaza (Apple
App Store veya Google Play Store gibi), görüntüleyici uygulamalarının indirilebildiği yerdir. Mağaza için özel uygulamalar oluşturmak üzere DPS
App Builder'ı kullanabilirsiniz. Dağıtım Hizmeti, folioların indirilebildiği yerdir. Folioları Adobe Dağıtım Hizmeti'nde yayınlamak için Folio Producer
Organizer'ı kullanırsınız.

Tek foliolu uygulamalar bütün olarak App Store'dan indirilebilir. Müşteriler çok foliolu uygulamanızı indirip kitaplığı açtıklarında, görüntüleyici Adobe
Dağıtım Merkezi'nden indirilebilecek folioları kontrol eder.
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DPS Dashboard
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Professional

Enterprise

Yönetici görevi

Uygulama görevi

DPS App Builder görevi

Geçerli bir Adobe ID'si olan herkes Digital Publishing Suite Dashboard'da (https://digitalpublishing.acrobat.com) oturum açabilir ve folioları
düzenleyebilir. Oturum açmak için kullandığınız Adobe ID, hangi özellikleri kullanabileceğinizi belirler.

 
DPS Dashboard, oturum açmak için kullanılan hesap türüne bağlı olarak farklı seçenekler ve hizmetler görüntüler.

Digital Publishing Suite abonelik türleri

Enterprise ve Professional olmak üzere, iki Digital Publishing Suite sürümü türü vardır.

Professional hesap sahibi kullanıcılar, yazma araçlarını, Dashboard araçlarını ve hizmetlerini kullanarak sınırsız sayıda özel
görüntüleyici uygulaması oluşturabilirler.

Enterprise hesap sahibi kullanıcılar, bir Professional hesap sahibinin erişim yetkisi bulunduğu tüm araçlara ve hizmetlere erişim
sağlayabildikleri gibi, görüntüleyici kullanıcı arabirimlerini özelleştirme, özel yetkilendirme sunucuları oluşturma, şirket içi uygulamalar oluşturma gibi
daha pek çok işlem yapma olanağına sahiptirler.

Ayrıca Tekli Sürüm seçeneğini kullanarak Apple App Store'a gönderebileceğiniz tek sayılı bir görüntüleyici uygulaması oluşturmanız da
mümkündür. Single Edition'da, uygulama yayınlamak için Dashboard'u kullanmanıza gerek yoktur.

Digital Publishing Suite görevleri

Digital Publishing Suite aboneliği aldığınızda, Adobe yetkilisi bir ana hesap oluşturur. Bu hesapla Hesap Yönetimi aracını kullanarak farklı Adobe
ID'lere görevler atayabilirsiniz.

Hesap türlerini atamak için bir Yönetici hesabı kullanılır.

Uygulama görevi, yayınlanan folioları belirli bir çoklu foliolu özel görüntüleyiciye bağlar. Örneğin, bir yayıncı dış mekan sporları
hakkında dergiler oluşturuyorsa, “bisikletcilik@yayinci.com” ve “yuruyus@yayinci.com” olmak üzere, her bir görüntüleyici uygulaması için birer
Adobe ID oluşturulmalıdır.
Bir kişinin Adobe ID'sine bağlanmış varolan bir özel görüntüleyiciniz yoksa Uygulama görevi için bu kişinin adını (“aliuslu@yayinci.com” gibi)
kullanmaktan kaçının.

DPS App Builder'da oturum açarak özel görüntüleyici uygulamaları oluşturmak için DPS App Builder Adobe ID'sini
kullanın.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Dashboard'da Folio Producer bağlantısını tıklattığınızda (https://digitalpublishing.acrobat.com) Folio Producer görüntülenir. Folio Producer ile
folioları düzenleyebilir ve üzerlerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bir abonelik hesabı kullanarak oturum açtıysanız folio yayınlayabilirsiniz. Folio
Producer'da mevcut folioları görüntüleyen bir Düzenleyici sayfası ve foliodaki makaleleri görüntüleyen bir Editör sayfası vardır.

 
Düzenleyici panelinde görüntülenen mevcut foliolar

Folio Producer Organizer'ı doğrudan açmak için Folio Builder panel menüsünden Folio Producer seçeneğini belirleyin.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Folioları Distribution Service'ta yayınlama

Şimdi veya Planlanmış

Özel ya da Genel

Ücretsiz ya da Perakende

Not:

Yayınlanan folioları güncelleme
Folioları sunucudan kaldırma

Foliolar ve makaleler oluşturulduğunda, acrobat.com tarafından desteklenen Folio Producer sunucusuna yüklenirler, ancak Adobe Distribution
Service'ta (bazen “uygulama sunucusu” olarak da adlandırılır) görünmezler. Distribution Service müşterilerin indirebileceği tüm folioları depolar.

Folioları perakende veya genel olarak yayınlamak için DPS Professional veya Enterprise hesabı kullanarak DPS Dashboard'da giriş yapmalısınız.
Ancak, bir aygıtta Adobe Connect Viewer'daki indirme performansını geliştirmek için isteyen herkes folioları özel olarak yayınlayabilir.

 
İçeriği Distribution Service'ta yayınlama

1. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard sayfasında giriş yapın.

2. Dashboard'da Folio Producer öğesini tıklatın. Folio Producer Organizer'da bir folio seçin ve Yayınla'yı tıklatın.

3. Folionun durumunu ayarlayın.

Şimdi seçeneğini belirlerseniz, Yayınla öğesini tıklattığınız anda folio yayınlanır. Durum olarak Özel'i seçin. Folio
yayınlandığında, durumu Özel'den Genel'e değişecektir. Folioları yayınlanacak ancak güncellenmeyecek şekilde programlayabilirsiniz.

Planlanmış seçeneğini belirlerseniz, folio belirttiğiniz zaman yayınlanır (geçerli zamandan 30 dakikadan önce ve 7 gün sonra olmamak
üzere). Tarih ve saat GMT olarak görüntülendiğinden, kendi zaman diliminize göre gerekli ayarları yapın.

Şu anda yalnızca planlanmış folio yayınlanır; hiçbir push bildirimi gönderilmez.

Genel olarak ayarlandığında, folio mağazada kullanılabilir duruma gelir gelmez müşteriler tarafından indirilebilir. Bir
folionun Genel olarak yayınlanması için DPS Professional veya Enterprise hesabı gerekir. Bir folio Özel olarak düzenlenmişse, müşteriler bu
folioyu bir özel görüntüleyici uygulamasında indiremez. Bu özellik yalnızca Adobe Content Viewer'da kullanılabilir.

Müşterilerin bir uygulama içi satın alım ya da abonelikle para ödemeleri koşuluyla folioyu indirmelerine izin
vermek için folio durumunu Perakende olarak ayarlayın. Perakende foliolarda, perakende folio indirme fiyatını belirlemek için Apple geliştirici
sitesindeki Uygulama İçi Satın Alma işlemini veya Google Play geliştirici sitesindeki Uygulama İçi Faturalandırma işlemini inceleyin.

Perakende olarak yayınlanan hiçbir folio, Adobe Content Viewer'da görüntülenmez. Oluşturduğunuz özel geliştirme foliosunu kullanarak
perakende folioları önizleyin.

Perakende foliolar için, durumu Ücretsiz olarak ayarlamayın, daha sonra Perakende olarak ayarlayın. Bu şekilde folionun özel
görüntüleyicide kullanılması engellenebilir. Bu folioları yayından kaldırıp Genel ve Perakende olarak yeniden yayınlayabilirsiniz.

4. Ürün Kimliğini belirleyin.
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Başa dön

En iyi sonuçlar için com.yayıncı.yayın.sayı formatını kullanarak (com.adobepress.inspire.july2013 gibi) Ürün Kimliğini belirleyin. En iyi
sonuçları almak için Ürün Kimliğinizde büyük harfli karakterler kullanmayın. Büyük harfli karakterler, Amazon'dan yapacağınız uygulama içi
satın alımlarda sonuç vermeyebilir.

Perakende içerik için, uygulama içi satın alma işlemini ayarlarken oluşturduğunuz Folio Yayınla iletişim kutusundaki aynı Ürün Kimliğini
kullandığınızdan emin olun.

Uygulamanızdaki birbirinden farklı her folio için farklı Ürün Kimlikleri kullanın. Ancak, folio yorumlamaları oluştururken, kümedeki tüm
yorumlamalar için aynı Ürün Kimliğini kullanın.

5. Yayınla'yı tıklatın.

Folio çakışan yönlendirmeleri ya da boyut oranları olan makaleler içeriyorsa yayınlanmaz. Folio yayınlandığında Yayınla düğmesinin yerine
Güncelle düğmesi görüntülenir ve Kaldır düğmesi etkindir.

Bir folio yayınladığınızda veya güncellediğinizde, görev kuyruğa gönderilir. Bu sırada, Organizer'da çalışmaya ve başka foliolar güncellemeye ya da
yayınlamaya devam edebilirsiniz. Kuyruk durumunu görmek için Görünüm > Yayın İstekleri seçeneklerini belirleyin. Bir iş başarısız olursa tekrar
deneyin. Yayından Kaldırmanız ve Yayınla seçeneğini tekrar belirlemeniz gerekebilir. Yayınlama işlemini etkileyebilecek sunucu kesintileriyle ilgili
bilgi için bkz. DPS Durum sayfası.

Korumalı olmayan makaleler masaüstünde görüntülenmek üzere bir web sunucusuna yüklenir.

Özel görüntüleyicinizde push bildirimler etkin durumdaysa Bildir düğmesini tıklatarak bir push bildirimi tetikleyebilirsiniz. Bkz. Push bildirimleri.

Yayınlanan folioları güncelleme
Bir folioyu yayınladıktan sonra, yayınlanan folioyu güncellemek için Folio Producer Organizer'daki Güncelle düğmesini kullanabilirsiniz. Adobe
Content Viewer indirilmiş bir folionun güncellendiğini saptadığında, kullanıcıları güncellenen folioyu indirmeleri için uyarır. Yayın Adı, Folio
Numarası, Ürün Kimliği ve Boyut değerlerinin değişmediğinden emin olun. Bu değerlerden herhangi birini değiştirmeniz gerektiğinde, folioyu
güncellemek yerine, yayından kaldırıp tekrar yayınlayın.

1. Folio ve makalelerde gerekli değişiklikleri yapın.

Bir makalenin kaynak belgelerinde düzenleme yaptığınızda Folio Builder panelindeki Güncelle komutunu kullanın.

2. Folio Producer Organizer'a gidin.

3. Folionun Yayın Adı ve Folio Numarası ayarlarının varolan folionunkilerle aynı olduğundan emin olun.

Bu ayarlardan biri farklıysa, yeni folio ayrı bir sayı olarak değerlendirilir.

4. Folioyu seçin ve Güncelle seçeneğini belirleyin.

5. Uygun durum ayarını ve Ürün Kimliğini belirleyin.

Ürün Kimliğini değiştirmeyin. Farklı bir Ürün Kimliği kullanmanız gereken durumlarda, Yayından Kaldır seçeneği yardımıyla folioyu silip tekrar
yayınlayın.

Folionuz bir perakende sürümüyse, Ürün Kimliğinizin iPad uygulamaları için Uygulama içi Satın Alma veya ilgili Android ve Amazon
uygulamaları işlemleri sırasında belirlenen Ürün Kimliğiyle aynı olduğundan emin olun. Farklı bir Ürün Kimliği belirlerseniz, folio özel
görüntüleyici uygulamanızda görüntülenmez.

İçerik Güncelle seçeneği belirlendiğinde folio içeriği ve meta veriler güncellenir. Bu seçeneği seçimden kaldırdığınızda Güncelle düğmesine
basılmasıyla sadece durum değişir. En iyi sonuçlar için İçeriği Güncelle seçeneğini işaretli bırakın.

Folioları sunucudan kaldırma
Folio Producer Organizer'da hem Yayından Kaldır komutu, hem de Sil komutu bulunmaktadır.

Yayından Kaldır komutuyla yayınlanmış olan folio Dağıtım Servisinden kaldırılır. Mağazada bir çoklu folio görüntüleyici uygulamanızın
bulunduğu durumlarda folio kaldırıldıktan sonra artık indirilemez.

Sil komutuyla folio ve içeriği silinir. Folio silindikten sonra bir daha Folio Producer Organizer veya Folio Builder panelinde görünmez.

Kaldırılan veya silinen bir folio indirilmiş olduğu aygıtlardan silinmez. Arşiv düğmesine dokunulduğunda, silinen folio görüntüleyici kitaplığından
kaldırılır.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

132

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://status.adobedps.com/
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/push-notifications.html#push_notifications


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

133

http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr


Folio Producer Editor

Başa dön

Sırayı değiştirme

Makale özelliklerini düzenleme

Makaleleri önizlemek için Minik Resim görünümünü kullanma
Makale ayarlarını düzenleme

Folio Producer Editor ile Folio Builder panelinde bulunmayan bazı makale ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Editor'da iki görünüm vardır: makaleleri
önizlemek ve özelliklerini değiştirmek için Minik Resim Görünümü ve diğer özellikleri sıralamak, kilitlemek ve değiştirmek için Liste Görünümü.

 
Folioda bulunan makaleler 
A. Seçilen makale B. Liste görünümü ve Minik resim görünümü C. Yatay veya dikey mizanpajı göster 

Makaleleri manuel olarak yeniden sıralamak, indirme önceliklerini değiştirmek ve diğer ayarları düzenlemek için Liste görünümünü kullanın.

 
Liste görünümünde görüntülenen Folio makaleleri

Makaleleri önizlemek için Minik Resim görünümünü kullanma
JPEG veya PNG görüntü formatını kullanan HTML makaleleri ve InDesign makaleleri Folio Producer Editor'de minik resim görüntüleri gösterir.
Ancak PDF görüntü formatını kullanan makalelerde minik resimler görünmez.

1. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard'da giriş yapın ve Folio Producer'ı tıklatın.

2. Düzenlemek istediğiniz folioyu seçin ve Aç'ı tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Sırasını değiştirmek istediğiniz makaleyi sürükleyin.

Makale Özellikleri ayarlarında yaptığınız değişiklikler Folio Builder paneline yansır. Bkz. Makale özelliklerini

134

https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Yatay ve dikey mizanpajları görüntüleme

Makale ekleme

HTMLResources.zip dosyasını içe aktarma

Makaleyi yeniden adlandırma

Başa dön

değiştirme.

Mizanpajı değiştirmek için Yatay ve Dikey düğmelerini tıklatın. Makale minik resimlerini yeniden
boyutlandırmak için Minik Resim kaydırıcısını sürükleyin.

Ekle'yi tıklatın ve kopyalamak istediğiniz makaleyi foliodan seçin. Ayrıca makale açılır menüsünden Buraya Kopyala'yı
seçerek bir makaleyi başka bir folioya kopyalayabilirsiniz.

HTMLResources.zip dosyasını tıklatarak içe aktarın. Bkz. HTMLResources'ı İçe Aktarma.

Makale açılır menüsünden Yeniden Adlandır'ı seçin ve makaleyi yeniden adlandırın. Bir makaleyi yeniden
adlandırdığınızda Makale Adı değişir ancak görüntüleyicide gösterilen Makale Başlığı değişmez. Bir makaleyi yeniden adlandırmak
makaleler arasındaki navto bağlantılarının bozulmasına yol açabilir.

Makale ayarlarını düzenleme

1. Bir folio seçerek Folio Producer Editor'da açın.

2. Minik Resim Görünümü veya Liste Görünümü'nü kullanarak makale ayarlarından dilediklerinizi değiştirin. Bkz. Makale özelliklerini değiştirme.

135

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/tr_TR/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_tr
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/tr/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


HTMLResources klasörünü içe aktarma
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Not:

InDesign belgeleri yerine HTML tabanlı makaleler oluştururken görüntüleri, komut dosyalarını ve CSS dosyalarını paylaşmak için bir kaynaklar
klasörü oluşturabilirsiniz. Kaynaklar klasörü 'HTMLResources.zip' şeklinde adlandırılmalıdır. Bir folioda yalnızca tek bir HTMLResources klasörünü
içe aktarabilirsiniz. HTMLResources.zip dosyası önizlemesi yapılabilen bir makale özelliğini taşımamaktadır. Bu dosya, paylaşılan kaynaklar veya
uygulama içi tarayıcıdaki görüntüler veya PDF dosyaları gibi içerikleri görüntülemeye yönelik bir dosyadır. HTML makaleleri oluşturma hakkında
bilgi için bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

.zip dosyasını oluşturmak için HTMLResources klasörünün kendisini değil, klasörde bulunan içerikleri seçin.

HTML makaleleri üzerinde birden fazla kişi çalışıyorsa, bu kişilerin HTMLResources klasörünün başvurabilecekleri güncel bir kopyasına sahip
olduklarından emin olun.

1. HTML kaynaklarını içeren klasörü açın, içerikleri seçin ve bir .zip dosyasına sıkıştırın.

2. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard sayfasında oturum açın. Folio Producer seçeneğini tıklatın.

3. Bir folio seçin ve Aç'ı seçeneğini belirleyin.

4. Folio Producer Editor'da HTML Kaynaklarını İçe Aktar düğmesini  tıklatın.

5. Gözat'ı tıklatın, HTMLResources.zip dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın.

HTMLResources.zip dosyasını düzenlemeniz gerektiğinde, değişiklikleri yapın, yeni bir zip dosyası oluşturun ve tekrar içe aktarın.

HTMLResources.zip dosyasını Folio Builder paneli menüsünden HTML Kaynaklarını İçe Aktar'ı seçerek de içe aktarabilirsiniz.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Folio yayınlama ayarlarını değiştirme
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Folio bilgilerini belirtmek ve ayarları değiştirmek için Düzenleyici panelini kullanın. Bu ayarların bazıları dahili izleme amaçları için kullanılır. Yıldız
işareti (*) ile işaretlenmiş ayarlar folioyu yayınlamak için gereklidir.

1. Geçerli bir Adobe ID kullanarak Adobe Digital Publishing Suite Dashboard'da giriş yapın.

2. Dashboard'da Folio Producer öğesini tıklatın.

InDesign'da Folio Builder panel menüsünden Folio Producer'ı da seçebilirsiniz.

3. Folionun özelliklerini değiştirin. Bkz. Folio özelliklerini değiştirme.
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Tekli folio görüntüleyicilerinde folioları dışa aktarma
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Professional veya Enterprise abonelik müşterisiyseniz, folioları DPS App Builder'da belirtebileceğiniz bir .zip dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bir
folioyu dışa aktarmadan önce yayınlamanız gerekir.

Tekli folio oluşturmak için Creative Cloud aboneliği veya Tekli Sürüm lisansına sahipseniz Dışa Aktarma yöntemini kullanmayın. Bunun yerine,
Folio Builder panelinde folioyu seçin ve panel menüsünden Uygulama Oluştur'u seçin. Ayrıntılar için DPS App Builder'ın Yardım menüsünden
ulaşılan Tekli Sürüm adım adım yayıncılık kılavuzuna bakın.

1. Bir abonelik hesabı kullanarak Adobe Digital Publishing Suite Dashboard'da giriş yapın.

2. Dashboard'da Folio Producer öğesini tıklatın. Folioyu Folio Producer Organizer'da yayınlayın. Bkz. Folioları Distribution Service'ta yayınlama.

3. Folio Producer Organizer'da, yayınlanmış folioyu seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

4. .zip dosyası için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Tek foliolu bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanırken bu .zip dosyasını belirtebilirsiniz. Bkz. iPad için özel bir
görüntüleyici uygulaması oluşturma.
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DPS'i genişletmek için HTML ve JavaScript API'lerini kullanma
DPS, kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere HTML ve JavaScript API'lerini kullanmak için çeşitli yöntemler sunar. Özel bir kitaplık, özel bir mağaza
veya bir yetkilendirme başlığı için HTML içeriği oluşturduğunuzda, Library ve Store API'sine başvurabilirsiniz.

Bir folio içindeki HTML makalesi veya Web İçeriği kaplaması gibi bir HTML içeriği için Reading API'sine başvurabilirsiniz. Reading API'si; coğrafi
konum, kamera, takvim ve aygıt algılama API'lerinin yanı sıra Library ve Store API'lerinde bulunan bazı özellikleri de içerir.

DPS App Builder'da belirttiğiniz herhangi bir HTML içeriği Library ve Store API'sine başvurabilir. Bir foliodaki HTML makaleleri veya Web İçeriği
kaplamaları Reading API'sine başvurabilir.

Aşağıdaki özellikler JavaScript API'lerine erişim sağlar.

Özel kitaplık
İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde HTML, JavaScript ve CSS kullanarak görüntüleyici kitaplığının yerel uygulamasını değiştirebilirsiniz. API'lere erişerek
varsayılan kitaplıkta bulunan e-ticaret işlevselliğini çoğaltabilir ve proje tasarımınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Özel kitaplıklar ve
mağazalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel vitrinler ve kitaplıklar.

 
Özel kitaplıklar, Library ve Store API'lerine erişime sahiptir.

 Library ve Store API'si Reading API'si

Özel kitaplık *  

Özel mağaza *  

Özel yuvalar (web görünümleri) *  

Yetkilendirme başlığı *  

Karşılama Ekranı *  

Bilgi Ekranı * *

Web İçeriği kaplaması  *

HTML makalesi  *
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Özel yuvalar
Özel yuvalar (aynı zamanda "özel gezinme simgeleri" olarak da adlandırılır) alt gezinme çubuğunda görüntülenir. Dokunulduğunda bu özel yuvalar,
özel mağaza veya bir SSS sayfası gibi bir web görünümünü görüntüler. Web görünümü HTML'i Library ve Store API'sine başvurular içerebilir.

 
Gezinme simgelerinden herhangi birine dokunulduğunda bir web görünümü görüntülenir. Her bir web görünümündeki HTML içeriği Library ve Store
API'sine başvurabilir.

Yetkilendirme başlığı
Uygulamanız doğrudan yetkilendirme içeriyorsa, yukarıdaki görüntülerde olduğu gibi kitaplık görünümünün üstünde görüntülenecek bir HTML
başlığı tanımlayabilirsiniz. Başlığı, baskı abonelerine içeriğe hemen erişmeleri için eylem çağrısı yapmak, abonelik teklifleri sunmak veya reklamları
göstermek için kullanırsınız. Yetkilendirme başlığı Library/Store API'sine tam erişime sahiptir. Ayrıntılar için bkz. DPS ile doğrudan yetkilendirmeyi
kullanma.

Karşılama Ekranı
Karşılama ekranı, açılış ekranı ile Kitaplık/Mağaza arasındaki HTML içeriğini görüntüleyen saydam bir web görünümüdür. HTML içeriği, müşteriler
uygulamayı yükledikten sonra ilk kez başlattıklarında veya uygulamayı güncellendikten sonra ilk kez başlattıklarında görünür. Karşılama ekranı
Library/Store API'sine tam erişime sahiptir. DPS Developer Center'da bkz. Karşılama ekranıyla başlama.

 
Library ve Store API'lerinden bilgi toplayan örnek Karşılama Ekranı.

Bilgi Ekranı
v30 sürümüyle, uygulamanızda müşterilerin içerik görüntülediği her yerde Bilgi Ekranı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, saydam bir web görünümü
aracılığıyla okuyucuları hesap oluşturmaya, yardımcı bir uygulama indirmeye, yardım içeriğine erişmeye ve diğer özelleştirilmiş teklifleri
görüntülemeye teşvik edebilirsiniz. Bilgi Ekranı, Bilgi Ekranı'nın nerede tetiklendiğine bağlı olarak Library ve Store API'si veya Reading API'si
olacak şekilde JavaScript API'lerine tam erişime sahiptir.
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Bilgi Ekranı'nı uygulama düzeyinden (özel kitaplık veya yetkilendirme başlığı gibi) veya folio düzeyinden (HTML makalesi veya Web İçeriği
kaplaması) başlatabilirsiniz. Bilgi Ekranı'nda kullanılan HTML dosyaları uygulamanın içinde değil, uygulamanın dışındaki bir sunucuda bulunur.
Bilgi Ekranı'nı görüntüleyebilmek için kullanıcıların İnternet'e bağlı olmaları gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. r30'daki yeni API'ler ve özellikler.

