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Посібник для новачків у видавництві за допомогою DPS
За наявності облікового запису Professional або Enterprise для DPS зверніться до Посібника з початку роботи в Adobe DPS (у форматі
PDF).

Навчальні відеоролики

Колін Флемінг створив серію відеороликів щодо використання інструментів Digital Publishing Suite. Ці та інші навчальні відеоролики можна
знайти на AdobeTV.

AdobeTV - Вивчення Digital Publishing Suite (англ. мовою)

Окрім навчальних відео з DPS є ще декілька відео на Каналі цифрового публікування AdobeTV

Навчальні матеріали в Інтернеті

Для отримання основних відомостей про робочий процес DPS завантажте шаблонні матеріали для ознайомлення на сторінці Навчальні
посібники зі створення матеріалів та поекспериментуйте.

Digital Publishing Suite Tips – безкоштовне видання

Adobe також рекомендує

Завантажте цю безкоштовну програму
для iPad, щоб переглядати приклади
інтерактивних накладань та вивчати як
базові, так і більш складні техніки
цифрового публікування.... Читати далі

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

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Установлення інструментів DPS

Примітка.

Програму Adobe Digital Publishing Suite підтримує InDesign CS5 та пізніші версії програми. Для того, щоб встановити повний комплект
інструментів для InDesign CC або CS6, запустіть програму встановлення інструментів DPS, обравши «Довідка» >«Оновлення» в InDesign.
Для встановлення повного набору інструментів для цифрового публікування у InDesign CS5 або CS5.5 необхідно виконати два окремих
встановлення. Вам знадобиться встановити інструменти Folio Producer та панель Folio Builder.

Для запуску програм AIR, таких як Desktop Viewer, потрібне середовище AIR 2.x. Найновіша версія AIR доступна за посиланням:
http://get.adobe.com/air/.

За виникнення проблем під час встановлення інструментів див. розділ «Поширені проблеми під час встановлення» цієї статті.

Посилання для встановлення

InDesign CC/CS6

Інструменти DPS для CC/CS6 для настільних ПК (Windows)

Інструменти DPS для CC/CS6 для настільних ПК (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Інструменти Folio Producer для CS5.5/CS5 (Windows)

Інструменти Folio Producer для CS5.5/CS5 (Mac OS)

Панель Folio Builder для CS5.5/CS5 (Windows)

Панель Folio Builder для CS5.5/CS5 (Mac OS)

DPS App Builder (лише для Mac OS)

DPS App Builder

Встановлення інструментів DPS (для InDesign CS6)

У InDesign оберіть «Довідка» > «Оновлення», щоб оновити інструменти DPS.

Програма встановлення інструментів DPS встановлює панелі накладань фоліо, Folio Builder, обов'язковий модуль InDesign, програми
DPS App Builder та Desktop Viewer.

Після випуску нової версії і до появи програми її установлення в переліку оновлень InDesign може минути кілька днів.
Протягом цього періоду оновити інструменти DPS для настільних ПК можна, клацнувши посилання на панелі Folio Builder або
завантаживши найновіший засіб встановлення за допомогою наведених вище посилань.

Встановлення інструментів панелей Folio Producer та Folio Builder (для InDesign CS5 або CS5.5)

1. Вийдіть з InDesign.

2. Установіть інструменти DPS.

Windows: Завантажте інструменти Folio Producer для Windows

Mac OS: Завантажте Folio Producer для Mac OS

3. Установіть панель Folio Builder.

Windows: Завантажте панель Folio Builder для Windows

Mac OS: Завантажте панель Folio Builder для Mac OS

Встановлення Adobe Content Viewer на мобільному пристрої

Якщо у вас iPad, пристрій на платформі Android або PlayBook, установіть найновішу версію Adobe Content Viewer з магазину. Для пошуку
в інтернет-магазині введіть текст «Content Viewer».

Оновлення інструментів DPS (для InDesign CS6)

Кожного разу, коли випускається новий набір інструментів, виконуйте такі дії: оберіть у InDesign «Довідка» > «Оновлення» та оновіть
інструменти DPS. За необхідності створити фоліо, сумісні із більш ранньою версією програми-переглядача (версії 20 або більш нової), на
панелі Folio Builder можна вказати відповідну версію програми перегляду.

Оновлення панелі Folio Builder та (або) інструментів створення (у InDesign CS5 або CS5.5)

Інструменти Digital Publishing Suite часто оновлюються. Коли з'являється новий випуск, служба Folio Producer оновлюється в Інтернеті. Для
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панелі Folio Builder існує окрема програма встановлення, отже панель можна оновити окремо без необхідності оновлення інструментів.
Коли Adobe оновлює веб-клієнт, оновлюйте панель Folio Builder, щоб забезпечити синхронізацію веб-клієнта та панелі Folio Builder.

Зауважте, що коли оновлюється панель Folio Builder, інструменти створення не оновлюються.