HTML makaleleri / Web İçeriği kaplamaları
Kitaplık yerine bir folio içinden JS API'lerine erişmek için bir HTML makalesi veya bir Web İçeriği kaplaması oluşturabilirsiniz. Ardından, makalenin
nasıl edinildiğine bağlı olarak farklı içerik görüntülemek için dijital ekler oluşturabilir veya Camera API'sinden, Geolocation API'sinden veya çeşitli
tüketici pazarlama API'lerinden faydalanabilirsiniz.

 
Bu Web İçeriği kaplamasındaki HTML, sayının nasıl edinildiğini belirlemek üzere Okuma API'sine bir çağrıda bulunur ve içeriği buna göre
görüntüler.
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Ön sürüm araçlarıyla yayınlanan folioları güncelleme
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Content Bundler'ı bir çoklu folio görüntüleyici için folio yayınlamak amacıyla kullandığınızda, Folio Builder panelinde veya Folio Producer'da folio
görüntülenmez. Ancak müşterileriniz yayınlanan folioları hala indirebilir ve görüntüleyebilir. Content Bundler mevcut olduğu sürece bu folioları
düzenlemeye ve güncellemeye devam etmek için kullanılabilir.

Folio Builder panelini kullanmak için iş akışınızı güncellediğinizde, mevcut foliolara ek olarak foliolar oluşturabilirsiniz. Content Bundler'da
kullandığınız Adobe ID'yi kullandığınızdan emin olun. Yeni araçlar kullanılarak oluşturulan folioları görüntüleyebilmesi için özel görüntüleyicinizi
güncelleyin ve yeniden gönderin.

Bu durumda, Content Bundler'ı kullanarak yayınlanan mevcut bir folioyu düzenlemek istiyorsanız, Content Bundler'ı kullanmaya devam edin.
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Özel görüntüleyici uygulamaları için kontrol listeleri

Başa dön

Başa dön

Tekli folio görüntüleyici oluşturmak için kontrol listesi (yalnızca iPad)
Çoklu folio görüntüleyici için kontrol listesi (iPad ve iPhone)
Abonelik görüntüleyici için kontrol listesi (iPad ve iPhone)
Çoklu folio görüntüleyici kontrol listesi (Windows Mağazası)
Yerel çoklu folio görüntüleyici kontrol listesi (Android)
Eski çoklu folio görüntüleyici için kontrol listesi (Android)

Gereken tüm dosyalara ve bilgilere sahipseniz, özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanmak çok kolaydır. Uygun
listeyi kullanarak gerekli dosyaların elinizde bulunduğundan emin olun.

Tekli folio görüntüleyici oluşturmak için kontrol listesi (yalnızca iPad)
iPad'e yönelik bir tekli folio görüntüleyici oluşturmak için aşağıdaki dosyalar ve bilgiler gerekir.

Apple App Store'a özel bir görüntüleyici göndermek amacıyla sertifika ve görüntü oluşturmayla ilgili bilgi almak için, Adobe Digital Publishing Suite
Dashboard'dan veya DPS App Builder'dan Adım Adım Yayıncılık Kılavuzu belgesini indirin.

Genel

Uygulama için kullanılan Adobe ID

Creative Cloud üyelik hesabı veya Tekli Sürüm seri numarası (yalnızca Tekli Sürüm)

Uygulamanızı güvence altına almak için gereken dosyalar

P12 dağıtım sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı dağıtım dosyası

P12 geliştirici sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı geliştirici dosyası

Uygulamanızı markalamak için gereken resim

SD Uygulama Simgeleri: PNG formatında 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 ve 512x512 piksel boyutunda simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.

HD Uygulama Simgeleri: PNG formatında 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 ve 1024x1024 piksel simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.

SD Açılış Ekranları: PNG formatında 1024x768 ve 768x1024 piksel görüntüler.

Çoklu folio görüntüleyici için kontrol listesi (iPad ve iPhone)
iPad'e yönelik bir çoklu folio görüntüleyici oluşturmak için aşağıdaki dosya ve bilgiler gerekir.

Foliolar

Uygulama için kullanılan Adobe ID

Uygulama için kullanılan Adobe ID ile genel kullanıma açık şekilde yayınlanmış en az bir ücretsiz folio

Yayınlanmış tüm perakende foliolar için uygulama içi satın alımlar. Uygulama içi satın alım oluşturma ve folio yayınlama işlemlerinde aynı
Ürün kimliğini kullanın.

Uygulamanızı güvence altına almak için gereken dosyalar

P12 dağıtım sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı dağıtım dosyası

P12 geliştirici sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı geliştirici dosyası
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Başa dön

P12 üretim push bildirimi sertifikası ve parolası (isteğe bağlı)

P12 geliştirici push bildirimi sertifikası ve parolası (isteğe bağlı)

Uygulamanızı markalamak için gereken resim

SD iPad Uygulama Simgeleri: PNG formatında 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 ve 512x512 piksel boyutunda simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.
SD iPhone Uygulama Simgeleri: PNG formatında 29x29 ve 57x57 piksel simgeler. Parlama efekti veya yuvarlatılmış köşeler eklemenize
gerek yoktur.
HD iPad Uygulama Simgeleri: PNG formatında 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 ve 1024x1024 piksel simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.
HD iPhone Uygulama Simgeleri: PNG formatında 58x58, 114x114 ve 120x120 piksel simgeler. Parlama efekti veya yuvarlatılmış köşeler
eklemenize gerek yoktur.
iPad için SD Açılış Ekranları: PNG formatında 1024x768 ve 768x1024 piksel boyutlarında görüntüler.
iPad için HD Açılış Ekranları: PNG formatında 2048x1536 ve 1536x2048 piksel boyutlarında görüntüler. Dosya boyutunu küçültmek için 8 bit
PNG formatını kullanın.
iPhone için Açılış Ekranları: PNG formatında 320x480, 640x960 ve 640x1136 piksel boyutlarında görüntüler.

Abonelik görüntüleyici için kontrol listesi (iPad ve iPhone)
iPad'e yönelik bir çoklu folio abonelik görüntüleyici oluşturmak için belirli dosya ve bilgiler gerekir.

Özel yetkilendirmeli bir görüntüleyici oluşturuyorsanız veya özel bir mağaza ya da özel bir kitaplık oluşturmak istiyorsanız DPS Developer
Center 'daki makalelere bakarak ek gereksinimler hakkında bilgi edinin.

Foliolar

Uygulama için kullanılan Adobe ID

Genel olarak yayınlanmış en az bir ücretsiz folio

Yayınlanmış tüm perakende foliolar için uygulama içi satın alımlar. Uygulama içi satın alım oluşturma ve folio yayınlama işlemlerinde aynı
Ürün kimliğini kullanın.

Tüm abonelik süreleri için uygulama içi satın alımlar. Ücretsiz bir abonelik uygulaması oluşturuyorsanız, ücretsiz abonelik için uygulama içi bir
satın alım seçeneği oluşturmanız gerekir.

Uygulama Adobe ID'si ile ilişkili paylaşılan gizli bilgi (bkz. Hesap Yönetimi aracı)

Uygulamanızı güvence altına almak için gereken dosyalar

P12 dağıtım sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı dağıtım dosyası

P12 geliştirici sertifikası (ve parola)

mobileprovision uzantılı geliştirici dosyası

P12 üretim push bildirimi sertifikası ve parola (Gazetelik için gereklidir)

P12 geliştirici push bildirimi sertifikası ve parola (Gazetelik için gereklidir)

Uygulamanızı markalamak için gereken resim

SD iPad Uygulama Simgeleri: PNG formatında 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 ve 512x512 piksel boyutunda simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.

SD iPhone Uygulama Simgeleri: PNG formatında 29x29 ve 57x57 piksel simgeler. Parlama efekti veya yuvarlatılmış köşeler eklemenize
gerek yoktur.

HD iPad Uygulama Simgeleri: PNG formatında 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 ve 1024x1024 piksel simgeler. Parlama efekti veya
yuvarlatılmış köşeler eklemenize gerek yoktur.

HD iPhone Uygulama Simgeleri: PNG formatında 58x58, 114x114 ve 120x120 piksel simgeler. Parlama efekti veya yuvarlatılmış köşeler
eklemenize gerek yoktur.

SD Açılış Ekranları: PNG formatında 1024x768 ve 768x1024 piksel görüntüler.

HD Açılış Ekranları: PNG formatında 2048x1536 ve 1536x2048 piksel görüntüler. Dosya boyutunu küçültmek için 8 bit PNG formatını
kullanın.
iPhone için Açılış Ekranları: PNG formatında 320x480, 640x960 ve 640x1136 piksel boyutlarında görüntüler.

SD Gazetelik simgesi: PNG formatında 96x128 piksel simge (Gazetelik için gereklidir)
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

HD Gazetelik simgesi: PNG formatında 192x256 piksel simge (Gazetelik için gereklidir)

SD Abonelik Döşemeleri: PNG formatında 964x184 ve 708x250 piksel görüntüler.

HD Abonelik Döşemeleri: PNG formatında 1928x368 ve 1416x500 piksel görüntüler.

Özel gezinme simgeleri (isteğe bağlı, yalnızca Enterprise sürümü): PNG formatında saydam arka plana sahip 30x30 (SD) ve 60x60 (HD)
piksel görüntüler. İşletim sistemi, saydam olmayan piksellerin rengini bir sistem rengiyle değiştirir.

Çoklu folio görüntüleyici kontrol listesi (Windows Mağazası)
Windows Mağazası'na yönelik bir çoklu folio görüntüleyici oluşturmak için aşağıdaki dosya ve bilgiler gerekir. Bu dosyaları oluşturma hakkında bilgi
için bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Foliolar

Uygulama için kullanılan Adobe ID
Yayınlanmış tüm perakende foliolar için uygulama içi fatura. Uygulama içi fatura oluşturma ve folio yayınlama işlemlerinde aynı Ürün kimliğini
kullanın.
Uygulama Adobe ID'si ile ilişkili paylaşılan gizli bilgi (bkz. Hesap Yönetimi aracı)

Uygulamanızı göndermek için gerekli bilgiler

Geçerli Microsoft geliştirici hesabı
Gizlilik ilkesi web sayfasının URL'si

Uygulamanızı markalamak için gereken resim

Başlat ekranında, mağazada ve arama sonuçlarında uygulama için kullanılan 310x310 piksel PNG görüntüsü
Başlat ekranında uygulama için kullanılan 310x150 piksel PNG görüntüsü
Uygulama açılış ekranı için saydamlık ile 620x300 piksel PNG görüntüsü

Yerel çoklu folio görüntüleyici kontrol listesi (Android)
Google Play Store'a yönelik bir çoklu folio görüntüleyici oluşturmak için aşağıdaki dosya ve bilgiler gerekir. Bu dosyaları oluşturmayla ilgili bilgi
almak için bkz. Android Aygıtlar için Yayınlama Süreci.

Foliolar

Uygulama için kullanılan Adobe ID
Yayınlanmış tüm perakende foliolar için uygulama içi fatura. Uygulama içi fatura oluşturma ve folio yayınlama işlemlerinde aynı Ürün kimliğini
kullanın.
Uygulama Adobe ID'si ile ilişkili paylaşılan gizli bilgi (bkz. Hesap Yönetimi aracı)

Uygulamanızı güvence altına almak için gereken dosyalar

Geçerli .p12 sertifikası (ve şifre) veya .keystore dosyası ve (ve şifre/diğer ad bilgileri)

Uygulamanızı markalamak için gereken resim

PNG formatında herhangi boyutta bir uygulama simgesi (96x96 olarak ölçeklenir)

Eski çoklu folio görüntüleyici için kontrol listesi (Android)
Google Play Store'a yönelik bir çoklu folio görüntüleyici oluşturmak için aşağıdaki dosya ve bilgiler gerekir. Bu dosyaları oluşturmayla ilgili bilgi
almak için bkz. Android Aygıtlar için Yayınlama Süreci.

Foliolar

Uygulama için kullanılan Adobe ID

Yayınlanmış tüm perakende foliolar için uygulama içi fatura. Uygulama içi fatura oluşturma ve folio yayınlama işlemlerinde aynı Ürün kimliğini
kullanın.

Uygulama Adobe ID'si ile ilişkili paylaşılan gizli bilgi (bkz. Hesap Yönetimi aracı)

Uygulamanızı güvence altına almak için gereken dosyalar

Geçerli P12 sertifikası (ve şifre)

Uygulamanızı markalamak için gereken resim
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Uygulama simgeleri: PNG formatında 36x36, 48x48 ve 72x72 piksel simgeler.
Açılış Ekranları: 8 bit PNG formatında 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 veya 2560x1600/1600x2560
piksel boyutunda görüntüler.
Özel gezinme simgeleri (isteğe bağlı, yalnızca Enterprise sürümü): PNG formatında 75x43, 98x52 veya 214x114 piksel boyutunda görüntüler.
Her bir simge için Yukarı, Aşağı, ve Devre Dışı durumlarını gösteren farklı görüntüler oluşturun.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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DPS App Builder'a genel bakış

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

DPS App Builder (önceki adıyla Viewer Builder) sayesinde, Apple Store ve Google Play Store gibi mağazalara gönderebileceğiniz özel bir
görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz. Masaüstü DPS App Builder şu anda yalnızca Mac OS'de kullanılabilir. Şu anda yerel Android
uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlayan yeni Web-based DPS App Builder hem Windows'da hem de Mac OS'de çalışır. Gelecekte Web-
based DPS App Builder, diğer platformlar için destek sunacak ve masaüstü sürümünün yerine geçecektir.

Tekli folio, çoklu folio ve abonelik görüntüleyici uygulamaları için görüntüleyici uygulamaları oluşturmak üzere masaüstü DPS App Builder'ı
kullanabilirsiniz. Google Play Store, Amazon Appstore veya Windows Mağazası için tekli folio görüntüleyici uygulamaları oluşturamazsınız. Tekli
folio uygulamaları yalnızca iPad içindir.

DPS App Builder'ın en son sürümünü indirmek için şu adrese gidin: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_tr.

DPS App Builder Videosu

Publish Single Folio App to iPad (iPad'de Tekli Folio Uygulaması Yayınlama)

Publish Multiple Folio App to iPad (iPad'de Çoklu Folio Uygulaması Yayınlama)

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler

Colin Fleming, özel bir görüntüleyici
uygulaması oluşturmak için DPS App
Builder'ı kullanma yöntemlerini anlatıyor....
Daha Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

iPad App Store'da tek sayılı uygulama
yayınlamak için DPS Tekli Sürümü kullanma
yöntemleri hakkında bilgi edinin.... Daha
Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Professional veya Enterprise Edition
aboneliğinizi kullanarak tablet aygıt
uygulaması mağazalarında içerik yayınlama
yöntemleri hakkında bilgi edinin.... Daha
Fazla Bilgi

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

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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iPad ve iPhone için DPS uygulamaları oluşturma

Uygulama Ayrıntıları paneli
Yetkilendirme Ayrıntıları (yalnızca Enterprise)
Abonelik Ayrıntıları
Simgeler ve Açılış Ekranları paneli
Gazetelik
Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise)
Sosyal Paylaşım
Sertifikalar
Sürüm Ayrıntıları
Görüntüleyici uygulamalarını indirme ve test etme
Görüntüleyici uygulamasını gönderme ve yönetme

iPad veya hem iPad hem de iPhone için özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak üzere DPS App Builder'ı kullanın. Geçerli dosyaları ve
bilgileri belirlediğinizde DPS App Builder hem bir geliştirme uygulaması hem de bir dağıtım uygulaması oluşturur. Geliştirme uygulaması test içindir.
Düzgün çalışırsa dağıtım dosyasını .zip olarak Apple Store'a gönderin.

Sunduğunuz sertifika ve parola bilgileri Adobe sunucusunda depolanmaz. Adobe sunucusunda yalnızca uygulama dosyaları depolanır.

Professional veya Enterprise DPS hesabınız varsa, gerekli sertifikaları ve görüntüleri oluşturmayla ilgili bilgi için bkz. Professional ve
Enterprise için iOS Yayıncılık Yardımcı Kılavuzu.
Creative Cloud veya Tekli Sürüm kullanıcısıysanız, bkz. Tekli Sürüm İçin Adım Adım iPad Yayıncılık Kılavuzu.

iOS görüntüleyici uygulamaları oluşturmak için DPS App Builder gereksinimleri

Sistem gereksinimleri:

iOS görüntüleyici uygulamaları için Mac OSX 10.6 Snow Leopard veya sonrası (Uygulama Yükleyici'nin kullanılması için Max OSX 10.7 veya
sonrası önerilir)

Internet bağlantısı

DPS App Builder

Hesap Yönetimi aracı kullanılarak DPS App Builder görevi atanan geçerli bir Adobe ID (Professional veya Enterprise sürümü)

Özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturma

1. Gerekli dosyaları ve bilgileri edinin. Bkz. Özel görüntüleyici uygulamaları için kontrol listeleri.

2. DPS App Builder'ı indirip yükleyin.

DPS App Builder Digital Publishing Suite Dashboard adresinde sunulmaktadır. InDesign CS6 veya InDesign CC kullanıyorsanız DPS App
Builder, DPS Desktop Tools'u güncellediğinizde yüklenir.

3. DPS App Builder'ı başlatın ve geçerli bir Adobe ID kullanarak oturum açın.

DPS App Builder'da oturum açmak için kullandığınız Adobe ID, Uygulama Ayrıntıları panelindeki Başlık kimliğini belirtmek için kullandığınız
Adobe ID'den farklı olabilir.

Hesap Yönetimi aracı, sizin veya yöneticinin bir Adobe ID'ye DPS App Builder görevi atamanızı sağlar. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

4. Yeni'yi tıklatın, iOS'u seçin ve ardından iPad veya iPad ve iPhone (tek başına iPhone'u seçemezsiniz) seçeneğini belirleyin. İleri'yi tıklatın.
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Not:

Başa dön

Uygulama Adı

Uygulama Sürümü

 

5. İstenen dosyaları ve bilgileri belirtin.

(Professional/Enterprise) Tek foliolu bir uygulama oluşturuyorsanız, Folio Builder panelinde folioyu seçip panel menüsünden Uygulama
Oluştur seçeneğini belirleyebilirsiniz. Folio oluşturmak için kullandığınız hesapta hem Uygulama hem de DPS App Builder rollerinin bulunduğundan
emin olun.

Uygulama Ayrıntıları paneli
Uygulama Ayrıntıları paneli, görüntüleyici adlarınızı ve hesap kimliği bilgilerinizi sunmanıza olanak sağlar.

 

iPad'de Uygulama simgesinin altında beliren bir görüntüleyici adı sunun. Görüntüleyici adının kırpılmasını önlemek için genel
kurala uyarak 13 ya da daha az karakter kullanın.

Uygulama adınızı test etmek için iPad Safari'de bir web sitesi açın, Safari menüsünden Ana Sayfa Ekranına Ekle seçeneğini belirtin ve istenilen
Görüntüleyici adını girin. Görüntüleyici adı kırpılmışsa daha kısa bir ad kullanın.

En güncel görüntüleyiciyi belirtin.
DPS App Builder yedekleme amacıyla önceki sürümü de içerir. v28 sürümü ile birlikte, iOS 5 ve iPad 1'i destekleyen bir v27 görüntüleyici
oluşturmak isteyebilirsiniz. v28 görüntüleyici iOS 7 özelliklerini destekler ancak iOS 5 özelliklerini desteklemez.
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Uygulama Türü

Çoklu Folio

Yerleşik Tek Sürümlü Uygulama

Yetkilendirme İçeren Çoklu Folio

iTunes Aboneliği İçeren Çoklu Folio

Yetkilendirme ve iOS Aboneliği İçeren Çoklu Folio

Adobe Content Viewer

Başlık (Kitaplık Görünümü)

Başlık Kimliği/Parola

İsteğe bağlı URL Düzeni

Dışa Aktarılan Folio

İsteğe Bağlı Gizlilik İlkeleri URL'si

İsteğe Bağlı Karşılama Ekranı

Görüntüleyici türü belirtin (bkz. Özel görüntüleyici uygulaması türleri). Bazı seçeneklerin kullanılabilirliği hesap türüne bağlıdır.

Çok foliolu görüntüleyici uygulamasında kullanıcıların Adobe Dağıtım Hizmetinde barındırılan içeriği indirmelerine olanak
sağlayan bir kitaplık bulunur.

Tekli folio uygulamalarında yerleşik içerikler bulunur. Bu seçeneği belirlediğinizde, Dışa Aktarılan Folio
seçeneği görünür. Folio Producer Organizer'da Dışa Aktar seçeneği kullanılarak oluşturulan .zip dosyasını belirtin. Bu seçenek, iPhone
seçeneği işaretliyse kullanılamaz.

(Yalnızca Enterprise abonelik için) İçeriği hangi müşterilerin indirebileceğini belirlemek için özel bir
yetkilendirme sunucusu kullanan bir görüntüleyici uygulaması oluşturun. Bu seçeneği belirtirseniz, kendi abonelik servisinizi kullanırsınız.
Apple'a danışın. Yalnızca yetkilendirme uygulamaları, Gazetelik için etkinleştirilemez.

Apple App Store abonelik modelini kullanan bir Görüntüleyici uygulaması oluşturun.

(Yalnızca Enterprise abonelik için) İçeriği hangi müşterilerin indirebileceğini
belirlemek için özel bir yetkilendirme sunucusu kullanan bir görüntüleyici uygulaması oluşturun. Müşteriler, sizin abonelik servisiniz veya
Apple App Store aracılığıyla abone olabilirler.

Adobe Content Viewer'ı App Store'dan indirmek yerine bir sürümünü oluşturabilirsiniz. Bkz. iPad için özel bir
Adobe Content Viewer oluşturma.

Görüntüleyici kitaplığının üst kısmında belirecek başlığı girin. En iyi sonuçlar için en fazla 35 karakter kullanın.

Uygulamanız için uygun Adobe ID'yi ve parolayı belirtin. Bu başlık için folio oluştururken kullandığınız Adobe ID'yi kullanın.
Hesap Yönetim aracında Adobe ID'nin Uygulama görevine atandığından emin olun. Uygulamaya ait Başlık Kimliği, DPS App Builder'da oturum
açmak için kullanılan Adobe ID'den farklı olabilir.

Görüntüleyici uygulamasını Safari'den ve diğer uygulamalardan başlatan özel URL düzenini belirtin. Apple, çakışma
olmaması için ters etki alanı formatını kullanmanızı tavsiye eder (com.yayinci.yayin). Twitter üzerinden sosyal paylaşımda en iyi sonuçları almak
için 32 veya daha az karakter kullanın.
Örneğin, “com.sportspub.kayaking” URL şemasını belirlediğinizi varsayalım. Web sayfanıza bir “com.sportspub.kayaking://” bağlantısı gömerseniz,
mobil tarayıcıda bu bağlantıyı tıklattığınızda görüntüleyici uygulaması açılır. Daha fazla bilgi için, Apple geliştirici web sitesine göz atın.