Оновлення панелі Folio Builder можна знайти на сторінці завантажень Adobe:

Windows: Завантажте панель Folio Builder для Windows

Mac OS: Завантажте панель Folio Builder для Mac OS

Також є можливість оновлення інструментів створення, коли з'являється нова версія. При оновленні інструментів створення всі
опубліковані в майбутньому фоліо будуть несумісними із будь-якими програмами перегляду, старшими за версію v20. Для версії 20 та
наступних версій переглядача необхідно оновлювати інструменти створення, щоб отримати можливість обрати версію програми
перегляду під час створення фоліо. Читайте розділ Створення фоліо.

Для забезпечення сумісності InDesign CS5 або CS5.5 із власною програмою перегляду версії 19 або старіших версій може бути
необхідним повернення до попереднього набору інструментів Folio Producer. Видаліть інструменти Folio Producer, а потім завантажте та
встановіть необхідну версію. Старіші інструменти доступні на наведених нижче сторінках.

Windows: Архів старіших інструментів Folio Producer (Windows)

Mac OS: Архів старіших інструментів Folio Producer (Mac OS)

Поширені проблеми під час встановлення
Adobe Content Viewer для настільних ПК не встановлено належним чином

У деяких випадках оновлення інструментів DPS для настільних ПК або інструментів Folio Producer призводить до помилок встановлення
програми Adobe Content Viewer для настільних ПК (яка також називається Desktop Viewer). Для вирішення цієї проблеми слід установити
програму Adobe Content Viewer для настільних ПК вручну. Щоб зробити це, двічі клацніть файл AdobeContentViewer.air:

Примітка. Місце його розташування може дещо відрізнятися за використання 64-розрядної версії Windows або за умови встановлення
інструментів Folio Producer для InDesign CS5/CS5.5.

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

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

Для отримання докладнішої інформації див. цю технічну примітку: http://helpx.adobe.com/ua/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-
viewer.html

Повідомлення про помилку «Оновіть свою програму»

Під час завантаження користувачем нових фоліо за допомогою розробленої вами програми перегляду з'являється таке повідомлення про
помилку: «Оновіть свою програму. Цей випуск доступний для завантаження, але для нього потрібна новіша версія програми.»

Поява цього повідомлення свідчить про те, що версія програми, в якій було створено фоліо, новіша за версію програми перегляду. Щоб
виправити цю проблему, опублікуйте фоліо за допомогою старішої версії програми перегляду, сумісної з вашою програмою, або розмістіть
нову версію своєї програми у магазині.

Докладнішу інформацію див. у цій статті: http://helpx.adobe.com/ua/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Повідомлення про помилку «Відсутній сумісний модуль цифрового публікування»

Після оновлення інструментів Folio Producer з'являється повідомлення про помилку, в якому пропонується оновити інструменти Folio
Producer, хоча інструменти та панель оновлено до останньої версії. Ця проблема іноді виникає за наявності помилок файлу
PlugInConfig.txt. Найчастіше ця проблема вирішується шляхом видалення або переміщення цього файлу. Для отримання докладніших
відомостей див. цю технічну примітку: http://helpx.adobe.com/ua/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Відео про керування оновленнями

Розуміння версій інструментів DPS

Колін допомагає визначити, коли саме
необхідно оновлювати інструменти у
InDesign CS5 або CS5.5.... Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Боб навчить визначати, які інструменти та від Боб Брінгхерст (Bob
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Видалення інструментів для цифрового публікування (InDesign CS5/CS5.5)

Щоб видалити інструменти Folio Producer, виконайте одну з описаних нижче дій.

У Windows для видалення інструментів скористайтеся панеллю керування (Додавання/видалення програм).

У Mac OS скористайтеся програмою видалення, яку можна знайти, вибравши «Програми» > «Утиліти» > «Adobe Installers».

InDesign CS6 має інтегровані інструменти цифрового публікування. Видалити інструменти DPS можна лише шляхом видалення InDesign.

програми перегляду встановлено....
Читати далі

http://goo.gl/ppNzr

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

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Використання посвідчень Adobe ID у DPS
Для входу на панель Folio Builder, на панель інструментів Digital Publishing Suite Dashboard та в DPS App Builder потрібне підтверджене
посвідчення Adobe ID.

На панелі Folio Builder не обов’язково входити в систему. Не входячи в систему, можна створювати локальні фоліо та попередньо
переглядати їх у програмі Desktop Viewer або Adobe Content Viewer на мобільному пристрої. Здійснення авторизації на панелі Folio Builder
дозволяє надсилати фоліо на сервер acrobat.com. Ці фоліо можна завантажувати на мобільні пристрої або надавати до них спільний
доступ іншим користувачам.

Створення та підтвердження Adobe ID (без підписки)

Якщо у вас немає підписки на DPS, або ви не є членом Creative Cloud, створювати та розповсюджувати фоліо можна за допомогою
інструментів DPS. Для створення посвідчення Adobe ID окремої особи перейдіть на сторінку https://digitalpublishing.acrobat.com/ і виберіть
Create Account (Створити обліковий запис). Зареєструйтеся для отримання облікового запису, вказавши дійсну адресу електронної пошти.
Adobe надішле вам повідомлення для підтвердження. Відкрийте це повідомлення та виконайте підтвердження. За допомогою посвідчення
Adobe ID можна входити на панель Folio Builder, на панель інструментів або в DPS App Builder.