Uygulama türü olarak Yerleşik Tek Sürümlü Uygulama'yı seçtiyseniz görüntüleyicide yerleşik olarak bulunacak .zip dosyasını
belirtin. Bir .zip dosyası oluşturmak için Folio Producer Organizer'da Dışa Aktar seçeneğini kullanın. Bkz. Tekli folio görüntüleyicilerinde folioları
dışa aktarma. (Dışa aktarılan .zip dosyasını kullanmak yerine, Folio Builder panelinde folioyu seçip Uygulama Oluştur seçeneğini belirleyebilirsiniz.)

Bir Gizlilik İlkeleri URL'si belirttiğinizde, kitaplık ayarları menüsünde "Gizlilik İlkeleri" öğesi görünür. Kullanıcı
Gizlilik İlkeleri'ne dokunduğunda, web sayfası uygulama içi bir tarayıcıda açılır.

(Yalnızca Enterprise) Karşılama ekranı, seçiminize ilişkin HTML içeriğini görüntüleyen saydam bir Web
Görünümüdür. HTML içeriği, müşteriler uygulamayı yükledikten sonra ilk kez başlattıklarında veya uygulamayı güncellendikten sonra ilk kez
başlattıklarında görünür. Örneğin okuyucuları hesap oluşturmak, kullanım koşullarını kabul etmek, bir önizleme sayısını aramak veya bunları
uygulamaya yönlendirmek konusunda teşvik etmek için karşılama ekranını kullanabilirsiniz. Karşılama ekranı Kitaplık/Mağaza JavaScript API'sine
tam erişime sahiptir ve deneyim üstünde tam kontrole sahip olursunuz.
HTML dosyalarınızı içeren .zip dosyasını belirtin. Uygulamanız hem iPad'i hem de iPhone'u destekliyorsa, HTML dosyalarınızın her iki aygıt
boyutunda çalışan içeriği görüntülemesi gerekir. Talimatlar ve örnek HTML dosyaları için DPS Developer Center'daki Karşılama Ekranı makalesine
bakın.

Gelişmiş Seçenekler
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PDF Yakınlaştırmayı Etkinleştir

Sık Kullanılanları Etkinleştir

Folio Kaydırma Çubuklarını Otomatik Gizlemeyi Etkinleştir

Arka Planda İndirilen Sayıyı Her Zaman Aç

Sol ve Sağ Sıcak Bölge Gezinmesini Etkinleştir

Sıcak Bölgenin Folio Görünüm Kontrollerini Görüntülemesini Etkinleştir

Folio Görünümünde Üst Gezinme Çubuğunu Gizle

Otomatik Folio Arşivlemeyi Etkinleştir

Kitaplık Bilgilerini Önbelleğe Almayı Etkinleştir

Kitaplıkta Oturum Aç Düğmesini Gizle (yalnızca Enterprise)

Kitaplıkta Abone Ol Düğmesini Gizle (yalnızca Enterprise)

 

Kullanıcıların etkileşimli olmayan sayfaları parmaklarını birleştirerek yakınlaştırmasına izin vermek için bu
seçeneği belirleyin. Folionuzu oluştururken PDF görüntü formatı seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Kullanıcılarınızın uygulamada en beğendikleri makalelere yer imi eklemelerini sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçenek etkinken görüntüleyici gezinme çubuğunun sağ üst alanında bir Sık Kullanılanlar simgesi görünür. iPhone görüntüleyicide Sık
Kullanılanlar henüz kullanılamamaktadır.

Varsayılan olarak, bir foliodaki makalelerin sağ tarafında 6 piksel boyutunda bir
kaydırma çubuğu alanı görünür. Bu seçeneği belirlerseniz, kaydırma çubuğu yalnızca kullanıcı makaleyi kaydırdığı sırada görüntülenir.

Bu seçenek işaretlendiğinde, önceki görüntüleme oturumundan beri arka planda indirilmekte olan
tüm foliolar uygulama başlatıldığında açılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde, en son görüntülenen folio önceki okuma pozisyonunda açılır. Bu
seçenek, özellikle günlük ve haftalık dergilerde çok kullanışlıdır.

Bu seçeneği belirlediğinizde, görünmeyen sıcak bölgeler her makalenin (ya da makale yalnızca
yatay biçimde kaydırılıyorsa sayfanın) solunda veya sağında görünür hale gelir. Bir sıcak bölgeye dokunulduğunda bir önceki veya bir sonraki
makaleye geçilir. Sıcak bölgeler, özellikle slayt gösterileri gibi tam ekran kaplamalarda kullanışlıdır. Sıcak bölgeler hem iPad hem de iPhone
görüntüleyiciler için etkindir.
Sıcak bölge alanında bir düğme görünüyorsa, bu alana dokunulduğunda düğme işlevi tetiklenir. Sıcak bölge alanında görünen diğer tüm
kaplamalarda, alana dokunmak sıcak bölgeyi tetikler.

Bu seçeneği belirlediğinizde, sayfanın üst ve alt kısmındaki sıcak
bölge alanına dokunulduğunda gezinme çubukları ("HUD" olarak da adlandırılır)görüntülenir. Sıcak bölgenin dışında herhangi bir yere
dokunulduğunda gezinme çubukları görüntülenmez. Sıcak bölgeler hem iPad hem de iPhone görüntüleyiciler için etkindir.
Düğmeler, folionun görüntülendiği sıcak bölgeye göre; folionun görüntülendiği sıcak bölge, sol ve sağ sıcak bölgelere göre; folionun görüntülendiği
sıcak bölgeler ise tüm düğmesiz kaplamalara göre önceliklidir.

Bu seçenek işaretlendiğinde, kullanıcı bir makaleye dokunduğunda sadece alt gezinme
çubuğu görüntülenir. Bu özellik, yayıncıların folio içinde gezinmek için tüm makale sayfalarında özel bir gezinme çubuğu oluşturmalarını sağlar.

Müşteri izin verilen maksimum folio sayısını indirdiğinde folioların otomatik olarak arşivlenmesini
sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Arşivleme özelliğinin varsayılan olarak açık olup olmayacağını belirtin. Müşteriler, aygıt ayarlarını kullanarak
otomatik arşivlemeyi açıp kapatabilirler. Ayrıca görüntüleyici uygulamanız için indirilen maksimum folio sayısını (6 ile 90 arasında) belirleyin. Eşik
sayıya ulaşıldığında, güncelleme tarihi en eski olan foliolar otomatik olarak arşivlenir. Müşteriler eşik sayısını değiştiremez. Müşteriler arşivlenen
tüm folioları yeniden indirebilir.

Bir folionun fiyatı gibi folio bilgilerini önbelleğe almak için bu seçeneği belirleyin.
Görüntüleyicinin kitaplık her dolduğunda Apple sunucusunu kontrol etmesine gerek kalmayacağı için, bu seçenek işaretlendiğinde uygulama
performansı artar. Ancak bu seçenek belirlendiğinde, folio bilgileri güncelliğini yitirebilir. Örneğin, bu seçeneği belirler ve perakende folioların
ücretini değiştirirseniz, kitaplığınızda gösterilen bilgiler yanıltıcı olur. Bu seçenek şimdilik yalnızca abonelik uygulamaları için kullanılmaktadır.

Oturum Aç düğmesi, özel yetkilendirmeye sahip abonelik uygulamalarında
varsayılan olarak sol üst köşede görünür. Özel kitaplığınız farklı bir oturum açma yöntemi sunuyorsa Oturum Aç düğmesini gizleyebilirsiniz.

Abone Ol düğmesi, abonelik uygulamalarında varsayılan olarak sol üst köşede
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İlk Başlatmada En Son Yetkilendirilen Folioyu Otomatik İndir

İndirildikten Sonra En Son Yetkilendirilen Folioyu Otomatik Aç

Uygulamayı Puanla İletişim Kutusunu Etkinleştir

Analiz Tercihi İletişim Kutusunu Göster

Eski Store API'lerini Kullan (yalnızca Enterprise sürümü)

Desteklenen Diller

Özelleştirilmiş Dizeleri Kullan

Başa dön

görünür. Abone Ol düğmesini gizleyebilirsiniz.

Bu seçenek işaretlendiğinde, uygulama başlatıldığında otomatik olarak en son
yetkilendirilen folio indirilir. Folioyu ilk kez indiren kullanıcılara ilk perakende folioyu ücretsiz sunmak için Hesap Yönetim aracını kullanın.

"İlk başlatmada en son yetkilendirilen folioyu otomatik indir" seçeneği
işaretlenmişse bu "Otomatik aç" seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Böylelikle ilk kez giriş yapan okuyucular uygulamayı indirip en yeni folioyu
hemen okumaya başlayabilirler. "Otomatik aç" seçeneğini devre dışı bıraktığınızda, kullanıcılar folionun kitaplığa indirildiğini görür, ancak kapak
görüntüsü tıklatılana folio açılmaz. Böylelikle yayıncılar başlıkta ilk kez giriş yapan kullanıcılara ücretsiz bir folio aldıklarını belirten bir mesaj
gönderebilirler.

Müşteriler uygulamayı belirli bir sayıda başlattıktan sonra görüntülenecek “Uygulamayı
Puanla” istemini göstermek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin “Uygulamayı Puanla İletişim Kutusu Sayısı” değerini 5 olarak ayarladığınızda,
uygulamayı beşinci defa başlattıklarında kullanıcılardan uygulamayı puanlamaları istenir. Kullanıcılar “Daha sonra hatırlat” seçeneğini belirlerlerse,
uygulamayı yeniden başlattıklarında aynı istem görüntülenir.
Uygulamanız için 9 haneli Uygulama Kimliğini belirtin. Bu kimliği almak için, itunesconnect.apple.com adresinde oturum açın, Manage Your
Applications (Uygulamalarınızı Yönetin) seçeneğini, ardından da uygulamanızı tıklatın. 9 haneli Apple Kimliği dizesini kopyalayın (Paket Kimliğini
değil).

Bu seçeneği işaretlerseniz, müşterileriniz veri izleme tercihini kapatabilir. Tercihi diledikleri zaman
etkinleştirmek için görüntüleme uygulamasındaki kitaplık ayarlarını kullanabilirler. Bu seçenek, özellikle kullanıcıların veri izleme tercihini
kapatmalarına izin vermek zorunda olduğunuz bölgelerde kullanışlıdır.
Görünen varsayılan metni düzenlemek için Özelleştirilmiş Dizeleri Kullan'ı seçin ve “Analiz Tercihi İletişim Kutusu Başlığını Göster” ve “Analiz
Tercihi İletişim Kutusu Metnini Göster” değerlerini indirip düzenleyin.

Bu seçeneği, eski mağaza yapılandırmalarınızdan birini kullanmak istediğinizde
belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde, bir özel kitaplık belirtemezsiniz.

iTunes görüntüleyici uygulamasının hangi dillerde kullanılabildiğini gösterir. Görüntüleyici arabirimi farklı dillere çevrilmiştir,
ancak folio içeriğiniz büyük olasılıkla çevrilmemiştir. Görüntüleyicinizde bulunan dil seçeneklerinden en az birini seçin.

Görüntüleyicide depolanan tüm dizeleri desteklenen tüm dillerde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, kitaplıktaki düğme
metinlerini ve iletişim kutusu metinlerini özelleştirebilirsiniz. Bu seçeneği belirleyin, ardından Belgeler klasörünüze bir XML şablonu indirmek için
Şablon Oluştur'u tıklatın. Ardından bu XML dosyasını düzenleyebilir ve DPS App Builder'da belirtebilirsiniz. Önceki sürüm için oluşturulmuş olan bir
görüntüleyiciyi düzenliyorsanız, en iyi sonuçlar için en yeni şablonları indirip düzenleyin.
XML dosyasını düzenlerken, her bir kullanıcı arabirimi öğesi bir <key name> ile bir veya birkaç dil dizesi (İngilizce için <en> gibi) içerir. Metni kendi
dil kodunda düzenleyin (<en> gibi); <key name> dizesini değiştirmeyin.
(Enterprise) "Kitaplık" ve "Görüntüleyici" etiketlerini düzenlemek ve gezinme araç çubuğunda özel simgelerin altındaki etiketler için dil dizeleri
eklemek üzere bu XML dosyasını kullanabilirsiniz. XML dosyasının sonuna yakın bir konumda anahtar adlarıyla birlikte bir dizi Kullanıcı Arabirimi
öğesi görüntülenir ("Kitaplık" "iPad görüntüleyici etiketi," ve "iPad Özel yuva 1 etiketi" gibi). Özel yuva numaraları, Gezinme Araç Çubuğu
bölümündeki Kitaplık ve Görüntüleyici düğmelerinin arasına eklediğiniz özel simgelerin soldan sağa doğru sıralanışına karşılık gelir. Özel yuva
etiketleri için, dil dizelerini İngilizce ve İspanyolca için "<en>Help</en>" ve "<es>Ayuda</es>" olarak belirtin. 

 
Görüntüleyici uygulamasında seçenek adlarını düzenleme

Yetkilendirme Ayrıntıları (yalnızca Enterprise)
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Not:

Servis URL'si

Kimlik denetimi servisi URL'si

Bütünleştirici Kimliği

İsteğe Bağlı Hesap URL'si oluştur

Parolayı Unuttum URL'si

İsteğe Bağlı Mevcut Abonelik URL'si

Uygulama Kimliği ve Sürümü Gönderme

Yetkilendirme Başlığı Etkin

Başlık Sayfası URL'si

Çevrimdışı Başlık Varlıkları

Başlık Yüksekliği

Başa dön

 

Görüntüleyici Türü için yetkilendirme seçeneklerinden birini belirlediğinizde şu seçenekler gösterilir.

Özel bir yetkilendirme sunucusu kurma hakkında ayrıntılı bilgi için Adobe temsilcinizle irtibat kurun.

URL'yi http://[:]/contextroot/api/ formunda belirtin (http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api gibi). Hizmet URL'si ve
Hizmet AUTH URL'si, Entegratör Kimliği ile eşleşmelidir; ancak bunlar farklıysa Bütünleştirici Kimliği değeri öncelik kazanır. Ayrıntılar için,
doğrudan yetkilendirme API belgelerine bakın veya Adobe temsilcinizle görüşün.

Hizmet URL'si için kullanılan bilgileri belirtin.

Yetkilendirme hesabınız sunucularınız tarafından sağlandığında, Adobe bir Entegratör Kimliği sunar. Birden çok uygulama
için aynı Entegratör Kimliğini kullanabilirsiniz. API, her yöntemde 'appId' ve 'appVersion' içerir, bu nedenle uygulamanız hangi uygulamanın
yetkilendirme bilgileri istediğini algılayabilir
Entegratör kimliği hakkında bilgi için Adobe temsilcinizle görüşün.

Müşterilerin abonelik başvurularını Apple abonelik işlemleriyle değil, yayıncı aracılığıyla yapabilecekleri URL'yi
belirleyin. Bu URL, kullanıcılar yetkilendirme hizmetinize bağlanan “Abone Ol” düğmesine dokunduklarında kullanılır.

Müşterilerin unuttukları parolalarını alabilecekleri URL'yi belirleyin.

Müşterilerin dijital bir aboneliğe başvururken basılı bir aboneliğin olduğunu görebilecekleri URL'yi belirleyin.
Bu alanı boş bırakarak görüntüleyicideki basılı abonelik bağlantı düğmesini devre dışı bırakın.

Bu seçenek, Viewer uygulamasının kimlik ve sürüm dizelerinin yetkilendirme API'si çağrılarına
gönderilmesine olanak verir. Bu seçeneği işaretlemeniz önerilir.

Görüntüleyici kitaplığında abonelik döşemesi yerine tam genişlikte bir abonelik başlığı görüntülemek için bu seçeneği
kullanın. Bu seçenek belirlenmediğinde, kitaplıkta yalnızca abonelik döşemesi görünür. Abonelik döşemesinin yerine bir başlık kullanırsanız, HTML
içeriğinizde abonelik seçeneklerine bağlantılar eklemeyi göz önünde bulundurun.

Kullanıcı Internet'e bağlı olduğunda abonelik başlığı görüntüleyen URL'yi belirtin. Bu başlık çubuğu, görüntüleyici
kitaplığının üst bölümünde, abonelik döşemesi ile mevcut folioların üstünde tam genişlikte görüntülenir. SD ve HD aygıtlar için farklı URL'ler
belirtebilirsiniz.

Kullanıcı Internete bağlı olmadığında başlık olarak kullanılacak değerleri içeren .zip dosyasını seçin. .zip dosyası tek
bir HTML dosyası, bir veya daha fazla görüntü dosyası ve isteğe bağlı CSS dosyaları içermelidir. .zip dosyasında alt klasörler bulunmamalıdır;
içeriğin tamamı aynı düzeyde olmalıdır. SD ve HD aygıtları hedefleyen farklı .zip dosyaları belirtebilirsiniz.

Görüntüleyici kitaplığında görünen başlık yüksekliğini kitaplık alanının sabit boyutu ya da bir yüzdesi şeklinde belirtin. 1 ve 1280
arasında bir değer belirtebilirsiniz ancak başlık yüksekliği kitaplık alanının %40'ını aşamaz.

Abonelik Ayrıntıları

154



Abonelik Döşemeleri

İsteğe Bağlı Kitaplık Aboneliği Döşeme URL'si

İsteğe Bağlı Uzak İletişim Kutusu URL'si

Abonelik Türü/Abonelik Ürünleri

Not:

Başa dön

 

Görüntüleyici Türü için abonelik seçeneklerinden birini belirlediğinizde şu seçenekler gösterilir.

Apple abonelik seçeneklerini açıklayan arka plan görüntüleri belirleyin. Aygıt yatay olarak döndürüldüğünde görünecek
yatay döşemeler için iPad SD'de 964x184 piksel boyutunda, iPad HD'de ise 1928x368 piksel boyutunda bir görüntü belirleyin. Dikey döşemeler
için farklı iPad boyutlarına yönelik olarak 708x250 ve 1416x500 piksel boyutunda görüntüler belirleyin.
Döşemenin herhangi bir yerine dokunulduğunda iOS abonelik seçenekleri başlatılır. Bu seçenekler, iTunes Connect'te belirttiğiniz abonelik
uygulama içi satın alma bilgilerine göre belirlenir.
Not: Etkinleştirilmiş bir yetkilendirme başlığı varsa yetkilendirme başlığı abonelik döşemelerine ek olarak değil, bu döşemelerin yerine görüntülenir.
Ancak, DPS App Builder içindeki bir hata nedeniyle, uygulama içinde kullanılmıyor olsalar da abonelik döşemeleri belirtmeniz hala gereklidir.

Kullanıcı abonelik döşemesine dokunduğunda uygulama içi bir tarayıcı penceresinde
görüntülenen bir URL belirtin. Bu web sayfasında abonelikle ilgili olmayan mesajlar bulunabilir.

Bu URL, müşteri abonelik işlemlerini tamamladığında yüklenir. Örneğin, kullanıcı bilgilerini isteyebilir
veya ürünlerinizle ilgili başka ayrıntılar verebilirsiniz.

Perakende abonelik uygulaması sahibiyseniz Ödemeli seçeneğini belirleyin. Abonelik Ürünleri için artı
simgesini tıklatarak en az bir Apple iTunes Connect ürün kimliği ve ilgili geçerlilik süresini belirtin. Bu seçenekler müşteriler abonelik döşemesine
veya Abone Ol düğmesine dokunduğunda görüntülenir.
Apple Ücretsiz Abonelik seçeneğini kullanarak bir Gazetelik uygulaması oluşturuyorsanız Ücretsiz seçeneğini belirleyin. iTunes Connect'te
belirlediğiniz Ücretsiz Abonelik Ürün Kimliğini belirtin.

Abonelik uygulamaları için paylaşılan gizli bilgiler gereklidir. Paylaşılan gizli bilgilerinizi oluşturmak veya görüntülemek için iTunes Connect'i
kullanın. Uygulama hesabına ait paylaşılan gizli karakterleri belirtmek için Hesap Yöneticisi aracını kullanın. Ardından Folio Producer Organizer'a
giriş yaparak paylaşımlı gizli bilgilerin güncellenmesini sağlayın.

Simgeler ve Açılış Ekranları paneli
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Uygulama simgeleri

Not:

Açılış Ekranları

Seçmeli resimler

Uygulama simgesi üzerinde parlama efektini etkinleştir

HTML için İsteğe Bağlı Font Dosyaları (ZIP)

 

iTunes ve iPad'de görüntülenecek uygulama simgelerini ve açılış ekranlarını belirlemek için bu paneli kullanın.

Her bir simge dosyasını teker teker belirtmek yerine, dosyaları Finder penceresinde seçerek Simgeler ve Açılış Ekranları paneline sürükleyin.

Belirlediğiniz simgeler yüklendiklerinde iPad giriş ekranında ve iPad'de görüntülendiklerinde aygıtın uygulama mağazasında
kullanılır. iPad SD aygıtları için PNG formatında 29x29, 50x50, 72x72 ve 76x76 piksel simgelerini belirtin. iPad HD aygıtları için 58x58, 100x100,
144x144 ve 152x152 piksel boyutunda PNG formatında simgeler belirtin. iPhone için 29x29, 57x57, 58x58, 114x114 ve 120x120 boyutlarında
simgeler belirtin. Apple köşeleri otomatik olarak yuvarlar. Daha küçük resimleri büyütmeyin. 72 ppi, RGB, düzleştirilmiş, yüksek kaliteli PNG
dosyaları kullanın.

Görüntü dosyalarınızın adlarına daima bir .png uzantısı ekleyin.

Görüntüleyici başlatıldığında, yaklaşık üç saniye içinde açılış ekranları (başlangıç görüntüsü olarak da tanımlanır) açılır. Açılış
ekranları için, 72 ppi, RGB, düz, yüksek kaliteli PNG dosyaları seçeneklerini kullanarak aşağıdaki görüntüleri belirleyin. Dosya boyutunu küçültmek
için, Photoshop'taki Web ve Aygıtlar İçin Kaydet seçeneğini kullanarak 8 bit PNG dosyaları halinde kaydedin.

iPad SD için 1024x768 ve 768x1024 piksel boyutunda görüntüler

iPad HD için 2048x1536 ve 1536x2048 piksel boyutunda görüntüler

iPhone SD için 320x480 piksel boyutunda görüntüler

iPhone HD için 640x960 piksel boyutunda görüntü ve iPhone 5 için 640x1136 piksel boyutunda görüntü.

En iyi sonuçlar için açılış ekranında kapağınızdan farklı bir görüntü seçin. Slayt ve açılış ekranı aynı olduğunda kullanıcılar uygulamanın
donduğunu sanabilir. Bazı yayıncılar başlangıç ekranlarına “Yükleniyor . . .” bilgisini ekler.

Büyük uygulama simgeleri masaüstü Uygulama Mağazası'nda bulunan uygulamanız için görüntülenir ve gerektiğinde Uygulama
Mağazası'nda bulunan uygulamanızı belirlemek için kullanılır. Düşük çözünürlüklü iPad ve iPhone aygıtlar için 512x512 piksel boyutunda görüntü,
yüksek çözünürlüklü iPad ve iPhone aygıtlar için 1024x1024 piksel boyutunda görüntü belirleyin. En iyi sonuçları almak için, Photoshop'taki Web
ve Aygıtlar için Kaydet seçeneğini kullanarak 8 bit bir PNG dosyası oluşturun. Bu görüntüyü uygulamanızı Apple Store'a gönderirken de
belirleyebilirsiniz. Daha küçük resimleri büyütmeyin. 72 ppi, 8 bit, RGB, düzleştirilmiş, yüksek kaliteli PNG dosyaları kullanın. Dosya boyutunu
küçültmek için, 24 bit PNG dosyaları yerine 8 bit PNG dosyaları oluşturun.

Uygulama simgelerinizin üst kısmına ışık vuruyormuş gibi görünmesini sağlayan
parlaklık efekti içerip içermeyeceğine karar verin.

 
Parlaklık kapalı (sol) ve açık (sağ)

HTML yığınlarınızda ya da web görünümü kaplamalarında bulunan metinlere font uyguladığınızda,
bu fontları .folio dosyasına ya da Görüntüleyiciye ekleyebilirsiniz. Görüntüleyiciye eklemeyi seçtiğinizde fontları bir .zip klasöründe sıkıştırın. .zip
dosyasında alt klasörler bulunmamalıdır; içeriğin tamamı aynı düzeyde olmalıdır.
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Başa dön

Gazetelik'i Etkinleştir

Dergi/Gazete

Bağlama Kenarı

Gazetelik Simgesi

Başa dön

Gazetelik

 

Gazetelik uygulamasını etkinleştirdiğinizde, görüntüleyici uygulamanız, iOS5 yüklü iPad'lerin Gazetelik klasöründe görünür. Gazetelik uygulamasını
etkinleştirmek için, iTunes aboneliğiyle bir görüntüleyici uygulaması oluşturmanız gereklidir. iTunes aboneliği, yalnızca iTunes Aboneliği veya
iTunes Aboneliğiyle Yetkilendirme şeklinde olabilir, ancak yalnızca Yetkilendirme şeklinde olamaz. Ayrıca, push bildirimlerini de etkinleştirmelisiniz.

Görüntüleyicinizin Gazetelik klasöründe görünmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

Gazetelik'in görüntüleyici uygulamanızı dergi olarak mı yoksa gazete olarak mı sınıflandırması gerektiğini belirleyin.

Bir müşteri, etkin uygulamaları görüntülemek için Ana Sayfa düğmesine iki kez dokunduğunda Gazetelik simgesinde
görüntülenecek kenarlık görünümünü saptamak için bir seçenek belirleyin. Örneğin Sol bağlama seçildiğinde, bağlama kenarı sol tarafta, sayfa
kenarlıkları ise sağ tarafta görüntülenir.

Gazetelik klasöründe görünen bir PNG simgesi belirleyin. iPad SD için 96x128 piksel, iPad HD için 192x256 piksel boyutunda
72 ppi, RGB, düzleştirilmiş, yüksek kaliteli bir PNG dosyası kullanın. Bu simge, Gazetelik'teki slayt görüntüsünde kullanılır. Bu simge, en son
yayınlanan folionun slayt görüntüsüyle değiştirilir.

Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise)
Bu panel, kitaplığın alt kısmındaki özel görüntüleyicinizde gösterilen Araç Çubuğunu özelleştirmenize olanak sağlar.
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Kitaplık Düğmesini Gizle

Gezinme Araç Çubuğunu Göster

Görüntüleyici Simgesini Gizle

Satın Al Düğmelerini Gizle

Oturum Aç Düğmesini Gizle

Ücretsiz Folioları Gizle

Uygulama Yönünü Kilitle

Araç Çubuğu ve Özel Simgeleri Özelleştirme ve Önizleme

Özel Görüntüleyici Kitaplığını Kullan

Özel Simgeler

Simge Etiketi

 

Gezinme Araç Çubuğu gösteriliyorsa alt gezinme çubuğunda Kitaplık düğmesine dokunulduğunda sol üst gezinme
çubuğunda Kitaplık düğmesine dokunulduğu zaman gerçekleşen davranış sergilenir. Bu gereksiz davranışı önlemek için Kitaplık düğmesini
gizleyebilirsiniz. Ancak, bunu yalnızca alt gezinme çubuğu etkin olduğunda yapmanız gerekir.

Görüntüleyicinin alt kısmındaki Gezinme Araç Çubuğunu görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Gezinme Araç Çubuğunun kitaplık ve folio görünümü dahil tüm görünümlerde görünüp görünmeyeceğini veya foliolar görüntülenirken gizlenip
gizlenmeyeceğini belirleyin.

Gezinme Araç Çubuğunu Göster seçiliyse, varsayılan olarak görünen Görüntüleyici simgesini gizleyebilirsiniz.
Görüntüleyici simgesine dokunmak önceden görüntülenen folioyu görüntüler.

Folioların bireysel satın alma yerine yalnızca abonelikle satın alınmasını sağlamak için bu seçeneği belirtin.

Bu seçenek belirlendiğinde, bir özel simgeye dokunulduğunda ekranın sol üst köşesinde Oturum Aç düğmesinin
görünmesi önlenir.

Kitaplığınızda ücretsiz folioları gizlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek özellikle müşterilerin giriş hesabı
bilgilerine göre folio belirlemelerine yetki vermek için özel sunucunuzu kullanmak istediğinizde kullanışlıdır.
Folioları sınırlandırma ile ilgili bilgiler için bkz. Digital Publishing Suite ile sınırlı dağıtımı kullanma.

Dikey veya Yatay seçeneğini belirlerseniz, uygulama iPad'de söz konusu yönde kalır. Bu ayar, folio çift yönlü olsa da,
kitaplık görünümü ve folio görünümü dahil olmak üzere tüm görünümleri etkiler.

Varsayılan kitaplığın gezinme araç çubuğu için özel simgeler belirlemek veya özel
bir HTML kitaplığı belirtmek üzere bu bölümü kullanın.

DPS App Builder'ın Gezinme Araç Çubuğundaki Kitaplık simgesini tıklattığınızda, Özel Görüntüleyici
Kitaplığını Kullan seçeneği görünür. Seçenek simgesini tıklattığınızda, HTML kodunuzu içeren .zip dosyasını belirtebilirsiniz. Uygulama Ayrıntıları
sayfasında "Eski Store API'lerini Kullan" seçeneği belirlendiyse bu seçeneğin görünmediğini unutmayın. Özel kitaplık oluşturmayla ilgili daha fazla
bilgi için bkz. Özel kitaplık oluşturma (Enterprise).

Gezinme Araç Çubuğuna ait özel bir düğme (aynı zamanda "özel yuva" olarak da adlandırılır) oluşturmak için panelin sağ
tarafındaki artı simgesini tıklatın. Alternatif olarak, Kitaplık veya Görüntüleyici simgelerini seçerek varsayılan Kitaplık ve Görüntüleyici simgelerini
varsayılan simgelerle değiştirin.
iPad için en fazla 8 gezinme simgesi (6 özel artı Kitaplık ve Görüntüleyici simgeleri) ve iPhone için 2 gezinme simgesi (1 özel artı Kitaplık)
ekleyebilirsiniz.
Her bir simge için, saydam bir arka plana sahip 30x30 ve 60x60 piksel boyutunda PNG dosyaları belirtin. Ön plan görüntüsü için herhangi bir renk
kullanın. iOS, bir sistem rengini (genellikle açık mavi) saydam olmayan piksellere uygular ve seçilip seçilmediğini göstermek için simgenin
görünümünü değiştirir.
Kullanıcılar bir özel simgeye dokunduklarında, bir uygulama içi tarayıcı, bir mağaza için bir web sitesi, haber kaynağı veya yardım sayfası gibi
sağladığınız HTML dosyasının içeriğini görüntüler. Müşteriler kitaplık görünümüne dönmek için Kapat düğmesine dokunabilirler.

Simgenin altında görünen metni ("Mağaza" veya "Yardım" gibi) belirtin.
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Tür

Navto Bağlantı Adı

HTML Kaynakları ZIP Dosyası Simgesi

Yönü Kilitleme

Başlık Çubuğunu Gizle

Gezinme Kontrollerini Göster

Otomatik Başlatma

Not:

Başa dön

Paylaşımı Etkinleştir

Yayın URL'si (yalnızca v28)

Uygulamanız, Kullanıcı Arabiriminde birden fazla dil barındırıyorsa, Uygulama Ayrıntıları bölümünde Özelleştirilmiş Dizeleri Kullan seçeneğini
belirlediğinizde indirdiğiniz XML dosyasını düzenleyebilirsiniz. "Kitaplık" ve "Görüntüleyici" etiketlerini değiştirmek için de bu XML dosyasını
kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bu makalenin önceki kısımlarındaki "Özelleştirilmiş Dizeleri Kullan" açıklamasına bakın.

Belirttiğiniz bir HTML dosyasının içeriğini görüntülemek için Web Görünümü seçeneğini belirleyin. Gezinme seçeneğini yalnızca slayt
sayfasına, içindekiler bölümüne veya yardım makalesine geçiş yapmak için Hedef meta verilerini kullanmanızı sağlayan Woodwing tabanlı bir
uygulama yayınlıyorsanız belirleyin. Hedef alanında adı belirtin.

Bu seçenek, özel simgeyle ilişkili HTML içeriğini açan makale bağlantıları oluşturmak için goto:// formatını kullanmanıza
olanak tanır. Örneğin, bağlantınızın adı “Mağaza” olarak belirlenmişse, goto://ApplicationViewState/Store eylemiyle oluşturulan bir
düğme Mağaza web görünümünü açar. Bkz. Özel simgelere yönlendirilen goto bağlantıları oluşturma.

Kullanıcılar araç çubuğu düğmesine dokunduğunda gösterilen web görünümünde kullanılacak varlıkları
içeren bir .zip dosyası belirleyin. .zip dosyası tek bir HTML dosyasını, tüm gerekli görüntüleri ve CSS dosyalarını içermelidir. .zip dosyasında alt
klasörler bulunmamalıdır; içeriğin tamamı aynı düzeyde olmalıdır.

Kullanıcılar araç çubuğu düğmesine dokunduğunda görülen web görünümünün yalnızca tek bir yönde görüntülenmesini
istiyorsanız, Yatay veya Dikey seçeneğini belirleyin.

Özel simgenin HTML içeriği görüntülendiğinde görüntüleyici kitaplığının en üstünde görünen başlık çubuğunu gizlemek
için bu seçeneği belirleyin.

Web sayfasına ait Geri düğmesi ve Yenile düğmesi gibi gezinme kontrollerini gösterir. Bu seçenekler, HTML
içeriğinin üzerindeki başlık çubuğunda görünür.

Özel araç çubuğu düğmelerinden biri Otomatik Başlatma olarak ayarlanabilir. Otomatik Başlatma özelliği açıksa, görüntüleyici
kitaplığı açıldığında HTML sayfası otomatik olarak görüntülenir.

iPad uygulamaları için sekiz adede kadar düğme eklemek üzere Gezinme Araç Çubuğu panelinin sağ tarafındaki artı işaretini tıklatın. Ayrıca
varsayılan Kitaplık ve Görüntüleyici düğmelerini de değiştirebilirsiniz. Düğmeler arasında geçiş yapmak için önizleme çubuğundaki düğmeleri
tıklatın.

Sosyal Paylaşım
Sosyal Paylaşım ayarları, uygulamanızdaki makaleleri Facebook ve Twitter üzerinde, e-posta aracılığıyla veya kopyalama/yapıştırma yöntemiyle
paylaşıp paylaşamayacağını kontrol eder. Sosyal Paylaşım iPad ve iPhone görüntüleyicilerde kullanılabilir. Ancak bu özellik, tek sayılı
uygulamalarda veya Android görüntüleyicilerde kullanılamaz. Sosyal Paylaşım iş akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sosyal paylaşımı
kullanma.

 

Paylaşımı Etkinleştir seçeneğini belirlerseniz, iOS 7 aygıtlarında Etkinlik Sayfası geçerli tüm paylaşım seçeneklerini
görüntüler. An itibarıyla iOS 7 için paylaşım seçeneklerini kapatamazsınız.
iOS 6 aygıtlar için sosyal paylaşım menüsü, Facebook SDK'deki Reklam Tanımlayıcı başvurusuyla ilgili yeni kısıtlamalar nedeniyle 11 Şubat
2014'ten sonra oluşturulan herhangi bir uygulamada kullanılamaz. "iOS 6'ya Özgü Ayarlar" altındaki seçenekler artık ilgili değildir.

v28 uygulamaları için, yayınınızla ilgili bilgiler içeren URL'yi belirtin. Müşteriler korumalı bir makale paylaştıklarında
Yayın URL'sine yönlendiren bağlantı görüntülenir. v29 uygulamaları için Yayın URL'si artık gerekli değildir. Korumalı makaleler paylaşıldığında tam
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Başa dön

Şirket İmzalı Görüntüleyici Uygulaması

Mobileprovision uzantılı geliştirici dosyası

Mobileprovision uzantılı dağıtım dosyası

Veri Aktarımı Yapılabilen Geliştirici Yapısı

Push Bildirimleri Etkinleştir

Adobe Push Sunucusunu Kullan

Başa dön

makale URL'si artık bağlantı içinde bulunur ve bir ödeme duvarı mesajı görünür.

Sertifikalar

 

Apple tüm uygulamaların iPad'de çalıştırılmadan önce geçerli bir sertifikayla imzalanmasını ve temel hazırlığının yapılmasını gerektirir. Temel
Hazırlık bölümünde, mobileprovision dosyaları belirtilir. Oluşturulan görüntüleyici uygulamalarını indirdiğinizde sertifikalar belirtilir.

Sertifikalar ve mobileprovision dosyaları oluşturmayla ilgili bilgi almak için, Dashboard'da veya DPS App Builder'ın Yardım menüsünde
bulabileceğiniz iPad Yardımcı Yayıncılık Kılavuzu PDF belgesine bakın.

Bu seçeneği, yalnızca kuruluşunuz içinde dağıtılacak bir görüntüleyiciye yönelik bir kurumsal temel
hazırlık sertifikası kullanmak istiyorsanız seçin. Bir Uygulama Kimliği ve kurumsal mobileprovision dosyanızı belirtin. Şirket imzalı bir uygulamada
push bildirimleri de etkinleştirebilirsiniz. mobileprovision dosyasında joker karakter içermeyen bir Paket Kimliği olmalıdır. Bkz. Şirket imzalı bir iPad
görüntüleyici uygulaması oluşturma.

Mobileprovision dosyası, görüntüleyici uygulamanızın hangi iPad'lere yüklenebileceğini belirler.
Geliştirme uygulamasının mobileprovision uzantılı dosyası UDID olarak adlandırılan bir iPad kimlikleri listesi içerir.

Mobileprovision dosyası, Görüntüleyici uygulamanızın hangi iPad'lere yüklenebileceğini belirler.

Bu seçeneği belirleyerek iTunes aracılığıyla .folio dosyalarını geliştirme görüntüleyicisine
ekleyebilirsiniz. Yalnızca .folio dosyalarını kullanabilirsiniz, Folio Producer Organizer'daki Dışa Aktar düğmesi kullanılarak oluşturulan .zip
dosyalarını kullanamazsınız.

Adobe push bildirimlerini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde, görüntüleyici
uygulaması simgesinin üzerinde mevcut folio sayısını gösteren kırmızı bir rozet görünür veya Gazetelik bir push bildirim işlemini etkinleştirir. Bu
seçenek, Gazetelik etkinleştirildiğinde gereklidir.

Bu seçeneği belirlediğinizde push bildirimleri Adobe sunucusu üzerinden işleme alınır. Apple geliştirici
sitesinde oluşturduğunuz üretim sertifikalarını ve parolalarını belirtin. Push bildirimlerini ayarlamak için, Uygulama Kimliğinizi yapılandırın, yeni
mobileprovision dosyaları oluşturun ve bir üretim push bildirimi sertifikası oluşturun. Ayrıntılı talimatlar için, DPS App Builder'ın Yardım menüsünden
indirebileceğiniz iPad Yardımcı Yayıncılık Kılavuzu PDF belgesine bakın.
Bu seçeneğin işaretini kaldırdığınızda (yalnızca·Enterprise aboneliği için) üçüncü taraf bir push sunucusu belirtebilirsiniz. Sunucuyu Push URL
alanında belirtin. Sunucunuzun gerektirdiği başka sunucu isteklerini Özel Push Parametreleri alanında belirtin. Push sunucunuzu ayarlama ile ilgili
temel gereksinimler için bkz. Push bildirimleri.

Sürüm Ayrıntıları
Omniture izleme için sağlanan bir Adobe ID kullanarak giriş yaptıysanız, kullanıcı verilerini izleme ayarları Sürüm Ayrıntıları sayfasında
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Başa dön

P12 Geliştirici Sertifikası

P12 Geliştirici Parolası

Başa dön

Geliştirme uygulamasını gönderme

Bir uygulamayı güncelleme

Sürüm silme

görüntülenir. Bu veri otomatik olarak doldurulur. Enterprise hesabınız varsa ve bu seçenekler görüntülenmiyorsa Adobe temsilcinizle iletişim kurun.

Tüm zorunlu alanlar için gerekli bilgi veya dosyaları belirttikten sonra Sürümü Gönder seçeneğini tıklatın, ardından Bitti seçeneğini tıklatın.

Geliştirme ve dağıtım uygulamalarının oluşturulma süresi sunucunun ne kadar meşgul olduğuna bağlıdır.

Görüntüleyici uygulamalarını indirme ve test etme
İki farklı Görüntüleyici için sertifika gerekir: geliştirme uygulaması ve dağıtım uygulaması. Geliştirme uygulaması test içindir; dağıtım uygulaması ise
geliştirme uygulamasını test edip onayladıktan sonra Apple'a göndereceğiniz uygulamadır.

1. Özel görüntüleyici sürümlerinizin göründüğü Yönet sayfasında görüntüleyici uygulamanızı seçin.

2. Geliştirici uygulamasını indirmek için Developer Viewer (.ipa) seçeneğini tıklatın.

3. Geliştirici p12 sertifikanızı ve şifrenizi belirtin, ardından İndir ve İmzala seçeneğini tıklatın.

.p12 dosyası sertifikanızın özel anahtar bilgilerini kaydeder. .p12 sertifikasını oluşturmak Apple Developer sitesini
kullanarak sertifikayı oluşturmanızı ve indirmenizi; ardından bu sertifikanın özel anahtarını .p12 sertifikası olarak dışa aktarmak için Keychain
Access yardımcı programını kullanmanızı gerektirir.

.p12 sertifikasını oluşturduğunuzda bir parola oluşturmanız istenir. Boş parolalar geçersizdir. Boş bir parola
kullandıysanız .p12 sertifikasını gerçek bir parolayla yeniden oluşturun.

4. Geliştirici uygulamasını (.ipa) iTunes kitaplığınıza ekleyin ve uygulamanızı test etmek için 'iPad Publishing Companion Guide.pdf'
belgesindeki talimatları uygulayın.

5. Geliştirici uygulaması tasarlandığı şekilde çalışıyorsa, DPS App Builder'daki Yönet sayfasına geri dönün ve Distribution Viewer (.zip)
seçeneğini tıklatın. Dağıtım sertifikası bilgilerini belirtin ve İndir ve İmzala seçeneğini tıklatın.

Görüntüleyici uygulamasını gönderme ve yönetme
Özel görüntüleyicinizi indirip test ettikten sonra, Distribution Viewer (.zip) dosyasını Apple'a gönderin.

Geliştirici uygulamanız tasarlandığı gibi çalışıyorsa dağıtım uygulamasını (.zip) Apple Store'a gönderin.
Ayrıntılar için, bkz. iPad Publishing Companion Guide PDF.

Farklı simgeler oluşturmanız ve başka değişiklikler yapmanız gerektiğinde ana sayfadaki görüntüleyici uygulamasını
seçin ve Düzenle seçeneğini tıklatın. Bilgileriniz ve seçimleriniz değişmez. Gerekli değişiklikleri uygulayın ve sürümü tekrar gönderin. Uygulamanız
güncellenir.
Uygulamanızın yeni bir sürümünü Apple'a göndermek için mevcut bir uygulamayı düzenleyebileceğiniz gibi yeni bir sürüm de oluşturabilirsiniz.
Yeni bir sürüm oluştururken, daha önce oluşturduğunuz uygulamayla aynı Uygulama kimliğine bağlı mobileprovision dosyalarını kullanın. Sürüm
oluşturma bilgileri otomatik olarak güncellenir.
Görüntüleyici türünü değiştirmek için (Çok Foliolu Uygulamayı iTunes Aboneliğine sahip Çok Foliolu Uygulamaya dönüştürme işlemi gibi) mevcut
olan uygulamayı düzenleyemezsiniz. Bunun yerine, aynı mobileprovision dosyalarını kullanarak yeni bir uygulama oluşturun.

Geliştirici ve dağıtım uygulamalarına artık ihtiyacınız kalmadığında, ana sayfadaki görüntüleyici uygulamasını seçin ve Sil'i tıklatın.
Dilediğiniz zaman yeni bir sürüm oluşturabilirsiniz. Ancak, uygulama için kullanılan aynı Uygulama kimliğine bağlı mobileprovision dosyalarını
kullanmalısınız.
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iPad'e özel görüntüleyici uygulamaları oluşturma (Tekli Sürüm)
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Tekli Sürüm lisansı kullanarak iPad'e yönelik özel bir uygulama oluşturma ile ilgili bilgi için, bkz. Tekli Sürüm Adım Adım iPad Yayıncılık Kılavuzu.
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Android aygıtları için eski DPS uygulamaları oluşturma

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Uygulama Adı

Uygulama Sürümü

Eski Android uygulaması mı yeni yerel Android uygulaması mı?
Android aygıtlar için eski bir uygulama oluşturma
Uygulama Ayrıntıları paneli
Yetkilendirme Ayrıntıları (yalnızca Enterprise)
Abonelik Ayrıntıları paneli
Simgeler ve Açılış Ekranları paneli
Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise)
Temel hazırlık
Sürüm Ayrıntıları
Android görüntüleyici uygulamasını indirme ve test etme
Görüntüleyici uygulamasını gönderme ve yönetme

Eski Android uygulaması mı yeni yerel Android uygulaması mı?
Android ve Amazon aygıtları için iki farklı türde uygulama oluşturabilirsiniz: eski AIR tabanlı Android uygulaması veya yeni yerel Android
uygulaması. Bu makalede, eski AIR tabanlı Android uygulamasının nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Yerel Android uygulaması oluşturmaya
ilişkin talimatlar için bkz. DPS yerel Android uygulamaları oluşturma.

Bir özellik karşılaştırma grafiği görüntülemek için bkz. DPS tarafından desteklenen özellikler listesi.

Android aygıtlar için eski bir uygulama oluşturma
Android aygıtlara yönelik olarak eski (AIR tabanlı) bir uygulama oluşturmak için DPS App Builder'ı kullanın. Tekli folio görüntüleyici uygulamaları
değil, çoklu folio görüntüleyici uygulamaları oluşturabilirsiniz. Google Play Store (önceki adıyla Android Market) için uygulama içi satın alma
seçenekleri bulunmaktadır. Bkz. Publishing Process for Android Mobile Devices (Android Mobil Aygıtlar için Yayınlama Süreci).

Geçerli dosyaları ve bilgileri belirttiğinizde DPS App Builder bir .apk dosyası oluşturur. Düzgün çalışırsa .apk dosyasını Google Play Store'a
gönderin.

Sunduğunuz sertifika ve parola bilgileri Adobe sunucusunda depolanmaz. Adobe sunucusunda yalnızca uygulama dosyaları depolanır.

1. Gerekli dosyaları ve bilgileri edinin. Bkz. Çoklu folio görüntüleyici için kontrol listesi (Android) ve Android Mobil Aygıtlar için Yayınlama
Süreci.

2. DPS App Builder'ı indirip yükleyin.

DPS App Builder, Digital Publishing Suite Dashboard'da sunulmaktadır ve DPS Masaüstü Araçları'nı güncellediğinizde InDesign CS6 ile
birlikte yüklenir.

3. DPS App Builder'ı başlatın ve geçerli bir Adobe ID kullanarak oturum açın.

DPS App Builder'da oturum açmak için kullandığınız Adobe ID, Uygulama Ayrıntıları panelindeki Başlık kimliğini belirtmek için kullandığınız
Adobe ID'den farklı olabilir.