Членство у Creative Cloud

Учасники Creative Cloud можуть входити, указавши облікові дані Creative Cloud. Увійшовши до DPS App Builder з обліковими даними
Creative Cloud, можна створювати програми для iPad і надсилати їх на сервер Apple.

Пов’язане із програмою посвідчення Adobe ID (підписка Professional та Enterprise)

Для входу на панель Folio Builder і створення фоліо можна використовувати посвідчення Adobe ID окремої особи (наприклад,
«johnsmith@gmail.com»). Однак якщо публікується програма перегляду багатьох фоліо, наприклад щомісячний журнал, ми радимо
використовувати унікальне для цієї програми посвідчення Adobe ID, наприклад «dps.publikatsiya@vydavets.com». Скористайтесь
інструментом адміністрування облікових записів, щоб призначити обліковому запису електронної пошти роль «Програма».

 
Посвідчення Adobe ID програми 
A. Панель Folio Builder B. Програма DPS App Builder C. У власній програмі перегляду, створеній за допомогою DPS App Builder,
відображаються фоліо, створені за допомогою панелі Folio Builder 

Посвідчення Adobe ID, яке використовується для входу до панелі Folio Builder, пов’язується із посвідченням Adobe ID (яке також
називається «Призначене посвідчення»), яке вказується під час створення програми перегляду у DPS App Builder.
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Наприклад, припустімо, що ви працюєте у компанії «Спорт» і видаєте журнали про каякінг і велоспорт. Для досягнення оптимальних
результатів створіть одне посвідчення Adobe ID із назвою «dps.kayaking@sport.com» та друге — «dps.velosport@sport.com».

Під час створення та публікування фоліо про каякінг використовуйте відповідне посвідчення Adobe ID для входу до панелі Folio Builder та
Folio Producer. Під час створення власної програми перегляду для журналу про каякінг вказуйте відповідне посвідчення Adobe ID у полі
«Призначене посвідчення» у програмі DPS App Builder. (Можна використовувати окреме посвідчення Adobe ID для входу до програми DPS
App Builder, це залежить від налаштувань інструмента адміністрування облікових записів.)

Аналогічним чином, у програмі перегляду журналу про велоспорт використовуйте інше відповідне посвідчення Adobe ID для створення та
публікування фоліо. Так само у полі призначеного посвідчення у програмі DPS App Builder слід вказати посвідчення Adobe ID, створене
спеціально для видання журналу про велоспорт.

Фоліо, опубліковані із використанням спеціально створеного «каякінгового» посвідчення Adobe ID відображатимуться у програмі перегляду
журналу про каякінг. Фоліо, опубліковані із використанням спеціально створеного для журналу про велоспорт посвідчення Adobe ID
відображатимуться у програмі перегляду журналу про велоспорт.

Створення посвідчень Adobe ID представників (осіб, які мають підписку)

Посвідчення Adobe ID представника пов’язується із конкретним видавницьким обліковим записом і може використовуватися лише для
цього облікового запису. Щоб використати адресу електронної пошти як посвідчення Adobe ID представника, створіть Adobe ID за
допомогою інструмента адміністрування облікових записів. Якщо адресу електронної пошти додати як Adobe ID в інший спосіб, цю адресу
не можна використати як посвідчення Adobe ID представника.

Якщо ви — користувач видання·Professional або Enterprise, за допомогою інструмента адміністрування облікових записів можна
призначити іншу роль посвідченню Adobe ID, щоб за його допомогою можна було створювати програми або входити в DPS App Builder.
Див. статтю Інструмент адміністрування облікових записів.
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Огляд робочого процесу DPS
Adobe InDesign — центральний компонент робочого процесу. За допомогою InDesign команди дизайнерів створюють макети та додають
інтерактивність. Маючи макети, виробничі команди об'єднують макети, додають метадані та публікують їх у форматі «фоліо».

Будь-який користувач InDesign CS5 або новішої версії може створювати фоліо для цифрового публікування, попередньо переглядати їх і
надавати до них спільний доступ. Однак для створення власних програм комерційного призначення необхідно виконати одну з наведених
нижче дій.

Оформити підписку на Digital Publishing Suite із обліковим записом Professional або Enterprise. Підписка на DPS дає право на
створення необмеженої кількості програм для продажу в інтернет-магазинах Apple App Store, Google Play Store і Amazon Appstore. За
наявності облікового запису Professional або Enterprise перегляньте Посібник із початку роботи в Adobe DPS (у форматі PDF).

Стати учасником Adobe Creative Cloud. Члени Creative Cloud мають право на створення необмеженої кількості програм перегляду
одного фоліо (лише для iPad).

Придбати ліцензію Single Edition, яка дає право на створення однієї програми перегляду (лише для iPad).

 
Використання макета InDesign на iPad

Крок 1: установіть інструменти Folio Producer

Якщо ви новачок у Digital Publishing Suite, встановіть найновішу версію інструментів DPS. Якщо йдеться про InDesign CS6, виберіть меню
«Довідка» > «Оновлення» та встановіть інструменти DPS. У InDesign CS5/CS5.5 установіть інструменти Folio Producer і панель Folio
Builder. Програма встановлення інструментів Folio Producer встановлює або оновлює панель накладань фоліо, необхідний модуль та
Desktop Viewer. Програма встановлення панелі Folio Builder встановлює лише панель Folio Builder. Див. статтю Встановлення інструментів
цифрової публікації.