4. Yeni'yi tıklatın, Android'i (eski) seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

5. İstenen dosyaları ve bilgileri belirtin.

Uygulama Ayrıntıları paneli
Uygulama Ayrıntıları paneli, görüntüleyici adlarınızı ve hesap kimliği bilgilerinizi sunmanıza olanak sağlar.

Uygulama simgesinin altında beliren bir görüntüleyici adı sunun. Görüntüleyici adının kırpılmasını önlemek için genel kurala
uyarak 13 ya da daha az karakter kullanın.

Görüntüleyici adınızı test etmek için Android giriş ekranına bir yer imi ekleyin.

En güncel görüntüleyiciyi belirtin.
DPS App Builder yedekleme amacıyla önceki sürümü de içerir.
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Uygulama Türü

Çoklu Folio

Yetkilendirme İçeren Çoklu Folio

Kullanılabilir Kitaplık Görünümleri

Başlık (Kitaplık Görünümü)

Başlık Kimliği/Parola

Kesin Yorumlama Mantığını Kullan

Sık Kullanılanları Etkinleştir

Folio Kaydırma Çubuklarını Otomatik Gizlemeyi Etkinleştir

Sol ve Sağ Sıcak Bölge Gezinmesini Etkinleştir

Sıcak Bölgenin Folio Görünüm Kontrollerini Görüntülemesini Etkinleştir

Analiz Tercihi İletişim Kutusunu Göster

Özelleştirilmiş Dizeleri Kullan

Başa dön

Not:

Bütünleştirici Kimliği

İsteğe Bağlı Hesap URL'si oluştur

Parolayı Unuttum URL'si

Görüntüleyici türü belirtin (bkz. Özel görüntüleyici uygulaması türleri). Bazı seçeneklerin kullanılabilirliği hesap türüne bağlıdır.

Çok foliolu görüntüleyici uygulamasında kullanıcıların Adobe Dağıtım Hizmetinde barındırılan içeriği indirmelerine olanak
sağlayan bir kitaplık bulunur.

(Yalnızca Enterprise abonelik için) İçeriği hangi müşterilerin indirebileceğini belirlemek için özel bir
yetkilendirme sunucusu kullanan bir görüntüleyici uygulaması oluşturun. Bu seçeneği belirtirseniz, kendi abonelik servisinizi kullanırsınız.

Kitaplığınızı yalnızca Kılavuz Görünümü'nde mi, yalnızca Slayt Görünümü'nde mi yoksa her ikisinde birden
mi görüntülemek istediğinizi belirtin. Kitaplıkta, Kılavuz Görünümü her sayfada sekiz folio görüntüler. Slayt Görünümü ise her sayfada sadece bir
folio görüntüler. Bazı yayıncılar küçük aygıtlar için yalnızca Slayt Görünümü'nü görüntülemeyi tercih etmektedir.

Görüntüleyici kitaplığının üst kısmında belirecek başlığı girin. En iyi sonuçlar için en fazla 35 karakter kullanın. Bu
sırada, yalnızca alfasayısal veya sayısal karakterler kullanın. Android aygıtlarda beklenmeyen sonuçlara neden olabileceği için kesme işareti (') gibi
özel karakterler kullanmayın.

Uygulamanız için uygun Adobe ID'yi ve parolayı belirtin. Bu uygulamada folioları yayınlarken kullandığınız Adobe ID'yi
belirtin. Hesap Yönetim aracında Adobe ID'nin Uygulama görevine atandığından emin olun.

Gelişmiş Seçenekler

Android aygıtlardaki görüntüleyiciler, varsayılan olarak tüm boyutlardaki folioları görüntüler. Görüntüleyicinin
yalnızca aygıt boyutuyla eşleşen folioları görüntülemesi için, DPS App Builder panelinde bir seçenek belirleyebilirsiniz. Kesin yorumlama mantığı
şimdilik 7 inç aygıtlara uygulanmaktadır. Bu seçenek, özellikle 7 inç Kindle Fire aygıtlarında istenmeyen iOS folio yorumlamalarının
görüntülenmesini önlemek için faydalıdır. 1232x752 foliolar gibi Android yorumlamaları oluşturduysanız, Google App Store için bir görüntüleyici
oluştururken kesin yorumlamalar özelliğini açmayın.

Kullanıcılarınızın uygulamada en beğendikleri makalelere yer imi eklemelerini sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
Bu seçenek etkinken görüntüleyici gezinme çubuğunun sağ üst alanında bir Sık Kullanılanlar simgesi görünür.  

Varsayılan olarak, bir foliodaki makalelerin sağ tarafında 6 piksel boyutunda bir
kaydırma çubuğu alanı görünür. Bu seçeneği belirlerseniz, kaydırma çubuğu yalnızca kullanıcı makaleyi kaydırdığı sırada görüntülenir.

Bu seçeneği belirlediğinizde, görünmeyen sıcak bölgeler her makalenin (ya da makale yalnızca
yatay biçimde kaydırılıyorsa sayfanın) solunda veya sağında görünür hale gelir. Bir sıcak bölgeye dokunulduğunda bir önceki veya bir sonraki
makaleye geçilir. Sıcak bölgeler, özellikle slayt gösterileri gibi tam ekran kaplamalarda kullanışlıdır. Sıcak bölgeler iPhone görüntüleyicilerde
kullanılamaz.
Sıcak bölge alanında bir düğme görünüyorsa, bu alana dokunulduğunda düğme işlevi tetiklenir. Sıcak bölge alanında görünen diğer tüm
kaplamalarda, alana dokunmak sıcak bölgeyi tetikler.

Bu seçeneği belirlediğinizde, sayfanın üst ve alt kısmındaki sıcak
bölge alanına dokunulduğunda gezinme çubukları ("HUD" olarak da adlandırılır)görüntülenir. Sıcak bölgenin dışında herhangi bir yere
dokunulduğunda gezinme çubukları görüntülenmez.
Düğmeler, folionun görüntülendiği sıcak bölgeye göre; folionun görüntülendiği sıcak bölge, sol ve sağ sıcak bölgelere göre; folionun görüntülendiği
sıcak bölgeler ise tüm düğmesiz kaplamalara göre önceliklidir.

Bu seçeneği işaretlerseniz, müşterileriniz veri izleme tercihini kapatabilir. Tercihi diledikleri zaman
etkinleştirmek için görüntüleme uygulamasındaki kitaplık ayarlarını kullanabilirler. Bu seçenek, özellikle kullanıcıların veri izleme tercihini
kapatmalarına izin vermek zorunda olduğunuz bölgelerde kullanışlıdır.

Görüntüleyicide depolanan tüm dizeleri desteklenen tüm dillerde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, kitaplıktaki düğme
metinlerini ve iletişim kutusu metinlerini özelleştirebilirsiniz. Bu seçeneği belirleyin, ardından Belgeler klasörünüze bir XML şablonu indirmek için
Şablon Oluştur'u tıklatın. Ardından bu XML dosyasını düzenleyebilir ve DPS App Builder'da belirtebilirsiniz. Önceki sürüm için oluşturulmuş olan bir
görüntüleyiciyi düzenliyorsanız, en iyi sonuçlar için en yeni şablonları indirip düzenleyin.
XML dosyasını düzenlerken, her bir kullanıcı arabirimi öğesi bir <key name> ile bir veya birkaç dil dizesi (İngilizce için <en> gibi) içerir. Metni dil
kodunda düzenleyin; <key name> dizesini değiştirmeyin.

Yetkilendirme Ayrıntıları (yalnızca Enterprise)
Görüntüleyici Türü için Yetki öğesini seçerseniz, aşağıdaki seçenekler görünür.

Özel bir yetkilendirme sunucusu kurma hakkında ayrıntılı bilgi için Adobe temsilcinizle irtibat kurun.

Yetkilendirme hesabınız sunucularınız tarafından sağlandığında, Adobe bir Entegratör Kimliği sunar. Bu seçeneği sadece
DPS Enterprise abonesi olan müşteriler kullanabilir. Entegratör kimliği hakkında bilgi için Adobe temsilcinizle görüşün.

Müşterilerin yayıncı aracılığıyla abonelik oluşturabileceği URL'yi belirtin. Kullanıcılar Görüntüleyicinizde 'Şimdi
Abone Olun' düğmesine dokunduklarında bu URL kullanılır.

Müşterilerin unuttukları parolalarını alabilecekleri URL'yi belirleyin.
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Uygulama Kimliği ve Sürümü Gönderme

Yetkilendirme Başlığı Etkin

Başlık Sayfası URL'si

Çevrimdışı Başlık Varlıkları

Başlık Yüksekliği

Başa dön

Yatay Abonelik Döşemesi

Dikey Abonelik Döşemesi

Özel Abonelik İletişim Kutusu URL'si (İsteğe Bağlı)

Başa dön

36x36/48x48/72x72 simgeler

Not:

Yatay Açılış Ekranı

Dikey Açılış Ekranı

HTML için İsteğe Bağlı Font Dosyaları (ZIP)

Başa dön

Başa dön

Uygulama kimliği

Not:

Bu seçenek Viewer uygulamasının kimlik ve sürüm dizelerinin API yetkilendirme çağrılarına
gönderilmesine olanak sağlar.

Görüntüleyici kitaplığında tam genişlikte bir abonelik başlığını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Android
görüntüleyicilerde, yetkilendirme başlığı abonelik döşemesinin üst kısmında bulunur.

Görüntüleyici kitaplığının üst bölümünde görünen içeriği bulunduran URL'yi belirtin.

Kullanıcı Internet'e bağlı olmadığında başlık olarak kullanılacak değerleri içeren .zip dosyasını seçin. .zip dosyası tek
bir HTML dosyası, bir veya daha fazla görüntü dosyası içermeli, CSS dosyaları içermemelidir. .zip dosyasında alt klasörler bulunmamalıdır; içeriğin
tamamı aynı düzeyde olmalıdır.

Görüntüleyici kitaplığında görünen başlık yüksekliğini kitaplık alanının sabit boyutu ya da bir yüzdesi şeklinde belirtin. 1 ve 1280
arasında bir değer belirtebilirsiniz ancak başlık yüksekliği kitaplık alanının %40'ını aşamaz.

Abonelik Ayrıntıları paneli
Bu paneli, görüntüleyicinizi Amazon aboneliği için yapılandırmak amacıyla kullanın.

.png uzantılı, 467x120 piksel (önerilen) bir düğme görüntüsü belirtin. Bu görüntü aygıt yatay biçimde tutulduğunda
kitaplıkta görünür.

.png uzantılı, 255x145 piksel (önerilen) bir düğme görüntüsü belirtin. Bu görüntü aygıt dik tutulduğunda kitaplıkta
görünür.

Kullanıcı abonelik döşemesine dokunduğunda uygulama içi bir tarayıcı penceresinde
görüntülenen bir URL belirtin. Bu web sayfasında abonelikle ilgili olmayan mesajlar bulunabilir. Bu iletişim kutusunun müşteri aboneliği almadan
önce mi, yoksa aldıktan sonra mı görüntüleneceğini belirtin.

Simgeler ve Açılış Ekranları paneli
Google Play Store, Amazon Appstore ve Android aygıtlarda görünecek uygulama simgeleri ve açılış ekranlarını belirtmek için bu paneli kullanın.

Belirttiğiniz simgeler yüklendiklerinde, Android giriş ekranında ve uygulama mağazasında kullanılır. PNG formatında
36x36, 48x48 ve 72x72 piksel simgeler sunun. Daha küçük resimleri büyütmeyin. 72 ppi, RGB, düzleştirilmiş, yüksek kaliteli PNG dosyaları
kullanın.

Görüntü dosyalarınızın adlarına daima bir .png uzantısı ekleyin.

Görüntüleyici başlatıldığında yaklaşık üç saniye içinde açılış ekranı belirir. 1280x800, 1920x1200 veya 2048x1536 72 ppi 8 bit
bir PNG dosyası belirtin.
Tüm Android aygıtlar için aynı açılış ekranını kullanın. Ana tasarımın 800x600 gibi daha küçük bir hedef aygıt bölgesine sığdığından emin olun.
Dışarıda kalan alanı taşma payı olarak düşünün. Açılış ekranı daha küçük aygıtlarda görüntülendiğinde, görüntünün dış kısımları kırpılır.
En iyi sonuçlar için açılış ekranında kapağınızdan farklı bir görüntü seçin. Slayt ve açılış ekranı aynı olduğunda kullanıcılar uygulamanın
donduğunu sanabilir.

800x1280, 1200x1920 veya 1536x2048 72 ppi 8 bit bir PNG dosyası belirtin.

HTML yığınlarınızda ya da web görünümü kaplamalarında bulunan metinlere font uyguladığınızda,
bu fontları folio dosyasına ya da görüntüleyiciye ekleyebilirsiniz. Görüntüleyiciye eklemeyi seçtiğinizde fontları bir .zip klasöründe sıkıştırın. .zip
dosyasında alt klasörler bulunmamalıdır; içeriğin tamamı aynı düzeyde olmalıdır.

Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca Enterprise)
Bu panel, kitaplığın alt kısmındaki özel görüntüleyicinizde gösterilen Araç Çubuğunu özelleştirmenize olanak sağlar. Android görüntüleyicilerdeki
gezinme araç çubuğu için 75x43, 98x52 veya 214x114 piksel boyutlarında simgeler belirtebilirsiniz. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu (yalnızca
Enterprise).

Temel hazırlık

Sadece bu uygulamaya özgü bir uygulama kimliği belirtin. Mümkünse, “com.yayinci.yayin” gibi ters etki alanı söz dizimi
kullanın. Yalnızca nokta, tire ve basit alfa sayısal karakterler kullanın (a-z, A-z, 0-9).

Önceki sürümlerde DPS App Builder Uygulama Kimliğine bir “air.” öneki ekliyordu (örnek: "air.com.adobe.dpstips"). Amazon Appstore'a
gönderdiğiniz bir uygulama "air." öneki içeriyorsa, bunu DPS App Builder'daki Uygulama Kimliğinize ekleyin. Amazon Appstore'daki geçerli
Uygulama Kimliğinizi görüntülemek için Amazon Geliştirici Portalı'nda oturum açın, uygulamanızı açın ve Binary File (İkili Dosya) sekmesini
tıklatarak “Package” (Paket) ayarını görüntüleyin.
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Başa dön

Geliştirme uygulamasını test etme

Başa dön

Başa dön

Geliştirme uygulamasını gönderme

Sürümü güncelleme

Sürüm silme

Sürüm Ayrıntıları
Tüm zorunlu alanlar için gerekli bilgi veya dosyaları belirttikten sonra Sürümü Gönder seçeneğini tıklatın, ardından Bitti seçeneğini tıklatın.

Geliştirme ve dağıtım uygulamalarının oluşturulma süresi sunucunun ne kadar meşgul olduğuna bağlıdır.

.apk sürümünü indirin, bir ya da daha fazla Android aygıtına ekleyin ve uygulamayı test edin. Publishing
Process for Android Mobile Devices (Android Mobil Aygıtlar için Yayınlama Süreci) sayfasında bulunan talimatları izleyin.

Android görüntüleyici uygulamasını indirme ve test etme
Oluşturulan .apk dosyasını indirdiğinizde, sertifika bilgilerini vermeniz istenir. Google tüm uygulamaların Android'de çalıştırılmadan önce geçerli bir
sertifikayla imzalanmasını gerektirir. Bu sertifikayı oluşturmayla ilgili talimatlar için bkz. Publishing Process for Android Mobile Devices (Android
Mobil Aygıtlar için Yayınlama Süreci).

1. Özel görüntüleyici sürümlerinizin göründüğü Yönet sayfasında görüntüleyici uygulamanızı seçin.

2. Android görüntüleyici uygulamasını indirmek için Android Installer (.apk) seçeneğini tıklatın.

3. Geliştirici p12 sertifikanızı ve şifrenizi belirtin, ardından İndir ve İmzala seçeneğini tıklatın.

4. .apk dosyasını bir veya daha fazla Android aygıta ekleyin.

Görüntüleyici uygulamasını gönderme ve yönetme
Özel görüntüleyicinizi indirip test ettikten sonra dağıtım görüntüleyicisini (.zip) Google Play Store'a gönderin.

Geliştirici uygulamanız tasarlandığı gibi çalışıyorsa uygulamayı (.apk dosyası) Google Play Store'a gönderin.
Publishing Process for Android Mobile Devices (Android Mobil Aygıtlar için Yayınlama Süreci) sayfasında bulunan talimatları izleyin.

Farklı simgeler oluşturmanız ve başka değişiklikler yapmanız gerektiğinde ana sayfadaki görüntüleyici uygulamasını seçin
ve Düzenle seçeneğini tıklatın. Bilgileriniz ve seçimleriniz değişmez. Gerekli değişiklikleri uygulayın ve sürümü tekrar gönderin. Uygulamanız
güncellenir.

Geliştirici ve dağıtım uygulamalarına artık ihtiyacınız yoksa ana sayfadaki görüntüleyici uygulamasını seçin ve Sil öğesini tıklatın.
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Android aygıtlar için iki farklı DPS görüntüleyici türü kullanılabilir: eski AIR tabanlı görüntüleyici ve yeni yerel görüntüleyici. iPad görüntüleyicide
çalışan özelliklerin bazıları Android görüntüleyicilerin birinde veya ikisinde desteklenmez.

Web İçeriği kaplamaları ve HTML makaleler Android görüntüleyicilerde tam olarak desteklenmemektedir. Mobil Safari'de çalışan HTML
içerikler, diğer aygıt tarayıcılarındakinden farklı davranışlar gösterebilir. HTML5 depolama Android platformunda desteklenmemektedir. Bkz.
Android görüntüleyiciler için HTML makaleler oluşturma.
iOS ve Amazon Appstore için abonelikler desteklenmektedir; ancak Google Play Store için desteklenmemektedir.
iOS görüntüleyicileri, yalnızca 4:3 (iPad) veya 3:2/16:9 en-boy oranına (iPhone) sahip folioları görüntüler. Folio içeriği ekrana uyacak şekilde
büyütülerek veya küçültülerek ölçeklenir. Ancak, Android görüntüleyicilerde tüm folio boyutları görüntülenir. İçerik gerektiği şekilde
ölçeklendirilir ve mektup kutusu görünümüne getirilir.
Push bildirimler Android platformunda desteklenmemektedir.
Web görüntüleyici üzerinden sosyal paylaşım Android platformunda desteklenmemektedir.
Tek foliolu uygulamalar Android platformunda desteklenmemektedir.
Kısımlar Android platformunda desteklenmemektedir.
Panoramalar Android platformunda desteklenmemektedir.
Satır içi videolar yerel Android görüntüleyicilerde desteklenir, ancak eski Android görüntüleyicilerde desteklenmez.

Her bir görüntüleyici tipi için desteklenen özelliklerin karşılaştırma grafiği için bkz. DPS tarafından desteklenen özellik listesi.

Android aygıtlara yönelik DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için aşağıdakilere bakın:

Android için yerel DPS uygulamaları oluşturma
Android ve Amazon aygıtları için DPS uygulamaları oluşturma
Android ve Amazon DPS Uygulamaları için Yayınlama Süreci Kılavuzu

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Test için özel bir Adobe Content Viewer oluşturma

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Professional veya Enterprise hesabı sahibiyseniz DPS App Builder'ı kullanarak iPad için kendinize ait bir Adobe Content Viewer sürümü
oluşturabilirsiniz. Size özel bir Content Viewer oluşturabilmek, özellikle Folio Producer araçlarının yeni bir sürümü piyasaya sunulduğu, ancak
Adobe Content Viewer için Apple'dan onay beklendiği gibi durumlarda kullanışlı bir yoldur.

Bir Enterprise hesabıyla giriş yaptığınızda şirketinizde dağıtabileceğiniz Şirket imzalı bir uygulama oluşturabilirsiniz. Şirket imzalı bir uygulama
oluşturmazsanız, Adobe Content Viewer yalnızca geliştiricinin mobileprovision dosyasında aygıt kimliklerinin (UDID'ler) belirtildiği iPad'lerde
kullanılabilir. Bu gibi bir durumda, uyuşmazlıkları önlemek için başka bir geliştirici uygulaması tarafından kullanılmayan mobileprovision dosyasını
kullanmak en iyi yöntemdir. Mobileprovision dosyaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Publishing Companion Guide for the iPad (iPad için
Yardımcı Yayıncılık Kılavuzu) başlıklı PDF belgesine bakın.

1. Professional veya Enterprise hesabınızla DPS App Builder'da oturum açın.

2. DPS App Builder'da Yeni'yi tıklattıktan sonra iPad'i seçerek İleri'yi tıklatın.

3. Görüntüleyici Sürümü için, Adobe Content Viewer'ı seçin. İleri'yi tıklatın.

4. Aşağıdakilerden birini yaptıktan sonra İleri'yi tıklatın:

(Professional sürüm) Geliştirici mobileprovision dosyasını belirtin. Uyuşmazlıkları önlemek için başka bir geliştirici uygulaması tarafından
kullanılmayan bir mobileprovision dosyası oluşturun.

(Enterprise abonelik için) Şirket İmzalı Sürüm seçeneğini belirlerseniz, Uygulama Amacı Kimliğini (“com.yayinci.goruntuleyici” gibi) ve
Enterprise Mobileprovision dosyasını belirtin. Enterprise Mobileprovision dosyasını oluşturmak için Apple Developer sitesinde
kullandığınız Uygulama Amacı Kimliğinin aynısını kullanın. Şirket imzalı uygulamalar hakkında bilgi için bkz. Şirket imzalı bir iPad
görüntüleyici uygulaması oluşturma.

5. İleri'yi tıklatın ve talimatları izleyin.

6. Adobe Content Viewer'ı indirip imzalayın.

7. Gerektiğinde Adobe Content Viewer'ı (content-viewer.ipa) dağıtıma hazır duruma getirin.

Adobe Content Viewer'ı yüklemek için, content-viewer.ipa dosyasını iTunes kitaplığınıza sürükleyin ve iPad'inizi eşleştirin.

Adobe Content Viewer'ın App Store sürümünü silmenize gerek yoktur. iPad'inizde farklı Adobe Content Viewer sürümlerinin bulunmasında bir
sakınca yoktur. Hatta farklı hesaplarla iki farklı görüntüleyicide oturum açmanız mümkündür.

Geliştiricinizin mobileprovision kullanım süresi dolduğunda Adobe Content Viewer çalışmaz.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Özel dağıtım için görüntüleyici uygulamaları oluşturma
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Digital Publishing Suite Enterprise sürümüne sahipseniz, sadece şirket içi dağıtıma yönelik iPad ve iPhone uygulamaları oluşturabilirsiniz. Şirket
imzalı bir görüntüleyici uygulaması, Apple Store'dan indirilmek yerine, şirket içinde dağıtılır.

Şirket imzalı bir görüntüleyici uygulaması oluşturmak için, Apple iOS Developer Enterprise Program (iOS Geliştirici Şirket Programı) aboneliğine
sahip olmanız gerekir. Bir Apple şirket aboneliğine sahip olduğunuzda, geliştirme uygulamaları için geçerli olan 100 aygıtlık sınır ortadan kalkar. 

Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Digital Publishing ile kurumsal iOS
görüntüleyici uygulamaları dağıtma)

1. Bir şirket kimliği kullanarak Adobe iOS Dev Center'da oturum açın ve bir .p12 sertifikası ile mobileprovision dosyaları oluşturun.

2. Folio Producer web istemcisinde, Ücretsiz ve Genel ayarlarını kullanarak şirket içi uygulamalarınıza dahil edilecek foliolar yayınlayın.

3. DPS App Builder'da, Temel Bilgiler ve Açılış Ekranı panellerinde gerekli bilgileri girin.

4. DPS App Builder'ın Sertifikalar bölümünde geliştirme ve dağıtım .p12 sertifikanızı, şifrenizi, mobileprovision ve push bildirimi bilgilerinizi
belirtin. (Push bildirimlerinin etkinleştirilmesi için mobileprovision dosyasında joker karakter içeren bir Paket Kimliği bulunamaz.)

Dağıtım bilgileri, şirket içi uygulamanızda kullanılmaz ve Apple Store'a gönderilmemelidir.

5. Şirket İmzalı Kimlik seçeneğini belirleyin ve Amaçlanan Uygulama Kimliğini belirtin.

Amaçlanan Uygulama Kimliği, genellikle “com.yayıncı.yayın” formatındadır.

6. Uygulamayı yapın ve geliştirme Test Görüntüleyici (.ipa) dosyasını indirin.

7. mobileprovision ve .ipa dosyalarını e-posta veya sunucu aracılığıyla dağıtın. Kullanıcılara iki dosyayı da iTunes kitaplıklarına sürükleyip iPad
ile senkronize ederek yüklemelerini söyleyin.

Ayrıntılı talimatlar için bkz. Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Digital Publishing ile kurumsal iOS görüntüleyici
uygulamaları dağıtma).

Görüntüleyici uygulamalarını uygulama
mağazasından dağıtmak yerine doğrudan
çalışanlara veya kuruluş üyelerine dağıtma
yöntemleri ile ilgili bilgi edinin.... Daha Fazla
Bilgi

http://adobe.ly/GAYV5A

hazırlayan Derek Lu

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Abonelikler ve yetkilendirme
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Uygulama içi abonelik seçenekleri artık, iOS'da ve Amazon'da mevcuttur. Artık Apple'ın abonelik modeli (yalnızca Professional ve Enterprise) ve
özel bir yetkilendirme sunucusu (yalnızca Enterprise) dahil kullanabileceğiniz çeşitli abonelik seçenekleri bulunmaktadır.

Apple ve Amazon abonelikleri

Kullanıcılar iOS veya Amazon aboneliği üzerinden uygulamanıza abone olduklarında, Yayın Tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan tüm
foliolar için yetkilendirilirler. Ayrıca, ilk abone olduklarında, en son yayınlanan folio için de yetkilendirilirler. Örneğin bir kullanıcı, 10 Kasım'da altı
aylık bir abonelik için kaydolduğunda, başlangıç tarihi 10 Kasım, bitiş tarihi ise 10 Mayıs'tır. Kullanıcı abone olduktan sonra, en son yayınlanan
folioyu ve Yayın Tarihi 10 Kasım ile 10 Mayıs arasında olan her folioyu indirebilir. Kullanıcılar aboneliklerini yenilemediklerinde, yine de bu altı ayı
kapsayan içerik için yetkileri geçerli kalır.

Foliolarınızın Yayın Tarihi ayarlarını yönetmek için en iyi yöntem Folio Producer Organizer'ı kullanmaktır. Üç ayda bir çıkan bir dergi
yayınlıyorsanız, bu folioları aslında farklı tarihlerde yayınlasanız bile, 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim şeklinde tutarlı yayın tarihi ayarları
kullanın. Siz tutarlı bir şekilde yayın yapmaya devam ettikçe, aboneleriniz uygun içerik miktarı için yetkilendirilir.

Özel iPad görüntüleyici uygulamaları için abonelik ve yetkilendirme oluşturma hakkında bilgi almak için iPad Yayıncılık Yardımcı Kılavuzu PDF
belgesine bakın. 

Özel yetkilendirme sunucuları

Abonelikleri kendi sitenizden kontrol etmek amacıyla özel bir yetkilendirme sunucusu oluşturma ile ilgili bilgiler için Adobe temsilcinizle görüşün.
Geliştirici içeriklerine Digital Publishing Suite Developer Center 'dan da ulaşabilirsiniz.

Sınırlı dağıtım

Sınırlı dağıtım, içeriğin kullanıcı profillerine ya da kimlik belgelerine göre yalnızca küçük bir okuyucu grubuna sunulması için kullanılan bir
yöntemdir. Kullanıcıya varsayılan olarak sınırlı bir folio grubu sunulur. Kullanıcı ancak uygulamada oturum açtıktan sonra diğer folioları görebilir.
Kullanıcının görebileceği belirli folioların listesi kullanıcının oturum açma bilgilerine bağlıdır. Sınırlı dağıtım ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Using
Restricted Distribution with Digital Publishing Suite (Digital Publishing Suite ile Sınırlı Dağıtımı Kullanma).
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Özel kitaplık oluşturma (Enterprise)
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Enterprise aboneliğine sahip bir yayıncıysanız, varsayılan görüntüleyici kitaplığını oluşturduğunuz bir özel kitaplıkla değiştirebilirsiniz.

1. Özel kitaplık için kullanmak istediğiniz HTML kodunu içeren bir .zip dosyası oluşturun. HTML dosyaları oluşturmayla ilgili bilgi almak için, bkz.
Implementing separate library and store functionality (Ayrı kitaplık ve mağaza işlevleri uygulama).

2. DPS App Builder'da bir yetki görüntüleyicisi oluşturun veya düzenleyin.

3. DPS App Builder'daki Gezinme Araç Çubuğu bölümünde Araç Çubuğu ve Özel Simgeleri Özelleştir ve Test Et bölümündeki siyah çubukta
bulunan Kitaplık simgesini tıklatın.

4. Özel Görüntüleyici Kitaplığını Kullan seçeneğinin yanındaki simgeyi tıklatın ve oluşturduğunuz HTML kodunu içeren .zip dosyasını belirtin.

Özel kitaplıklar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Derek Lu'nun hazırladığı Creating an HTML implementation of the DPS default library
(Varsayılan DPS kitaplığının HTML uygulamasını oluşturma) başlıklı makaleye bakın.
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DPS analitikleri

Farklı raporları görüntüle

Tarih aralığını değiştir

Folioyu belirleme

DPS Dashboard'daki Analitikler sayfası özel görüntüleyici uygulamanızın kullanıcı verilerini izlemenize olanak sağlar. Adobe Digital Publishing
Suite'e bir Professional veya Enterprise hesabıyla abone olduğunuzda, tüm uygulamalarınız için Omniture® tarafından desteklenen temel
düzeydeki analizlere erişim sağlayabilirsiniz. Bu veriler indirilen ve satın alınan pek çok yayını, en iyi içerikleri, reklamları ve uygulama
yüklemelerinin sayısını içerir. Temel analitikler, aygıtlar ve işletim sistemleri de dahil olmak üzere birkaç farklı rapor sunar. Bir Omniture
SiteCatalyst® hesabınız varsa daha ayrıntılı kullanıcı verilerine erişebilirsiniz.

Professional ve Enterprise uygulamalarının tamamında tek foliolu ve çok foliolu uygulamalar da dahil olmak üzere her türlü uygulamaya yönelik
anonim kullanım verisi toplanır. Bu veriler, kullanıcılar çevrimiçi veya çevrimdışı olsa da toplanır. Kullanıcılarınıza analitik verileri toplama işlemini
iptal etme olanağı sunmanız gerekiyorsa, uygulamanızı DPS App Builder'da oluşturduğunuza bir iptal etme seçeneği sağlayabilirsiniz. Analitik
verileri Single Edition lisansı ile oluşturulan uygulamalar için toplanmaz.

Analiz verilerinde “::unspecified::” ifadesini görüntülemesini önlemek için makale özellikleri kutusunda tüm makalelere birer başlık verin. Ayrıca,
analiz verilerini yorumlamayı kolaylaştırması açısından mümkünse kaplamalarınıza gerçek adlar verin. Örneğin, “Düğme 4” yerine “Twitter
Bağlantısı” adını kullanın.

Analitik Kaynakları

Teknik İncelemeler

Analitikler ile ilgili temel bilgiler için, bkz. Digital Publishing Suite analytics tutorial (PDF) (Digital Publishing Suite analitikleri eğitimi (PDF)).

Analitikleri optimize etme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) (Adobe® Digital Publishing
Suite, Analitik Hizmeti (PDF)).

SiteCatalyst analitiklerini kullanma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide (Adobe® SiteCatalyst
Dijital Yayıncılık Kılavuzu).

SiteCatalyst Videoları

DPS Analytics: An Introduction

(DPS Analitikleri: Giriş)
DPS Analytics: SiteCatalyst Basics

(DPS Analitikleri: SiteCatalyst Temel Bilgileri)
DPS Analytics: SiteCatalyst Reports & Dashboards

(DPS Analitikleri: SiteCatalyst Raporları ve Dashboard'lar)
Omniture Analitikleri Oluşturma

Digital Publishing Suite aboneliğine (Professional veya Enterprise) kaydolduğunuzda, Hesap Yönetim aracını kullanmanızı sağlayan bir ana hesap
kimliği atanır. Bu aracı, bir Adobe ID'ye “Uygulama” görevi atamak için kullanın. İşleminiz kapsamında, Omniture analizlerini etkinleştirmek için
gereken bilgileri verirsiniz. Bu bilgileri verdiğinizde, analitikler en fazla beş gün içinde etkin duruma gelir. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

Analiz hesabınızın gereken şekilde ayarlanmadığını düşünüyorsanız, bir Adobe temsilcisiyle görüşün. Gold destek için iletişim bilgileri DPS
Dashboard'da bulunmaktadır.

Bir Omniture® SiteCatalyst® hesabınız varsa my.omniture.com adresinden tüm Omniture SiteCatalyst özelliklerine erişebilirsiniz.

Analitik verilerini görüntüleme

1. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard sayfasında oturum açın.

Analitikler sayfasını yalnızca uygulama göreviyle verilmiş olan Adobe ID hesabıyla görüntüleyebilirsiniz. Analitikleri görüntülemek için, özel
Görüntüleyici uygulamanıza içerik yüklemek amacıyla Folio Builder'da kullanılan Adobe ID'yi kullanın.

2. Temel analitik verilerini görüntülemek için Analitikler'i tıklatın.

Özel görüntüleyici uygulamanızın raporları yüklenir.

3. Analitik verilerini görüntülemek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

Analitikler sayfasının sol tarafında bir kategori seçin ve ardından Foliolar > Toplam Harcanan Zaman gibi farklı
bir rapor türünü tıklatın.

Bir tarih aralığı belirlemek için takvimin Başlangıç ve Bitiş simgelerini kullanın. Ardından Güncelle'yi tıklatın.

Bazı raporlar için, analiz etmek üzere farklı bir folio seçebilirsiniz.
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Raporu Güncelle

Verileri Dışa Aktar

Toplama Ayarları

Verileri yenilemek için bu seçeneği tıklatın.

Geçerli rapor için bir dosyayı dışa aktarmak üzere Verileri Dışa Aktar'ı tıklatın. Ardından bu veri dosyasını bir elektronik
tabloda açabilirsiniz.

Standart Okuyucu Kitlesi altında, Toplama Ayarları'nı tıklatın. Herhangi bir folionun yanındaki anahtar simgesini tıklatın ve
foliolar için başlangıç tarihi ile yayınlama sıklığını belirtin. Örneğin, bir folioyu her ayın 15'inde yayınlarsanız, ilk folio için başlangıç tarihini
ayarlayabilir ve ardından her bir folio için Aylık seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Sonrasında, verileri analiz etmek için Toplam Oturum Sayısı ve Okuyucu Başına Toplam Harcanan Zaman gibi herhangi bir raporu
tıklatabilirsiniz.

 
Özel bir Görüntüleyici uygulaması için analiz verileri

4. Bir elektronik tablo uygulamasında görüntülenebilen faturalandırılabilir indirme bilgilerini içeren bir .csv dosyasını indirmek için Uygulama
Raporu'nu tıklatın.

Bu .csv dosyasında, Adobe Distribution Service'tan yaptığınız indirme sayısı için ücretlendirilen indirme sayıları bulunur.
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Hesap Yönetimi aracı

Başa dön

Not:

Yönetici

Uygulama

DPS App Builder

DPS hesapları hakkında bilgiler
Hesaplara görev atamak için Hesap Yönetimi aracını kullanma
Uygulama hesabı ayarları
Yetkilendirme paketi durumu almayı etkinleştirme

Şirketinizdeki bir yönetici, Hesap Yönetimi aracını kullanarak hesap oluşturabilir ve bu hesaplara erişim sağlayabilir. Hesaplara, her biri Adobe
ID'lere dayanan üç çeşit görev atayabilirsiniz.

Adobe ID'ler hakkında arka plan bilgileri için bkz. Dijital yayıncılık için Adobe ID kullanma.

DPS yayınlama hesapları ve temel araçlar hakkında genel bilgiler için bkz. Adobe DPS Başlarken Kılavuzu (PDF).

 
Hesap Yönetimi aracı 
A. Uygulama görevleri atanmış temsilci hesaplar B. Görev atanmamış temsilci hesabı (önerilmez) 

DPS hesapları hakkında bilgiler
Digital Publishing Suite'e abone olduğunuzda, şirketinizden bir hesaba Yönetici görevi atanır. Buna ana hesap adı verilir. Ana hesap, Hesap
Yönetimi aracında görünmez. Ana hesabı kaldıramaz veya düzenleyemezsiniz. Ana hesabı bir Uygulama hesabı olarak kullanamazsınız; bu hesap
için farklı bir Adobe ID kullanmanız gerekir.

Ana hesabı kullanarak Hesap Yönetimi aracında oturum açtığınızda, diğer hesaplara temsilci görevler atayabilirsiniz. Temsilci görev, doğrudan ana
hesaba bağlıdır. Her temsilci hesabın kendine ait bir e-posta adresi olması gerekir. DPS ile çalışmak üzere doğrulanmamış varolan bir Adobe ID'ye
dayalı delege rolleri atayabilir veya varolan bir e-posta hesabına dayalı yeni bir delege Adobe ID'si oluşturabilirsiniz. Ancak DPS ile çalışmak üzere
doğrulanmış bir Adobe ID'den bir delege hesabı oluşturamazsınız.

Bir temsilci hesap için bir Adobe ID (ve ilgili e-posta adresi) kullanıldığında, Adobe ID ile temsilci hesap arasındaki bağlantıyı kesmek zordur.

Temsilci hesaplar için bireylere ait e-posta adresleri kullanmamaya dikkat edin. Bir Adobe ID'yi temsilci hesap olarak kullandığınızda, bu
Adobe ID yalnızca şirketinizin dijital yayınları için kullanılabilir. Adobe ID kaldırıldığında, tüm DPS özelliklerini kullanma işlevleri devre dışı kalır.

Belirli bir şirket hesabına atanmamış bir Adobe ID, tasarımcı hesabı adını alır. Tasarımcı hesapları,
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html adresinden oluşturulabilir.

Bir Adobe ID ile ilişkili bir e-posta hesabını değiştirmek için, bkz. Adobe ID ile ilişkili e-postayı değiştirme.

Temsilci görev türleri

Şirketinize bir temsilci hesap ekledikten sonra, bu hesaba üç görev atayabilirsiniz.

Ana hesaba Yönetici görevi atanmıştır, ancak diğer hesaplara da Yönetici görevi atayabilirsiniz. Yönetici görevi atanmış bir hesap, Hesap
Yönetimi aracını kullanabilir.

Bir uygulama göreviyle, özel bir görüntüleyiciyi yayınlanmış foliolarla ilişkilendirebilirsiniz. Oluşturduğunuz her özel görüntüleyici için
farklı bir Adobe ID kullanın. Bireylere ait Adobe ID'leri kullanmaktan kaçının. Örneğin yemek pişirmeyle ilgili farklı dergiler yayınlıyorsanız, İtalyan
mutfağı için bir Adobe ID (dps.italyanmutfagi@bugunnepisirsem.com), Osmanlı mutfağı için başka bir Adobe ID
(dps.osmanlimutfagi@bugunnepisirsem.com) gibi çeşitli kimlikler oluşturabilirsiniz.
Uygulama hesabını kullanarak folio yayınlayabilir ve analizleri görüntüleyebilirsiniz. DPS App Builder'da Uygulama kimliğini belirttiğinizde,
oluşturduğunuz özel görüntüleyicide bu hesap üzerinden yayınlanan foliolar görüntülenir.

Bir DPS App Builder hesabıyla DPS App Builder'da oturum açabilir ve özel görüntüleyici uygulamaları oluşturabilirsiniz.
Uygulama hesabı ve DPS App Builder hesabı için aynı Adobe ID'yi kullanabilir ya da bir veya daha fazla Uygulama hesabı kullanarak uygulama
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oluşturmanızı sağlayan bir DPS App Builder hesabı oluşturabilirsiniz.

Hesap yönetiminde kullanılan en iyi uygulamalar

En iyi sonuçlar için, bir şirket etki alanı kullanarak temsilci hesaplara ait özel e-posta adresleri oluşturun. Örneğin, yemek dergileri yayınlayan bir
şirket için aşağıdaki hesaplar kullanılabilir:

Uygulama hesapları: dps.italyanmutfagi@bugunnepisirsem.com, dps.osmanlimutfagi@bugunnepisirsem.com ve
dps.fransizmutfagi@bugunnepisirsem.com

DPS App Builder hesabı: dps.olusturucu@bugunnepisirsem.com

Yönetici hesabı: dps.yonetici@bugunnepisirsem.com

Görev atanmamış temsilci hesabı: dps.candoruk@bugunnepisirsem.com

Bu örnekte, oturum açmak ve üç dergi görüntüleyici uygulamasının tümünü yayınlamak için bir DPS App Builder hesabı kullanılabilir. Diğer bir
seçenek ise, aynı hesaba hem Uygulama görevi, hem de DPS App Builder görevi atamaktır.

Bu örnekte, Can Doruk için özel bir temsilci hesabı oluşturulmuştur. Can bu hesabı, şirkete ait özel bilgileri yayınlamak için kullanmaktadır. Can bu
hesabı, yalnızca bu yayıncı için içerik oluşturmak amacıyla kullanmalıdır.

Bu hesaplara DPS araçlarını yalnızca şirketiniz için kullanma sınırlaması getirmek istemediğiniz sürece, bireysel tasarımcılara ait Adobe ID'ler
oluşturmak ve bunları şirketinizin hesabına atamak için yönetici aracını kullanmayın. Bireysel tasarımcılar, DPS Dashboard'u kullanarak geçerli
Adobe ID'ler oluşturabilirler (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Temsilci hesaplar doğrudan ana hesaptan etkilenir. Bir ana hesap kapatıldığında, tüm temsilci hesaplar da kapatılır.

Bir temsilci hesaptan indirilen içerik ana hesap üzerinden ücretlendirilir. Temsilci hesaplardan yayınlanan her içerik, ana hesaptan yapılan
indirmeler üzerinden ücretlendirilir.

DPS Hesapları, Rolleri ve Araçları

Diğer Adobe ID'lerden folio taşıma

DPS abonesi olmadan önce tek bir Adobe ID kullanarak folio oluşturursanız, önceki Adobe ID'ye Uygulama görevi atayamayabilirsiniz. Uygulama
görevini yeni bir temsilci hesaba atayarak yeni foliolar oluşturmanız gerekir. Yeni foliolara makale atamanın iki yolu vardır.

Kaynak dosyalarınızı bir sidecar.xml dosyası içe aktarıp ayarlayacak şekilde yapılandırdıysanız folionuzu kolayca yeniden oluşturabilirsiniz.
Bkz. Makale içe aktarmak için klasör yapılandırma.
Eski Adobe ID ile yeni Adobe ID arasında folio paylaşmak için Paylaş komutunu kullanın. Ardından, Folio Producer Organizer'daki Kopyala
komutunu kullanarak paylaşılan folioyu yeni hesaba kopyalayın. Farklı bir bilgisayardan paylaşıyorsanız kaynak dosyaları paketleyip aktarın
ve makaleyi yeniden bağlayın.

Hesaplara görev atamak için Hesap Yönetimi aracını kullanma

1. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard sayfasında oturum açın.

2. Hesap Yönetimi'ni tıklatın.

Hesap Yönetimi seçeneği karartılmışsa oturum açtığınız hesaba ait Yönetici ayrıcalığı bulunmuyor demektir. Birincil hesap kimliğinizi
kullanarak oturum açtıysanız ve Hesap Yönetimi aracına erişemiyorsanız lütfen Adobe temsilciniz veya Gold destek ile görüşün (teknik
destek numaraları DPS Dashboard'da oturum açtığınızda, liste halinde görüntülenir). Birincil hesap etkinleştirildiğinde, söz konusu kullanıcı
oturum açıp başka yönetici hesaplarını etkinleştirebilir.

3. Hesap Yönetimi panelinde, Yeni Kullanıcılar Ekle seçeneğini tıklatın.

4. Yeni Kullanıcılar iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

DPS ile çalışmak üzere doğrulanmamış varolan bir Adobe ID için, değiştirmek istediğiniz kullanıcının Adobe ID'sini belirtin ve Gönder'i
tıklatın. Adobe ID DPS ile çalışmak üzere doğrulanmışsa eklenemez.

Bu makale kurumsal pazarlama, yaratıcılık
ve BT yöneticilerine, şirkete ilişkin DPS
yayınlama iş akışı için ekiplerinin rollerini ve
sorumluluklarını planlama konusunda
yardımcı olur.... Daha Fazla Bilgi

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

hazırlayan Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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İlk Sayı Yetkilendirmeyi Etkinleştir

Makale Önizlemeyi Etkinleştir

Yeni bir Adobe ID oluşturmak için, öncelikle geçerli bir e-posta hesabı oluşturun fakat herhangi bir DPS hizmetinde oturum açmayın.
Yeni Adobe ID Oluştur seçeneğini tıklatın, bilgileri girin ve Hesap Oluştur seçeneğini tıklatın. E-posta hesabına bir mesaj gönderilir. Bu
mesajdaki bağlantıyı tıklatarak bir parola belirleyin ve hesabı doğrulayın.

5. Hesap Yönetimi panelinde, kullanıcıyı seçin ve Kullanıcıyı Yapılandır seçeneğini tıklatın.

6. Görev Ekle seçeneğinin altında, hesaba atamak istediğiniz görev türünü (Uygulama Hesapları, DPS App Builder Hesapları veya Hesap
Yöneticisi) belirleyin. Etkinleştir seçeneğini tıklatın ve gerekli bilgileri doldurun.

 
Adobe ID'ye bir Uygulama Hesabı atama

Uygulama hesabı ayarları
Bir Uygulama hesabının yapılandırmasını düzenlerken, sosyal paylaşım ve analitikler gibi uygulamanın davranışını etkileyen ayarları
belirtebilirsiniz.

Mağaza Ayarları

Uygulama hesabını düzenlerken, paylaşılan gizli bilgileri belirleyebilirsiniz. Abonelik görüntüleyici uygulamaları için iOS'ta ve perakende foliolar
içeren tüm Amazon görüntüleyici uygulamalarında paylaşılan gizli bilgiler gereklidir.

Bu bilgi kodunu Apple “shared secret” (paylaşılan gizli bilgi), Android “public key” (genel anahtar), Amazon ise “shared key” (paylaşılan anahtar)
olarak adlandırır. Amazon Appstore'da görünen bir görüntüleyici için perakende bir içerik sunduğunuzda, paylaşılan anahtar gerekir. Paylaşılan bir
gizli bilginin alınmasıyla ilgili ayrıntılar için platformla ilişkili yayıncılık kılavuzuna bakın.

Tüm uygulamalar için aynı paylaşılan gizli bilgileri kullanın. Paylaşılan gizli bilgileri kesinlikle değiştirmeyin.