Якщо ви користуєтеся пристроєм iPad або Android, установіть найновішу версію Adobe Content Viewer із магазину (Apple App Store, Google
Play Store або Amazon Appstore).

Крок 2: створіть вихідні документи в InDesign

Створюйте документи InDesign як базовий макет для цифрового контенту. У InDesign CS5 або CS5.5 можна створювати як книжний
(вертикальний), так і альбомний (горизонтальний) макети в окремих документах для кожної статті. У InDesign CS6 можна створити
горизонтальний та вертикальний макети в одному документі. Також можна обмежитися однією орієнтацією в дизайні. Див. статтю
Розробка цифрових публікацій.

Статті можна створювати не лише на основі файлів InDesign, але й на основі HTML. Див. статтю Імпорт HTML-статей.

Крок 3: додайте інтерактивні об'єкти

Для створення та редагування інтерактивних об'єктів використовуйте панель накладань фоліо. Підтримуються не всі функції
інтерактивності InDesign. Див. статтю Огляд інтерактивних накладань.

Щоб переглянути приклади та інструкції для кожного типу накладання, завантажте програму Digital Publishing Suite Tips на свій
iPad або інший мобільний пристрій.

Крок 4: створіть фоліо та статті за допомогою Folio Builder

На панелі Folio Builder не обов’язково входити в систему. Однак якщо ввійти в систему, указавши посвідчення Adobe ID, створені вами
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фоліо будуть надіслані на сайт acrobat.com. Після цього ці фоліо можна завантажувати у програму Adobe Content Viewer зі свого
облікового запису. Учасники Creative Cloud можуть входити за допомогою облікових даних Creative Cloud. Якщо у вас немає
підтвердженого посвідчення Adobe ID, завітайте на https://digitalpublishing.acrobat.com/, натисніть Create Account («Створити обліковий
запис») та дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

За допомогою панелі Folio Builder створюйте або відкривайте фоліо, а також додавайте статті. Кожна стаття може мати два макети: для
горизонтальної та вертикальної орієнтації. Див. публікацію Створення фоліо.

Можна також редагувати метадані фоліо за допомогою органайзера Folio Producer за адресою http://digitalpublishing.acrobat.com. Див.
публікацію Органайзер Folio Producer.

Крок 5: виконайте попередній перегляд статей та надайте до них доступ іншим користувачам

Щоб виконати попередній перегляд за допомогою Adobe Content Viewer для ПК, виберіть фоліо або статтю на панелі Folio Builder і
натисніть «Попередній перегляд». Читайте розділ Використання Desktop Viewer для попереднього перегляду контенту.

Щоб виконати попередній перегляд фоліо на мобільних пристроях, таких як iPad, установіть безкоштовну програму Adobe Content Viewer
на пристрої, а потім увійдіть до системи за допомогою того самого посвідчення Adobe ID, яке було використано для входу до панелі Folio
Builder. Завантажуйте та переглядайте фоліо за допомогою бібліотеки переглядача. Див. публікацію Попередній перегляд фоліо та
статей.

Скористайтеся командою «Надати доступ» на панелі Folio Builder, щоб надати до фоліо доступ іншим людям. Будь-хто, в кого є дійсне
посвідчення Adobe ID, може безкоштовно переглянути фоліо, до якого йому надано доступ. Якщо користувачі увійшли в систему Adobe
Content Viewer за допомогою Adobe ID, будь-які фоліо, до яких їм надано доступ, будуть доступні для завантаження. Див. Надання доступу
до фоліо.

Крок 6: відкрийте доступ до фоліо для покупців (лише для користувачів, що передплатили підписку, і тих, хто придбав ліцензію
Single Edition)

Якщо ви є власником облікового запису Professional або Enterprise, додайте завершальні штрихи до фоліо за допомогою Folio Producer та
опублікуйте його у службі Adobe Distribution Service, щоб зробити його загальнодоступним. Див. статтю Збірка та публікація.

Скористайтеся програмою DPS App Builder для створення власної програми перегляду, яку ви зможете розмістити в інтернет-магазинах
Apple Store, Google Play Store або Amazon Appworld. Учасники Creative Cloud або власники ліцензії Single Edition можуть створювати
програми перегляду одного випуску для iPad. Якщо ви маєте обліковий запис Professional або Enterprise, можна активувати підписки (iOS
та Amazon), віддалені сповіщення (тільки iOS) та аналітику Omniture. Див. статтю DPS App Builder.

Крок 7: проаналізуйте дані користувачів, а також додайте та оновіть фоліо (лише для осіб, що мають підписку на DPS)

Після публікування фоліо користуйтеся сторінкою аналітики на панелі інструментів Dashboard у Digital Publishing Suite для відстеження
даних про користувачів. Див. статтю Аналітика Omniture.

Продовжуйте додавати фоліо до свого власного переглядача для кількох фоліо.