Paylaşılan gizli bilgileri belirttikten sonra bu Uygulama hesabını kullanarak DPS Dashboard'da oturum açın. Dashboard'da oturum açtığınızda
paylaşılan gizli bilgiler doğrulanır.

Mağaza Ayarları alanında, iTunes Uygulama URL'sini de belirtebilirsiniz. Bu URL, uygulama yüklenmediyse paylaşım alıcılarının uygulamayı
indirmelerini sağlayan sosyal paylaşım iş akışında kullanılır. Paylaşım alıcılarının uygulamayı indirmeye veya açmaya ilişkin bir bağlantıya
dokunabilmesi için bu URL'nin belirtilmesi önemlidir.

iTunes Uygulama URL'sini Apple uygulamayı henüz onaylamamış olsa bile alabilirsiniz. iTunes Connect'te, uygulamayı tıklatın ve "View in App
Store" (Uygulama Mağazasında Göster) bağlantısını kullanın veya uygulamayı sağ tıklatarak Copy Link Address (Bağlantı Adresini Kopyala)
seçeneğini belirleyin.

Aygıt Görüntüleyici ayarları

Aygıt Görüntüleyici bölümünde, uygulamaların iPad gibi aygıtlardaki davranışı belirlenir.

Bu seçeneği işaretleyerek en son folioyu iPad uygulamasını ilk kez indiren kullanıcılara sunabilirsiniz. Bu
seçenek yalnızca perakende uygulama içi satın almaların olduğu uygulamalarda çalışır. Bu seçenek belirlenirse kullanıcı, en son Yayın Tarihine
sahip yayınlanmış folio için yetkili hale gelir.
Kullanıcılar, promosyon perakende folioyu kaldırmaları halinde yeniden indirebilirler. Uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediklerinde ise en son
yayınlanan folio için değil, sadece ilk promosyon folio için yetkilendirilirler. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ücretsiz İlk Folio ve Dijital Haberler.
Uygulamanızı Apple'a gönderdiğinizde, en az iki perakende folioyu da eklemenizi öneririz. Böylece Apple uygulama içi satın alma işlemlerini
denetleyebilir.

"Makale Önizlemeyi Etkinleştir" seçeneğini belirleyerek kullanıcıların "Ücretsiz" olarak işaretlenmiş makaleleri
içeren tüm perakende folioları önizlemesini sağlayabilirsiniz (folioları Ücretsiz olarak işaretlemek için Folio Producer Editor'ı kullanın). Kullanıcılar,
kitaplığında ücretsiz makaleler bulunan bir perakende folionun kapak görüntüsüne dokunduklarında, Satın Al ve Abone Ol düğmelerinin (varsa)
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Uygulama Adı

Not:

Web için Content Viewer etkinleştir

Not:

Barındırma URL'si

URL'yi Yeniden Yönlendir

Yetki Sınırını Etkinleştir

Ödeme Duvarını Etkinleştirme

Not:

Ödeme Duvarı Düğmesi URL'si

Ödeme Duvarı Metni

altındaki önizleme panelinde Önizleme düğmesi görünür. Kullanıcılar Önizleme seçeneğine dokunduklarında, Ücretsiz olarak işaretlenmiş olan tüm
makaleler korumalı makalenin önizleme görüntüleriyle birlikte indirilir. Kullanıcılar gözatma moduna geçtiklerinde veya ekranı çekerek korumalı
makaleleri görüntülemek istediklerinde, çoğu korumalı makalenin üzeri bir ödeme duvarıyla örtülür.
Şimdilik yalnızca iPad'de kullanılabilen Ücretsiz Makale Önizleme özelliği, yalnızca perakende foliolarda çalışmaktadır ve Bölümler içeren folioları
desteklemez.
Yayıncı indirme sayısı açısından ücretsiz makaleler, indirilen toplam ücretsiz makale sayısına ve perakende foliodaki makale sayısına bağlı olarak
indirme sayısına göre ücretlendirilir. 5'i ücretsiz önizleme makalesi olan toplam 20 makaleli bir perakende folioda, 4 kullanıcının folioyu önizlemesi
1 indirme sayılır. 
Aygıt Görüntüleyici alanındaki Ödeme Duvarı Eşiği ayarı, müşterilerinizin bir perakende folioda bulunan makaleleri önizlerken "Ölçülü" olarak
işaretlenmiş belirli sayıda makaleyi indirip görüntülemelerini sağlar. Makaleleri Ölçülü olarak işaretlemek için Folio Producer Editor'ı kullanın.
Kullanıcı Ödeme Duvarı Eşiğinde belirtilen sınıra ulaştığında, Sınırlı veya Korumalı makaleler için arama yapıldığında bir ödeme duvarı mesajı
görünür. Uygulama için belirttiğiniz eşik her bir folio için geçerlidir. Eşiği 3 olarak belirlerseniz, kullanıcılar her bir folioda 3 adet sınırlı makale
önizleyebilir ve dördüncü sınırlı makaleye gittiklerinde bir ödeme duvarı görünür.
Daha ayrıntılı bilgi için Ücretsiz Makale Önizleme konulu DPS Developer Center makalesine bakın.

Web için Content Viewer ayarları

Web için Content Viewer seçenekleri, kullanıcılar makaleleri bir bilgisayarda Web için Content Viewer'ı (diğer adıyla "web görüntüleyici") kullanarak
görüntülediklerinde görünen makalelerin davranışını etkiler.

Paylaşılan bir makale Web Görüntüleyici tarayıcısında görüntülendiğinde, belirttiğiniz Uygulama Adı araç çubuğunda görünür.

Uygulamayı yüklememiş olan paylaşım alıcılarına uygulamayı indirmelerini isteyen bir bildirim göndermek üzere Mağaza Ayarları alanında
iTunes Uygulama URL'sini de belirtin.

Kullanıcıların makalelerinizi bir bilgisayarda Web için Content Viewer'ı (diğer adıyla "web görüntüleyici")
kullanarak görüntülemelerini sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Perakende foliolardaki makalelerin web görüntüleyicide görüntülenebilmesi için
Folio Producer Editor'ı kullanarak makaleleri Ücretsiz veya Sınırlı olarak ayarlayın. Web görüntüleyiciyi etkileştirdiğinizde, Sosyal medya indirme
sayısı bölümünde de belirtildiği gibi makalelerin görüntülenme sayısı indirme yetkilendirmelerinize göre sayılır.
Sosyal Paylaşım özelliğinin çalışması için Web için Content Viewer'ı Etkinleştir seçeneğinin belirlenmesi gerekir.

Web için Content Viewer Etkinleştir seçeneği, deneme sürümü hesaplarında devre dışı bırakılmıştır.

Barındırma URL'sini, yalnızca paylaşılan Web Görüntüleyici içeriğini web sitenizdeki bir iframe'e gömmek istediğinizde belirtin.
Ayrıntılı bilgi için Gömülü Web Görüntüleyici konulu makaleye bakın.

Paylaşılan makale bulunamıyorsa belirttiğiniz Yeniden Yönlendirme URL'si görünür. Uygulamanızla ilgili bilgileri içeren
bir Web sayfası oluşturun.
Paylaşılan makale korumalı olduğunda, hangi bağlantının görüneceğini belirlemek için DPS App Builder'da Yayın URL'sini belirtin.

Bu seçenek, web görüntüleyicide görüntülenebilecek toplam makale sayısı için bir sınır belirlemek amacıyla kullanılır.
Bu sınıra ulaşıldığında, paylaşılan bir makaleyi web görüntüleyicide veya masaüstünde görüntülemeyi deneyen tüm kullanıcılar, belirttiğiniz Yetki
Sınırına Ulaşıldı URL'sine yönlendirilir. Uygulamanızla ilgili bilgileri içeren bir Web sayfası oluşturun.

Web görüntüleyicide görüntülenen perakende folio makaleleri için bir ödeme duvarı oluşturabilirsiniz. Folio
Producer Editor'da, bir makaleyi Ücretsiz, Sınırlı veya Korumalı olarak işaretleyebilirsiniz. Perakende foliolar için kullanıcılar Korumalı makaleleri
web görüntüleyicide görüntüleyemezler; Sınırlı makaleleri ise ödeme duvarı eşiğine ulaşana kadar görüntüleyebilirler. Kullanıcılar Sınırlı makale
sınırına ulaştıklarında, bir mesaj ve belirttiğiniz bağlantıyı içeren bir ödeme duvarı sayfası açılır. Kullanıcılar, ödeme duvarı eşiğine ulaşsalar bile
Ücretsiz makaleleri görüntüleyebilirler. Uygulama için belirttiğiniz eşik her bir folio için geçerlidir. Eşiği 3 olarak belirlerseniz, kullanıcılar her bir
folioda 3 adet sınırlı makale okuyabilir ve dördüncü sınırlı makaleye gittiklerinde bir ödeme duvarı görünür.
Bir ödeme duvarı oluşturmadığınızda, "Ücretsiz" veya "Sınırlı" olarak işaretlenen makaleler bir ödeme duvarı eşiği olmadan web görüntüleyicide
görüntülenebilirler.

Bir folio Ücretsiz olarak yayınlandıysa, makaleler Korumalı veya Sınırlı olarak işaretlenmiş olsa bile kullanıcılar foliodaki tüm makaleleri
görüntüleyebilir.

Kullanıcılara uygulamanızı indirme ve satın alma hakkında bilgi verebileceğiniz URL'yi belirleyin. Bazı yayıncılar
uygulama hakkında bilgiler içeren bir web sayfası oluşturur, bazılarıysa uygulamanın iTunes URL'sini belirtir.

Ödeme duvarı sayfasında görünecek kısa bir mesaj girin. Örneğin, görüntülenebilecek maksimum makale sayısına
ulaşıldığını ve kullanıcıların bağlantıyı tıklatarak uygulama hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini belirtebilirsiniz.

Güvenli içeriği etkinleştirme (yalnızca Enterprise)

"Güvenli İçeriği Etkinleştir" seçeneğini belirler ve "Folioyu Şifrele" seçeneği belirlenmiş halde perakende foliolar yayınlarsanız bu foliolardaki içerik
bulut içinde ve iOS aygıtlarında güvenli hale gelir.

Bu seçeneği yalnızca uygulamanızda gizli veya hassas bilgiler varsa kullanın. Sosyal paylaşım, web görüntüleyici ve arka planda indirme, güvenli
hesapta kullanılamaz. Bu seçeneği yalnızca doğrudan yetkilendirmesi olan bir uygulama ve v30 ya da üstü olarak yayınlanan perakende foliolar
için kullanın.
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Professional

Enterprise

Not:

Başa dön

Ayrıntılar için bkz. DPS hesabında güvenli içerik.

Analitik bilgilerini belirleme

Uygulama hesabını düzenlerken, bir Omniture analizleri hesabı oluşturacak bilgiler belirleyebilirsiniz. İçeriğinize ait kullanıcı verileri otomatik olarak
toplanarak Professional ve Enterprise hesap sahibi müşterilerin kullanımına açılır. Analitikler alanı entegrasyonuyla ilgili yapılandırma, Professional
hesap sahipleri ile Enterprise hesabı sahipleri için biraz farklıdır.

Verilerin Analitikler alanına girilmesi isteğe bağlı bir seçenektir. Zaten SiteCatalyst müşterileri olan Professional hesap sahipleri,
kendi SiteCatalyst hesaplarında yer alan özel bir rapor paketine gönderilen tüm analiz verilerini alabilir. Bir SiteCatalyst hesabınız yoksa rapor
verilerini girmeyin. Analiz verileri dahili bir Adobe hesabında toplanır.

Enterprise hesabı sahiplerinden bir rapor paketi adı belirlemeleri istenir; bu hesap müşterilerinin SiteCatalyst hesabı varsa, rapor
paketini adlandırmak için şirket adını kullanabilirler.

Bir rapor paketi belirttiğinizde, şu özel öneklerin hiçbirini BELİRTMEYİN: adp.ln, adp.da veya adp.sj.

SiteCatalyst bilgilerini gönderdiğinizde, uygulamanız için Omniture analitiklerinin oluşturulması beş iş günü kadar sürebilir. Bkz. Omniture analitiği.

Yetkilendirme paketi durumu almayı etkinleştirme
Hesap Yönetimi aracının üstündeki Hesap Ayarları'nı tıklattığınızda, yetkilendirme paketlerinizin durumunu bilmenizi sağlayan e-posta mesajları
almayı etkinleştirilebilirsiniz.

 
Yetkilendirme paketi durumunuzla ilgili bildirimin gönderileceği bir e-posta adresi belirtin.

Daha fazla bilgi için bkz. Yetkilendirme paketleri için durum güncellemeleri alma.

İlgili makaleler
DPS Başlarken Kılavuzu

Folio indirme sayısını anlama
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Push bildirimleri

Gazetelik dışındaki uygulamalar

Gazetelik uygulamaları

Müşterilerin çok foliolu görüntüleyici uygulamanızı açmadan önce yeni veya güncellenmiş foliolar hakkında bilgi almasını sağlayabilirsiniz. Adobe
push sunucusunu kullanarak push bildirimleri ayarladığınızda, kullanıcıya yeni bir sayı sunulduğu bir push bildirimiyle bildirilebilir veya uygulama
iOS Gazetelik uygulamasında sunulan yeni bir sayıysa, push bildirimi bu yeni sayının arka planda indirilmesini tetikleyebilir.

Bir folionun yayınlanması otomatik push bildirimlerini tetiklemez. Bir folioyu yayınladıktan ya da güncelledikten sonra bir push bildirimi tetiklemek
için Folio Producer Organizer'da Bildir düğmesine basmanız gerekir. İçerikleri aygıtlara daha güvenli biçimde sunmak için, Adobe’nin push
sunucusu bazen sabit oranda bildirimler gönderir.

Push bildirimleri tekli folio uygulamalarında geçerli değildir; bu özellik yalnızca çoklu folio uygulamalarında kullanılabilir. Standart push özelliği artık
makalenin ilerleyen kısımlarında açıklanan metin mesajı gönderme özelliğini de içerir.

Push bildirimi deneyimi, Gazetelik uygulamaları ile Gazetelik için sunulmayan uygulamalar arasında farklılık gösterir:

Yayıncı yeni veya güncellenmiş bir folioyu bildirmek için Bildir düğmesini tıklattığında, kullanıcılar uygulama
simgesinin üzerinde kırmızı bir rozet görürler.

 
Push bildirim, yeni bir folionun kullanılabilir olduğunu gösterir

Yayıncı yeni veya güncellenmiş bir folioyu bildirmek için Bildir düğmesini tıklattığında, arka planda yüklenen folio sayısını
gösteren Gazetelik simgesindeki kırmızı rozeti yalnızca uygulamaya abone olan kullanıcılar görebilir. iOS 7'de, abone uygulamayı açana kadar
Gazetelik'teki uygulama kapağının altında mavi bir nokta görüntülenir. Slayt görüntüsü hem aboneler hem de abone olmayan kullanıcılar için en
yeni folio slaytını yansıtacak şekilde güncellenir. Push bildirimler Gazetelik uygulamaları için gereklidir.

 

 
Gazetelik uygulaması aboneleri, kapak görüntüsünün altında mavi bir nokta ve Gazetelik simgesinde bir kırmızı rozet görür.
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

Apple'ın gerektirdiği push bildirim sertifikaları oluşturma işlemleriyle ilgili bilgileri içeren iPad Publishing Companion Guide (iPad Yayıncılık El
Kitabı) PDF belgesini DPS Dashboard sayfasından indirebilirsiniz.

Push bildirimleri gönderme

1. Uygulama görevli hesabı kullanarak DPS Dashboard'da giriş yapın ve ardından Folio Producer'ı tıklatın.

2. Folionun veya tüm folio yorumlamalarının yayınlandığından emin olun.

3. Folio Producer Organizer'da, Bildir'i tıklatın.

Üçüncü taraf push bildirimleri oluşturma (yalnızca Enterprise)
DPS App Builder'la özel bir görüntüleyici uygulaması oluştururken Adobe push bildirim sunucusunu kullanabilir veya kendi push bildirim
sunucunuzu belirtebilirsiniz.

Üçüncü taraf push bildirim sunucusu oluşturmak için pek çok seçenek mevcuttur. Kendi sunucunuzu oluştururken görüntüleyici aşağıdaki bilgileri
gönderir:

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>

Dikkate alacağınız bu temel özelliklerin yanı sıra başka özellikler de oluşturabilirsiniz. Örneğin, çeşitli uygulamalar için aynı push sunucusunu
kullanıyorsanız sunucuyu kurarken ek bir ad/değer özelliği (“app => bisikletcilik” gibi) belirleyin. DPS App Builder'da Ön Hazırlık panelindeki Özel
Push Parametreleri alanında oluşturduğunuz ek özellikleri belirtin.

Mesaj bildirimleri gönderme
Özel mesajlar göndererek, okuyucuları yeni içerikle ilgili uyarma yoluyla iOS aygıtlarında sürekli okuyucu ve aboneleri teşvik edebilirsiniz. Kısa
mesaj bildirimleri herhangi bir görüntüleyici sürümünde çalışır ancak uygulama kitaplığını açma seçeneği için v30 veya daha üst bir sürüm
görüntüleyici gereklidir.

1. Adobe ID'nizi kullanarak uygun Uygulama görevi ile DPS Dashboard'da (https://digitalpublishing.acrobat.com) giriş yapın.

2. Bildirimler'i tıklatın.
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Uygulama Türü

Hedef Kitle

Bildirim Zamanı

3. Şu ayarları değiştirin ve İleri'yi tıklatın:

Okuyucunun kısa mesaj bildirimine dokunması durumunda gerçekleşecek eylemi belirleyin. "Uygulamayı başlat" seçeneğini belirlerseniz
uygulama kendi geçerli okuma konumunda başlatılır. v30 veya üst bir sürüm uygulamasına sahipseniz uygulamayı başlatabilir ve kitaplığı
veya özel bir mağazayı/yuvayı görüntüleyebilirsiniz ya da belirttiğiniz bir URL'nin web sayfasını görüntüleyebilirsiniz. 
Kullanıcılara göndereceğiniz metin bildirimi mesajını yazın.

 

4. Aşağıdaki seçenekleri belirtin:

Bildirimin bir test uygulamasına mı (Geliştirme) yoksa canlı uygulamaya mı (Dağıtım) gönderileceğini belirleyin.

Metin bildirimlerinin gönderileceği hedef kitleyi belirtin. Örneğin, yalnızca uygulamanızın iPhone sürümünü indirmiş olan
müşterilere metin bildirimi göndermek için iPhone seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uygulamayı 30 günden fazla zamandır kullanmamış kullanıcılara da metin bildirimi gönderebilirsiniz.

SiteCatalyst analiz hesabınız varsa, CSV dosyasındaki bir müşteri alt grubu ile ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Sonrasında, metin tabanlı push
bildiriminizi gönderirken bu CSV dosyasını belirtebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için DPS Developer Center'daki Segmented Push Notifications
(Bölümlere Ayrılmış Push Bildirimleri) makalesine bakın.

Metin bildiriminin teslimini daha ileri bir tarihe ayarlamak için Özel'i seçin ve ardından takvim simgesinden bir tarih ve saat
belirleyin. Ayrıca tarih ve saati değiştirmek için metni de düzenleyebilirsiniz.

5. Metin bildirimlerini göndermek veya zamanlanmış metin bildirimini sıraya göndermek için Gönder'i tıklatın.

 
Uygulama için gönderilen metin bildirimlerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Zamanlanmış metin bildirimi henüz gönderilmemişse, metin
bildirimini iptal etmek için İptal'i tıklatabilirsiniz.
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iPad'de görüntülenen mesaj bildirimi

Mesaj bildirimleri, uygulamanın yüklü olduğu ve kullanıcının push bildirimi almayı seçtiği iOS aygıtında görünür.

HTTP 417 Durum mesajı

Bir push bildirimi denerken HTTP 417 durum mesajı alırsanız, push bildirim sertifikası kullanılarak Apple APNS ile SSL bağlantısı kurulamaz. Push
bildirim sertifikasının geçerli olduğundan ve süresinin dolmadığından emin olun.

Digital Publishing Suite ile Apple push bildirimleri kullanma

DPS Push Sağlayıcı olarak Urban Airship'i kullanma

Adobe DPS uygulamanızda Apple Push
Bildirimlerinden yararlanarak, kullanıcıları
sunulan yeni sayılar hakkında bilgilendirin
ve Gazetelik için arka planda indirme
yapılmasını tetikleyin.... Daha Fazla Bilgi

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

hazırlayan Scott Dreier

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help

Scott, DPS uyarı bildirimleri göndermek ve
iOS aygıtlarında Gazetelik indirmelerini
tetiklemek için Urban Airship’in
kaynaklarından nasıl yararlanabileceğinizi
açıklıyor.... Daha Fazla Bilgi

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

hazırlayan Scott Dreier

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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Sosyal paylaşımı kullanma
iPad veya iPhone için çok sayılı özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturduğunuzda, Sosyal Paylaşım'ı etkinleştirebilirsiniz. Siz veya müşterileriniz
görüntüleyici uygulamanızda makaleyi Facebook, Twitter veya Pinterest üzerinden, e-posta yoluyla veya kopyala-yapıştır yöntemiyle paylaşma
arasından seçim yapabilirsiniz. Paylaştığınız mesajda makaleye yönlendiren bir bağlantı bulunuyor.

"Web için Content Viewer" seçeneğini etkinleştirirseniz, makale bağlantısını bir bilgisayarda tıklatan her kullanıcı, makale içeriklerini bir tarayıcıda
Web için Adobe Content Viewer'da (diğer adıyla "web görüntüleyici") görüntüleyebilir. iPad'de makale bağlantısına dokunan herkes makalenin
Mobil Safari Web Görüntüleyicisi sürümünü (diğer adıyla "makale görüntüleyici") görüntüleyebilir. iPhone'da makale bağlantısına dokunan herkes
uygulamayı açabilir veya indirebilir ve uygun bir yorumlama ayarladıysanız makaleyi görüntüleyebilir.

Perakende folio içindeki makale korumalı ise, hem bilgisayardaki web görüntüleyicideki ve hem de iPad için makale görüntüleyicideki makalelerde
bir ödeme duvarı görünür. Kullanıcı, sınırlı makale görüntüleme sınırına ulaştıysa, ödeme duvarı "Sınırlı" olarak ayarlanmış makaleleri de
kapsayabilir. v29 ve sonraki uygulamalar için, Ücretsiz olarak işaretlenen makaleler üzerinde veya Ücretsiz olarak yayınlanan bir foliodaki herhangi
bir makale üzerinde ödeme duvarı görüntülenmez. 

Sosyal paylaşım iş akışıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Integrating social sharing into DPS apps (Sosyal paylaşımı DPS uygulamalarıyla
tümleştirme).

Web görüntüleyicide görüntülenen paylaşılan makaleler, indirme yetkilendirme sayısından düşülür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sosyal medya indirme
sayısı.

Uygulamanızda Sosyal Paylaşım'ı etkinleştirme adımlarına genel bakış
Uygulamanızda sosyal paylaşımı etkinleştirmek için şu adımları (herhangi bir sırada) izleyin:

1. DPS App Builder'da uygulamanızı geliştirirken, Sosyal Paylaşım'ı açmak için "Paylaşımı Etkinleştir" seçeneğini belirleyin.

 
Uygulamada Sosyal Paylaşım'ı etkinleştirme

iOS 7 aygıtlarında Etkinlik Sayfası, uygulamanızın menüsünde hangi paylaşım seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu belirler. Paylaşımı
Etkinleştir seçeneğini belirleyin. iOS 6 aygıtlar için sosyal paylaşım menüsü, Facebook SDK'deki Reklam Tanımlayıcı başvurusuyla ilgili yeni
kısıtlamalar nedeniyle 11 Şubat 2014'ten sonra oluşturulan herhangi bir uygulamada kullanılamaz. "iOS 6'ya Özgü Ayarlar" altındaki
seçenekler artık ilgili değildir.