Adobe також рекомендує
Учбові посібники зі створення матеріалів

Початок роботи з DPS
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Огляд Single Edition

Крок 1: Вивчіть основи

Крок 2: Встановіть інструменти для цифрового публікування

Модель Single Edition дає змогу невеликим арт-студіям та дизайнерам-фрілансерам розробляти брошури, каталоги, портфоліо та
навчальні матеріали для iPad. Для створення власної програми для iPad, що містить вбудоване фоліо, станьте членом Adobe Creative
Cloud, або сплатіть одноразовий платіж. Учасники Creative Cloud із комплексним планом членства (а не на окремий продукт) мають право
на створення необмеженої кількості програм перегляду одного випуску для iPad.

Створені таким чином програми перегляду одного випуску підтримуються лише на iPad, а не на пристроях iPhone чи Android. За умови
створення програми перегляду одного випуску багато функцій, такі як бібліотека, закладки публікування у соціальних мережах та
аналітика, не підтримуються, на відміну від видань користувачів DPS із обліковими записами Professional та Enterprise.

Вимоги

Що знадобиться для створення фоліо?

InDesign CS5 або пізніша версія.

Інструменти DPS для ПК (панелі накладань фоліо та Folio Builder).

Що знадобиться для створення програми?

Комп’ютер з операційною системою Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) або пізнішою версією ОС. Apple вимагає, щоб створення
необхідних сертифікатів і надсилання програми здійснювалися на комп’ютері з Mac OS. Створювати фоліо у програмі InDesign можна
на комп’ютері з Windows.

Програма DPS App Builder.

Участь у програмі Apple для розробників iOS (потрібний щорічний внесок). Див. посилання http://developer.apple.com/programs/ios/.

Участь у Creative Cloud або ліцензія Single Edition.

Відео та ресурси щодо Single Edition

За допомогою облікових даних Creative Cloud можна входити на сторінку «Початок роботи», переглядати відео та завантажувати корисні
матеріали.

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

Ці та інші відеоролики можна знайти на AdobeTV.

DPS Single Edition Learn Channel (Навчальний канал DPS Single Edition)

Програма DPS Tips для iPad містить розділ Single Edition, в якому поетапно розглядається процес використання моделі Single
Edition для створення програм та надсилання їх до служб Apple. DPS Tips можна знайти у магазинах App Store або iTunes Store.

Кроки зі створення програми перегляду одного фоліо

Дотримуйтеся цих загальних кроків, щоб створити власну програму перегляду та виставити її на продаж у магазині Apple Store.

Перш ніж починати створювати вміст за допомогою InDesign, здобудьте базові знання про процес. Перегляньте
відео, прочитайте учбові посібники, ознайомтеся із розділами довідки. Див. Початок роботи з Digital Publishing Suite.

 
Для вивчення основ скористайтеся програмою DPS Tips та іншими ресурсами.

Установіть інструменти DPS у InDesign CS6. У InDesign CS5 або CS5.5
знадобиться виконати два окремих встановлення. Спершу встановіть інструменти Folio Producer для того, щоб додати панель накладань
фоліо, обов'язковий модуль InDesign та програму Desktop Viewer. Потім установіть панель Folio Builder. Див. статтю Встановлення
інструментів цифрової публікації.
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Крок 3: Створіть і попередньо перегляньте фоліо

Крок 4: Станьте учасником Creative Cloud або придбайте ліцензію Single Edition

Крок 5: Завантажте покроковий посібник

 
Установіть інструменти для цифрового публікування, що дадуть змогу працювати з InDesign.

Окрім того, завантажте на свій iPad програму Adobe Content Viewer. Після створення фоліо вміст надсилається у веб-клієнт, який працює
на платформі acrobat.com. За допомогою програми перегляду можна завантажувати та переглядати це фоліо. Adobe Content Viewer
можна знайти у магазині iPad App Store або iTunes Store.

Створіть фоліо за допомогою панелі Folio Builder. Виконайте попередній перегляд
фоліо за допомогою програми Adobe Content Viewer на iPad. Коли фоліо буде готове, виділіть його і виберіть «Створити програму» у
меню панелі Folio Builder.

Учасники Creative Cloud мають право на створення
необмеженої кількості програм перегляду одного випуску для iPad. Можна також відвідати веб-сайт Adobe та придбати ліцензію Single
Edition. Якщо видання Single Edition ще не доступне у вашому регіоні, зареєструйтеся, щоб отримати сповіщення про його доступність.

 
Отримайте серійний номер Single Edition, необхідний для створення програми.

Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Покроковий посібник із публікування на
iPad для Single Edition) містить інформацію, необхідну для створення обов'язкових зображень і сертифікатів, реєстрації як розробника
Apple, створення програми для iPad та її надсилання до Apple.

Покроковий посібник із публікування можна також завантажити з меню довідки DPS App Builder.
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Ціни на DPS
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Безкоштовне видання

Участь у Creative Cloud

Single Edition

Примітка.

Professional Edition

Enterprise Edition

Скільки коштує використання Digital Publishing Suite? Це залежить від того, що вам потрібно робити. Нижче наведено можливі варіанти.