Not: iOS 7'de, okuyucu iOS ayarlarında Facebook veya Twitter kimlik bilgilerini girmediyse Apple, Apple dışındaki uygulamalar için paylaşım
menüsünde Facebook veya Twitter'ı an itibarıyla görüntülememektedir. Okuyucuya Facebook veya Twitter paylaşımını nasıl etkinleştireceğini
anlamasına yardımcı olmak için, kullanıcıdan kimlik bilgilerini girmesini isteyen bir DPS iletişim kutusu görüntülenir. Okuyucu, iletişim
kutusunu kapatabilir veya paylaşmayı tercih ettikleri bir sonraki seferde iletişim kutusunu tekrar görmek için “Bana Hatırlat” seçeneğini
belirleyebilir.

2. Uygulamanıza yönelik iTunes Uygulama URL'sini belirtmek için Hesap Yönetimi aracını kullanın.

Bu URL, paylaşım alıcılarının bir aygıtta bağlantıya dokunarak uygulamayı indirmesine veya açmasına olanak tanır.
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3. Web görüntüleyiciniz için Uygulama hesabınızı yapılandırmak üzere Hesap Yönetimi aracını kullanın. Web için Content Viewer'ı Etkinleştir'i
seçin ve diğer ayarları belirleyin. Ayrıntı için bkz. Hesap Yönetimi aracı.

 
Paylaşılan makalelerin Web için Content Viewer'da görüntülenmesine izin verin.

4. Foliolarınızı oluştururken yorumlamalarınızı gerekli şekilde ayarlayın. Uygulamanız hem iPad hem de iPhone'u destekliyorsa tüm
yorumlamalarda aynı Makale Adı değerlerini kullanın. Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturmadığınız sürece web görüntüleyici
için 1024x768 boyutlarında bir folio kullanılır. Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması tüm geçerli boyutlarda olabilir.

5. Folio Producer Editor'ı kullanarak folionuzdaki makalelerin Ücretsiz mi, Sınırlı mı yoksa Korumalı mı olduğunu belirtin ve ardından folioyu
yayınlayın ya da güncelleyin. Web görüntüleyicide, kullanıcılar ödeme duvarı eşiğine ulaşsalar bile Ücretsiz makaleleri görüntüleyebilirler.
Söz konusu perakende folio için kullanıcılar ödeme duvarı eşiğine ulaşana kadar Sınırlı makaleleri görüntüleyebilirler, eşiğe ulaşıldığında bir
ödeme duvarı görünür. Kullanıcılar Korumalı makaleleri ancak folio için yetkilendirildiklerinde görüntüleyebilirler.

Bu Makale Erişim ayarları, uygulamanızda etkinse ücretsiz makale önizlemesini de etkiler.
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Makale Erişimi ayarını Ücretsiz, Sınırlı veya Korumalı olarak değiştirin.

Viewing DPS Tips on a Computer (DPS Tips uygulamasını bilgisayarda görüntüleme)

Sosyal Paylaşım Müşteri İş Akışı
En iyi sonuçlar için foliolarınızı oluştururken aşağıdaki işlemleri yapın:

Herhangi bir görüntü formatı kullanarak 1024x768 boyutunda bir folio oluşturun. PDF makaleleri, artık PNG formatı kullanılarak web
görüntüleyici sunucusuna yüklenmektedir. Yalnızca web görüntüleyici için kullanılacak özel bir folio oluşturmak istediğinizde, istediğiniz folio
boyutunu kullanarak bir folio oluşturabilir ve Yalnızca Web Görüntüleyici seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bkz. Yalnızca Web Görüntüleyici'de
görüntülenen bir yorumlama oluşturma.

Tüm aygıt modelleri için folio yorumlamaları oluşturun. Bir iPhone veya iPad HD aygıtından paylaşılan tüm makaleler web görüntüleyicide
iPad SD (1024x768) yorumlaması veya Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlamasıyla, makale bağlantısı ise aygıttaki ilgili yorumlamayla
eşlenir.

Yorumlamalar oluşturuyorsanız, paylaşılan makalenin Web Görüntüleyicide ve farklı aygıtlarda doğru bir şekilde eşlenmesini sağlamak
amacıyla her yorumlamadaki ilgili makaleler için aynı Makale Adı değerlerini kullanın. Ayrıca folio yorumlamalarınızın doğru bir şekilde
oluşturulduğundan emin olun. Bkz. Folio yorumlamaları oluşturma.

Müşterileriniz iOS 7 aygıtındaki görüntüleyici uygulamanızda bir makale açtığında, paylaşım simgesine dokunarak Facebook, Twitter, Pinterest, E-
posta veya Bağlantıyı Kopyala gibi etkinleştirilmiş sosyal medya seçenekleri arasından seçim yapabilir. Sosyal paylaşım menüsü artık 7 Şubat
2014'ten sonra oluşturulan uygulamalar için iOS 6 aygıtlardaki görüntüleyiciler için kullanılabilir değildir.

Masaüstü tarayıcınızda görüntülenen DPS
makale örneklerini görüntüleyin.... Daha
Fazla Bilgi

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

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

Uzmanlığınızı paylaşın
Adobe Community Help
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2048x1536 (HD) boyutunda bir foliodan paylaşıldığında

1024x768 (SD) boyutunda bir foliodan paylaşıldığında

iPhone'dan paylaşıldığında

Kullanıcılar iPad'de makale bağlantılarına dokunduğunda

 
Uygulamada bir sosyal paylaşım seçeneğini belirleme (iOS 7)

Belirledikleri seçime bağlı olarak müşterileriniz oturum açabilir, yorum yazabilir ve başka bilgiler verebilir. Örneğin E-posta seçeneğini
belirlediklerinde, alıcıları belirtip bir mesaj yazabilirler.

Bir makale paylaşıldığında, bağlantı makaleye yönlenen tam yol adını içerir. Perakende foliolarda ödeme duvarı, korumalı makalelerde ve kullanıcı
sınıra ulaştıysa sınırlı makalelerde görünür.

Makale artık web görüntüleyicide sunulmuyorsa web görüntüleyicide bir hata mesajı görüntülenir ya da Hesap Yönetimi aracında belirttiğiniz
Yeniden Yönlendirme URL'si görünür.

Kullanıcılar makale bağlantısını bir masaüstü tarayıcıdan tıklatabilir ya da iPad veya iPhone'da bağlantıya dokunabilir. Kullanıcıların makale
bağlantısını tıklattıklarında veya bağlantıya dokunduklarında gerçekleşenler şu faktörlere bağlıdır:

Paylaşılan mesajda varsayılan metni düzenlemek için DPS App Builder'daki Uygulama Ayrıntıları sayfasının gelişmiş ayarlarında kullanılabilir
olan Özelleştirilmiş Dizeler XML dosyasını düzenleyin. XML dosyasını oluşturun, açın ve "I saw this in" (Bunu ... öğesinde gördüm) öğesini
arayın. %1$@ dizesi, makale adı değişkeni olup %2$@ öğesi de folio adı değişkenidir. <key> etiketini değil, dil etiketini (örn. <en>)
düzenlemeyi unutmayın. Ayrıntılar için bkz. iPad ve iPhone için DPS uygulamaları oluşturma.

Müşteri 2048x1536 boyutlarındaki bir folioda bulunan ücretsiz veya sınırlı bir makaleyi
paylaşırsa makale bağlantısı, ancak 1024x768 boyutunda bir yorumlama ya da Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturduğunuzda ve
makale adları eşleştiğinde web görüntüleyicide görünür.

Müşteri, ücretsiz veya sınırlı makaleyi 1024x768 boyutundaki bir foliodan paylaştıysa,
web görüntüleyicide bağlantıyı tıklatan herkes makaleyi görüntüleyebilir. SD iPad için 1024x768 boyutlarındaki folionun web görüntüleyicide
görüntülenmesini istemiyorsanız bir Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturabilirsiniz.

Müşteri ücretsiz veya sınırlı makaleyi bir iPhone'dan paylaştığında, makale bağlantısı web görüntüleyicide ancak
eşleşen bir makale adına sahip bir 1024x768 yorumlaması veya Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturursanız kullanılabilir.

Kullanıcılar iPad'de paylaşılan bağlantılara dokunduğunda, iPad için makale
görüntüleyicide makalenin bir sürümü görünür. (Makale korumalıysa bir ödeme duvarı görünür.) Kullanıcılar, paylaşılan makaleyi önizlemek için
sayfayı aşağı kaydırıp desteklenen kaplamalarla etkileşim kurabilir. Desteklenmeyen kaplamalar bir yer tutucu simgesiyle kaplıdır. Makalenin
üstündeki ve altındaki başlıklar, uygulamanın indirilmesine veya uygulama zaten yüklüyse açılmasına ilişkin bağlantılar sağlar. Paylaşım alıcılarının
uygulamanızı açabilmesi veya indirebilmesi için Hesap Yönetimi aracında iTunes Uygulama URL'sini belirttiğinizden emin olun.
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Kullanıcılar iPhone'da makale bağlantılarına dokunduğunda

Kullanıcı Web Görüntüleyicide makale sınırına ulaştığında

Web Görüntüleyici'de uygulamanın makale sınırına ulaşıldığında

Folio Ücretsiz olarak yayınlandığında

 
iPad için makale görüntüleyicide önizlenen makale

Kullanıcılar iPhone'da sosyal paylaşım bağlantılarına dokunduğunda “Makaleyi
Uygulamada Aç” düğmesinin bulunduğu bir giriş sayfası görünür.

Makalenizin kullanıcının aygıtına indirilmemiş olması durumunda, iTunes URL'si Hesap Yönetim aracında belirtilmişse uygulama App Store'da
görünür. iTunes URL'si belirtilmemişse Ödeme Duvarı Düğmesi URL'si kullanılır. iTunes URL'si veya Ödeme Duvarı URL'si belirtilmemişse
görüntülenen mesajda makalenin kullanılamadığı belirtilir. Uygulama indirildiğinde normal şekilde açılır. Ardından, müşteriler paylaşılan
makaleyi içeren folioyu satın alabilir veya indirebilirler.
Uygulamanız kullanıcının aygıtına önceden indirilmişse giriş sayfasındaki "Makaleyi Uygulamada Aç" düğmesine dokunulduğunda,
kullanıcıdan folioyu satın alması veya indirmesi istenir. Folio indirildiğinde, ilk önce bağlantılı makale indirilir ve kullanıcı Görünüm düğmesine
dokunduğunda makale açılır.
Hem uygulama hem de folio indirilmişse "Makaleyi Uygulamada Aç" düğmesine dokunulduğunda makale görüntülenir.

Daha Fazla Bilgi düğmesini içeren bir ödeme duvarı sayfası görüntülenir. Bu
ayarları değiştirmek için Hesap Yönetimi aracını kullanın.

Hesap Yönetimi aracında belirtilen Yetki Sınırına Ulaşıldı URL'si
görüntülenir.

Bir folio, v29 veya sonraki sürüm uygulamada Ücretsiz olarak yayınlandıysa, ücretsiz folio içindeki tüm
makaleler (makaleler Korumalı veya Sınırlı olarak ayarlanmış olsa bile) web görüntüleyicide görüntülenebilir.

Desteklenen Web Görüntüleyici Özellikleri
Desteklenen web görüntüleyici tarayıcıları arasında Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox ve Chrome bulunmaktadır. Internet Explorer 8
kısmen desteklenmektedir, ancak HTML makalelerini, videolarını ve diğer kaplamaları gereken şekilde kaldıramaz. Mobil tarayıcılar şimdilik
makalelerin web görüntüleyici sürümlerini görüntüleyememektedir.

Makalenin paylaşılabilmesi için makale paylaşan kullanıcıların iPad'lerinde iOS5 veya üzeri sürümlerin yüklü olması gerekir.

Şimdilik, web görüntüleyicide tüm kaplamalar desteklenmemektedir. Panoramalar henüz desteklenmemektedir ve belirli Web İçeriği kaplamaları
beklenmeyen davranışlar gösterebilir. Video için h.264 şifreleme ile M4V veya MP4 kullanın; MOV kullanmayın. Ses dosyaları için MP3 dosyalarını
veya AAC/MP4 kodlamalı ses dosyalarını kullanın. En iyi sonuçları almak için DPS App Builder'ı kullanarak bir geliştirme uygulaması oluşturun ve
ücretsiz/sınırlı makalelerinizi web görüntüleyicide test edin.

Mobil uygulamanızda görüntülenenlerden farklı içerikleri olan bir Yalnızca Web Görüntüleyici folio yorumlaması oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özel bir
deneyim oluşturmak için web görüntüleyiciyi web sitenize gömebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Web Görüntüleyiciyi Özelleştirme.

Desteklenen Makale Görüntüleyici Özellikleri
Mobil Safari Web Görüntüleyicisi ("makale görüntüleyici") için desteklenen kaplamalar arasında köprüler ve düğmeler, slayt gösterileri, videolar,
kaydırılabilir çerçeveler ve web kaplamaları bulunur. Yuvalı kaplamalar ve HTML makaleleri de desteklenir.

Şu anda, desteklenmeyen kaplamalar arasında görüntü kaydırma ve yakınlaştırma, görüntü sıraları, ses ve panoramalar bulunur. Kullanıcıların
içerikle etkileşim kurmayı denemesini önlemek için desteklenmeyen kaplamaların her birinin üzerinde bir yer tutucu simgesi görünür. Sayfa sayfa
kaydırma ve yalnızca yatay kaydırma desteklenmez.
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  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

iOS 7 aygıtlarında AirDrop paylaşımı
Okuyucu, AirDrop aracılığıyla (iOS 7) bir makale paylaştığında, alıcı paylaşımı kabul etme veya reddetme seçeneğinin sunulduğu bir iletişim kutusu
alır. Alıcı kabul ederse, paylaşılan makale Safari'de (iPad) web makale görüntüleyicisinde açılır. iPhone'da bir paylaşım alındığında iTunes'a erişim
veya okuyucuya ilişkin bir mesajın sunulduğu bir web giriş sayfası görüntülenir.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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Kaynaklar

DPS Kullanıcı Forumu
makale (21 mayıs 2012)
DPS kullanıcı forumu

DPS Developer Center
makale (20 mayıs 2012)
Gelişmiş DPS makaleleri ve kaynaklarından oluşan koleksiyon.

DPS Tips uygulaması
makale (02 mayıs 2012)
Ücretsiz iPad/iPhone uygulaması. Android aygıtlar için de sunulmaktadır.

DPS Kullanım Kılavuzları
makale  (03 mayıs 2012)
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Digital Publishing Suite Yardım

Diğer

Sorunsuz çalışma
İndirme, yükleme ve kurma
DPS için bir Adobe kimliği kullanma
Product updates (Windows, Mac OS) (Ürün
güncellemeleri (Windows, Mac OS))

Yardım ve eğitimler
Digital Publishing Suite yardım ve eğitimler
Başlarken
Bu sürümdeki yenilikler

Önemli konular
DPS Installation Issues (DPS Yükleme Sorunları)
Troubleshoot Folio Builder panel (Folio Builder paneli
sorunlarını giderme)
Troubleshoot Adobe Content Viewer (Adobe Content
Viewer sorunlarını giderme)
Issues with publishing or updating folios (Folio yayınlama
ve güncelleme sorunları)
Error: svr.unknown (Hata: svr.unknown)

Kaynaklar
Destek ile iletişime geçin (giriş yaptıktan sonra)
Kullanıcı forumlarında soru sorun
Sürüm notları
Özellik isteyin
Hata bildirin

Digital Publishing Suite Tips iPad App (Digital
Publishing Suite Tips iPad Uygulaması)
Etkileşimli kaplama örnekleri görüntülemek,
temel ve gelişmiş dijital yayınlama teknikleri
öğrenmek için bu ücretsiz iPad uygulamasını
indirin.

Learn Digital Publishing Suite Video Channel
(Digital Publishing Suite Eğitim Videoları)
Ürün uzmanlarınca hazırlanmış eğitimlerle
Digital Publishing Suite temel bilgilerini edinin.

Soru
sorunTopluluk soruları

01/05 Digital Publishing Suite Yardım | Bu sürümdeki
yenilikler

02/05 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" not
found (DPS App Builder - "custom-icon-disabled-
png" dosyasının bulunamaması)

02/05 New Android viewer. PDF support (Yeni Android
görüntüleyici. PDF desteği)

01/05 v26 - sidecar.xml
01/05 May 1 Folio Producer Error (1 Mayıs Folio Producer

Hatası)

Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
LinkedIn'de Paylaş
Yazdır

Sayfa Araçları

Öğrenme

Bu sayfadan bağlantı verilen bazı içerikler yalnızca İngilizce olarak sunulabilir.
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DPS Genişletilmiş İçindekiler Tablosu

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Ana DPS yardım sayfasında, en sık kullanılan DPS yardım makalelerine yönlendirilen bağlantılar bulunmaktadır. Bu sayfada, videolara, topluluk
makalelerine ve geliştiriciler için geliştirici makalelerine yönlendirilen bağlantıları içeren tam DPS makaleleri listesi yer almaktadır.

Başlarken
DPS Başlarken Kılavuzları

DPS Başlarken Kılavuzu (Professional ve Enterprise sürümleri)

DPS Adım Adım Kılavuzu (Tekli Sürüm)

DPS'i Yükleme

DPS araçlarını yükleme

Yükleme sorunlarını giderme

Video Eğitimleri

AdobeTV DPS Learn Channel (AdobeTV DPS Öğrenme Kanalı)

AdobeTV Digital Publishing Channel (AdobeTV Dijital Yayıncılık Kanalı)

Eğitim Kaynakları

DPS İçerik Oluşturma Eğitimleri

DPS Tips App (DPS Tips Uygulaması)

Yenilikler
Bu sürümdeki yenilikler

Sürüm notlarının geçmişi

Sürüm notları ve hata düzeltmeleri

İçerik Oluşturma, Tasarım ve Mizanpaj
DPS Mizanpaj ve Tasarımına Genel Bakış

Mizanpaj tasarımına genel bakış

Dijital yayın tasarlama

İçe aktarılan makaleler için klasör yapılandırma

Desteklenen özellikler listesi

Görüntüleyici uygulaması türleri

DPS için Kaynak InDesign Belge İçerikleri Oluşturma

Kaynak InDesign belgeleri oluşturma

Birden fazla aygıt için belge oluşturma

Farklı iPad modelleri için DPS içeriği oluşturma

iPhone için DPS içeriği oluşturma

Çok yorumlamalı makaleler oluşturma

DPS Tasarım Teknikleri

Düzgün kaydırmalı makaleler

Makaleleri yatay olarak kaydırma

Makale sayfaları için PDF'yi parmakları birleştirerek yakınlaştırma

DPS için HTML İçeriği Oluşturma

DPS ile HTML kullanma
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Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

Başa dön

DPS için HTML makaleleri oluşturma

HTMLResources'ı içe aktarma

HTML makalelerinde font gömme

Loading HTML Articles video (HTML Makalelerini yükleme ile ilgili video) Hazırlayan: Colin Fleming

Android görüntüleyiciler için HTML oluşturma

Etkileşimli Kaplamalar
Kaplamalar Hakkında

Etkileşimli kaplamalara genel bakış

Kaplama oluşturmak için en iyi uygulamalar

InDesign'da desteklenen etkileşim özellikleri

İç içe geçmiş kaplamalar oluşturma

Etkileşimli kaplamalarla ilgili sorunları giderme

Köprüler ve Düğmeler

Köprü ve düğme kaplamaları

Hyperlink Actions video (Köprü Eylemleri ile ilgili video) Hazırlayan: Colin Fleming

Creating Hot Spot Buttons (Sıcak Nokta Düğmeleri Oluşturma) Hazırlayan: Bob Bringhurst

DPS Tips Uygulamasında Köprüler ve Düğmeler

DPS Tips Uygulamasında Farklı Bir Makaleye Geçme (navto)

DPS Tips Uygulamasında Gelişmiş Bağlama

DPS Tips Uygulamasında PDF Dosyalarını Bağlama

Slayt gösterileri

Slayt gösterisi kaplamaları

DPS Tips Uygulamasında Slayt Gösterileri

Görüntü Dizileri

Görüntü Dizisi kaplamaları

 

Ses ve Görüntü

 

Panoramalar

 

Web İçeriği

 

Kaydırma ve Yakınlaştırma

 

Kaydırılabilir Çerçeveler

 

Foliolar ve Makaleler Oluşturma

Folio Yayınlama

Görüntüleyici Uygulamaları Oluşturma
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Analitikler ve Servisler

Ek Kaynaklar
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Diğer DPS kaynakları

  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar    |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi

Bu yardım sisteminin yanı sıra, şu dijital yayıncılık kaynakları da mevcuttur:

Kullanıcı forumları

Soru sormak ve diğer müşterilere katılmak için genel kullanıma açık Digital Publishing Suite kullanıcı forumuna gidin.

Adobe web siteleri

Digital Publishing Suite Yardım ve Destek sayfası yaygın destek sorularını ve faydalı makale ve içeriklerin bağlantılarını içerir.

Digital Publishing Suite ürün sayfası, inceleme örnekleri, ücretlendirme bilgileri, bir dijital yayıncılık SSS sayfası ve çok daha fazlasını sunar.

Digital Publishing Gallery Digital Publishing Suite araçları kullanılarak oluşturulan yayınlara yönlendirilen bağlantılar sunar.

Digital Publishing Suite Developer Center, analitikleri anlama ve push bildirimleri ayarlama gibi gelişmiş görevlere yönelik kaynaklar sunar.

DPS Status page (DPS Durum sayfası) sürmekte olan sunucu kesintileri ve planlanan bakım işlemleri hakkında bilgiler verir.

Öğrenim kaynakları

Digital Publishing Suite Tips uygulamasına Apple App Store'dan ulaşabilirsiniz. Bu uygulama, kullanıcı kılavuzu, blog ve tarif kitabının bir birleşimi
gibidir. Bu uygulama aynı zamanda “DPS Tips” (DPS İpuçları) için arama yapılarak Google Play Store ve Amazon Appstore'dan da temin edilebilir.
iPad'iniz veya mobil aygıtınız yoksa, DPS Tips uygulamasının konularına bir bilgisayarda bakabilirsiniz.

Dijital yayıncılık süreciyle ilgili bilgi almak ve örnek dosyalarla deneme yapmak için DPS İçerik Oluşturma Eğitimleri'ne veya Digital Publishing Suite
uygulamalı eğitimi sayfasına gidin.

Digital Publishing Suite Twitter yayını veya Digital Publishing Suite Facebook sayfası.

Görüntüleyici uygulamalarını yayınlamayla ilgili belgeler

Professional ve Enterprise sürümler için iOS Yardımcı Yayıncılık Kılavuzu PDF belgesi ile Tekli Sürüm için Adım Adım iPad Yayıncılık
Kılavuzu PDF belgesinden yararlanarak Apple App Store'a özel bir görüntüleyici uygulaması göndermek için gereken sertifikaları, açılış
ekranlarını ve simgeleri oluşturma ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bu kılavuzları DPS App Builder'ın Yardım menüsünden indirebilirsiniz.

Android Mobil Aygıtlar için Yayınlama Süreci Kılavuzu başlıklı makalede Google Play Store veya Amazon Appstore'a gönderilecek özel bir
görüntüleyici uygulaması oluşturma yöntemleri anlatılmaktadır.

Adobe'nin sunduğu diğer öneriler
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