Користувачі InDesign CS5 або пізнішої версії можуть безкоштовно встановлювати інструменти для цифрового
публікування. Ви зможете створювати фоліо, переглядати їх на своїх комп’ютерах і мобільних пристроях, а також надавати до них
спільний доступ окремим користувачам. Використання інструментів DPS є платним, лише якщо ви плануєте публікувати фоліо та
створювати власні програми перегляду, що можуть виставлятися на продаж в Інтернет-магазинах або розповсюджуватися конфіденційно.

Стати учасником Adobe Creative Cloud. Користувачі з комплексним планом членства у Creative Cloud (а не на
окремий продукт) мають право на створення необмеженої кількості програм перегляду одного фоліо для iPad.

Якщо ви не є членом Creative Cloud, сплативши одноразовий платіж, можна створити власну програму для iPad, що
містить одне фоліо. Див. Огляд Single Edition.

За використання видання Single Edition для створення програми перегляду одного фоліо компанія Adobe не стягує жодних
додаткових платежів за завантаження. Для публікування програми потрібні лише два платежі: платіж за використання Single Edition
та вартість участі у програмі розробників для iOS від Apple

Оформивши підписку на Professional Edition, ви щомісяця сплачуватимете певну суму й матимете можливість
створювати необмежену кількість власних програм перегляду та фоліо. Ви зможете створювати програми перегляду одного або багатьох
фоліо для iPad. Крім того, ви зможете створювати програми для кількох фоліо для платформ Android, Amazon та iOS (iPad та iPhone). Ви
також зможете створювати програми перегляду багатьох фоліо, доступні за підпискою, для магазинів iPad та Amazon. У Professional
Edition також передбачені базові аналітичні звіти, котрі дають змогу відстежувати дані про користувачів.

Enterprise Edition містить усі переваги Professional Edition, а на додаток до них — можливості персоналізації інтерфейсу
програми перегляду, створення власних серверів надання прав і розробки корпоративних програм.

Докладніші відомості про ціни доступні за цим посиланням: www.adobe.com/ua/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe також рекомендує
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Що нового
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Що нового у цьому випуску

Угору

Угору

Нижче описані функції, які планується включити у випуск версії 30.

Список приміток щодо випуску див. у статті Історія приміток щодо випуску нових функцій.

Список виправлених помилок див. у статті Примітки щодо виправлення помилок у випуску DPS.

Що нового у випуску версії 30.2 (від 28 квітня)
До випуску версії 30.2 (від 28 квітня 2014 р.) планується включити такі функції. У цей випуск не входять оновлення інструментів DPS.

Покращення текстових сповіщень
Надсилаючи текстові сповіщення в ОС iOS, ви можете обрати реакцію на дотик до текстового сповіщення: запуск обраного магазину чи
іншого власного слота або запуск вказаної вами веб-сторінки. Ці нові функції працюють лише з програмами версії 30.

 

Власна програма перегляду на базі Android
Щоб скористатися цими новими функціями, створіть або оновіть програму за допомогою веб-версії DPS App Builder.

Підтримка попереднього перегляду HTML-статей. Відтепер власна програма перекладу на базі Android частково підтримує імпорт
HTML-статей. Зверніть увагу, що в HTML-статтях ще не працюють гіперпосилання, і ще не підтримується відображення навігаційної
панелі за дотиком.
Відтепер підтримується локальна пам’ять HTML.
Відтепер підтримуються накладання панорамування й масштабування.

Програма перегляду для Windows
Щоб скористатися цими новими функціями, попросіть представника компанії Adobe створити або оновити вашу програму для Windows.

Підтримка оболонок контролера в накладаннях аудіо. Фонове відтворення аудіо ще не підтримується.
Удосконалене прогресивне завантаження. Коли користувач відкриває статтю, яку ще не було завантажено, ця стаття починає
завантажуватись.

Виправлення помилок
Виправлення засобів аналітики: тепер у показниках статті відображаються послідовні звіти про початок накладання й переходи за
посиланнями на сторінки, на яких немає цих елементів. Крім того, тепер накладання вбудованих у показ слайдів кнопок належно
відстежується.

Див. Примітки щодо виправлення помилок у випуску.

Що нового у випуску версії 30.1 (від 7 квітня)
До випуску версії 30.1 (від 7 квітня 2014 р.) включено такі функції.
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Підтримка покращеного відтворення

Припинення підтримки придбання через програму для магазинів Amazon Marketplace

Веб-версія DPS App Builder для власних програм на базі Android
Використовуючи веб-версію DPS App Builder для створення власної програми перегляду для

Android, можна вибрати фоліо для відображення на планшетах і телефонах на базі Android. Див. статтю Налаштування відтворень для
власних програм перегляду на базі Android.

 

Компанія Adobe відмовляється від функції
придбання в Amazon із програм DPS. З веб-версії DPS App Builder було усунуто функцію створення власної програми перегляду на базі
Android із можливістю придбання через програму окремих елементів і підписок у магазинах Amazon.
Ці зміни не вплинуть на існуючі програми, які вже опубліковано в магазині Amazon, і на інші магазини на базі Android із підтримкою DPS,
такі як Google Play Store. До того ж, клієнти все ще мають можливість створювати нові програми для магазинів Kindle та Amazon без
використання функції придбання з програми від Amazon. Можливість придбання з програми не надається у програмах із безпосереднім
наданням прав і в багатьох випадках корпоративного використання. Компанія Adobe зосереджується на пристроях, магазинах і випадках
використання, що є найбільш важливими для клієнтів DPS.

Власна програма перегляду на базі Android
У разі створення власних програм перегляду на базі Android у версії 30 підтримуються такі функції.

Скріплення по правому краю.
Повна підтримка послідовності зображень, у тому числі можливість переглядати зображення проведенням вказівником і
розташування накладання послідовності зображень у інших накладаннях.
Векторна рамка із прокручуванням.
Підтримка ChinaCache у власних програмах перегляду (але не у програмі Adobe Content Viewer).
Відтепер власна програма Adobe Content Viewer запам’ятовує облікові дані, завдяки чому зникає потреба постійно виконувати вхід.

Детальніше читайте у статті Створення власних програм DPS для пристроїв Android.

Програма перегляду для Магазину Windows
Для створення програм Магазину Windows у версії 30 тепер підтримуються такі функції.

Обмежена підтримка накладань аудіо. Файли контролера ще не підтримуються.
Відтепер підтримується скасування поточного завантаження.
Виправлення помилок щодо входу через безпосереднє надання прав і оновлення фоліо. Детальніше читайте у статті Примітки щодо
виправлення помилок у випуску DPS.

Програма перегляду для iOS
Для створення програм перегляду для iOS у версії 30 тепер підтримуються такі функції.

Функція рекламного ідентифікатора для програм перегляду для iOS тепер доступна в іншому форматі й не з’являється в бінарному
коді програми, якщо це не буде вказано видавцем. Детальніше читайте у статті Нові інтерфейси споживчого маркетингу.
У діалоговому вікні налаштувань iPhone не з’являтиметься елемент «Вхід», якщо в DPS App Builder вибрано параметр «Не
показувати кнопку входу до системи в бібліотеці».
Кнопка «Настройки» (значок із зображенням шестірні) більше не відображається в бібліотеці програми перегляду для iPhone, якщо
параметри настройок відсутні (наприклад, немає роздрібних фоліо або кнопки входу до системи).
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Угору

Інструменти версії 29 або пізнішої версії для Folio Producer

Оновлення умов використання

Власні програми перегляду для Android і Windows

Відносні посилання «navto»

Підтримка API-інтерфейсу JavaScript для створення відносних посилань «navto» (тільки iOS)

Створення докладних посилань за допомогою параметрів (тільки для Enterprise та iOS)

Інформаційний екран (тільки iOS)

Що нового у випуску версії 30 (від 15 березня)
До випуску версії 30 (від 15 березня 2014 р.) включено такі функції. Див. відеоролик Огляд оновлення DPS, випущеного в березні 2014
року (англійською мовою).

Установка та вхід
Користувачі InDesign повинні мати принаймні такі версії програм: CC/CS6

– версія 29 для DPS Desktop Tools; CS5.5/CS5 – версія 29 тільки для панелі Folio Builder. Якщо версія панелі Folio Builder у програмі
InDesign нижча за версію 29, з’явиться повідомлення із запрошенням оновити панель. (Щоб дізнатися, яка версія використовується,
виберіть у меню панелі Folio Builder пункт «Про програму» та зверніть увагу на дві останні цифри.) Інструкції з установки інструментів DPS
шукайте у статті довідки Установлення інструментів DPS.

Умови використання пакета Digital Publishing Suite оновлено 14 березня. Виконайте вхід на панель
інструментів DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) за допомогою посвідчень Adobe ID, які використовуються для створення,
публікування та перегляду вмісту DPS.

Функції програми перегляду
До програм перегляду DPS планується включити наведені нижче оновлення.

Відтепер доступні власні програми перегляду для пристроїв Android і магазину
Windows. Ці програми перегляду поки що не мають такого самого набору функцій, що й переглядачі для iOS. Планується, що
вдосконалення для цих переглядачів випускатимуться кожні три тижні. Див. відео про власні програми перегляду (англійською мовою).
Для власної програми перегляду Android відтепер HTML-банери доступні у веб-версії DPS App Builder. Відтепер підтримується оновлення
фоліо. Накладання послідовності зображень підтримуються частково. Прокручування послідовності зображень поки що не підтримується у
власному переглядачі для Android; підтримується лише відтворення торканням або автоматичне відтворення. Докладніше про власну
програму перегляду для Android читайте у статті Створення власних програм DPS для пристроїв Android.
Відтепер у програмі перегляду для магазину Windows підтримуються накладання послідовності зображень. Докладніше про програму
перегляду для магазину Windows читайте у статті Створення програм DPS для магазину Windows.

Відтепер за допомогою команди «navto» можна переходити до наступної/попередньої або першої/останньої
статті. Наприклад, кнопка з дією «navto://relative/first» здійснює перехід до першої статті у фоліо. Підтримуються такі формати: first, last,
next, previous і current. Також можна перейти до певної статті відповідно її позиції у фоліо, наприклад до п’ятої статті.
Відносні посилання «navto» підтримуються у переглядачах для пристроїв iOS і магазину Windows, але поки що не підтримуються у
власному переглядачі для Android, у комп’ютерному переглядачі та у веб-браузері. Для створення відносного посилання «navto» потрібна
програма версії 30, проте відносні посилання «navto» підтримуються всіма форматами фоліо.
Див. статтю довідки Використання відносних посилань «navto».

Створюючи накладання веб-вмісту
або HTML-статтю, які звертаються до API-інтерфейсу читання, можна надіслати запит до фоліо й отримати певні відомості, наприклад
дані щодо кількості статей у фоліо та кількості сторінок у статті. Потім ці відомості можна відобразити або іншим чином застосувати у
накладанні чи HTML-статті. Докладніше читайте у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30 (англійською мовою). 

Оновлення версії 30 покращує функцію
записування параметрів докладних посилань, реалізовану у версії 29. У випуску 29 докладні посилання підтримували тільки власні слоти
(наприклад, власний магазин) як місце призначення. Завдяки переглядачам версії 30 параметри посилань тепер доступні через API-
інтерфейси JavaScript, незалежно від місця призначення докладного посилання. Наприклад, тепер можна створити посилання, яке
відкриває певне фоліо та статтю у програмі та пропонує знижку на передплату.
Застосовуючи докладні посилання у програмах, можна отримувати відомості від переглядача через API-інтерфейси JavaScript. Ця функція
підтримує створення посилань на статті з використанням формату «navto», запис до локального сховища та встановлення значень у
програмі, яку можна відкрити через API-інтерфейс JavaScript. Докладніше читайте у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30
(англійською мовою).

У переглядачах для iOS можна викликати прозоре веб-подання з будь-якого місця у програмі, що має
доступ до API-інтерфейсу читання або до API-інтерфейсу бібліотеки та магазину, включаючи бібліотеку, власний магазин, банер або
статтю. Можна визначити стан прав доступу для читача та інші настройки для відображення потрібного вмісту у прозорому веб-поданні.
Можна відкрити інформаційний екран або з рівня програми (наприклад, власна бібліотека або банер надання прав), або з рівня фоліо
(HTML-стаття або накладання веб-вмісту). Файли HTML, які використовуються в інформаційному екрані, мають розташовуватися на
сервері за межами програми, а не всередині програми. Для перегляду інформаційного екрана користувачі мають бути підключені до
Інтернету.
Огляд функцій, які мають доступ до API-інтерфейсів JavaScript, див. у статті Використання API-інтерфейсів HTML і JavaScript для
розширення можливостей DPS (англійською мовою).
Приклади й інструкції щодо створення інформаційного екрана див. у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30 (англійською
мовою) та у цьому відео про інформаційний екран.  
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Захист фоліо (тільки для Enterprise та iOS)

Підтримка API-інтерфейсу календаря (тільки iOS)

З бібліотеки переглядача прибрано кнопку «Показати більше»

Удосконалення процедур входу та підписки (Enterprise)

Удосконалення інформації щодо надання прав (Enterprise)

Удосконалення текстових сповіщень

Удосконалення засобів аналітики

Робочий процес AEM/DPS

Удосконалення API-інтерфейсу SDK для Adobe Content Viewer для веб-сторінок

Відтепер доступна нова функція «Увімкнути захищений вміст» під час використання
інструменту адміністрування облікових записів, щоб настроїти роль програми для облікового запису Enterprise. Установіть цей прапорець,
якщо у програмі є конфіденційна або таємна інформація. У захищеному обліковому записі недоступні функції публікування в соціальних
мережах, веб-браузер та фонові завантаження.
Фоліо у захищеному обліковому записі недоступні через службу Folio Producer (acrobat.com). Фоліо доступні тільки у випадку, якщо
опубліковані у службі розповсюдження Adobe Distribution Service. Щоб виконати попередній перегляд фоліо із захищеного облікового
запису, можна скористатися функцією попереднього перегляду на пристрої та переглянути їх у програмі Adobe Content Viewer або можна
створити власну програму та переглянути опубліковані фоліо.
Щоб захистити фоліо, потрібно обов’язково встановити прапорець «Увімкнути захищений вміст» для програми версії 30 і прапорець
«Зашифрувати фоліо» під час публікації фоліо версії 30.
Захист фоліо, які передаються до програми з використанням функції захисту вмісту, активується, коли пристрій блокується або
вимикається. Фоліо стають доступними після розблокування пристрою за допомогою пароля. Це стандартна функція операційної системи
iOS.
Щоб отримати додаткову інформацію, читайте статтю довідки Захищені фоліо в обліковому записі DPS (англійською мовою) та дивіться
відео про захищений вміст.

Відтепер в API-інтерфейсах JavaScript реалізовано підтримку додавання подій до
календаря. Наприклад, можна надати користувачам можливість за допомогою посилань додавати майбутні події до своїх програм
«Календар» (тільки неповторювані події). Крім того, можна передбачити можливість додавання певних елементів, зокрема списку
інгредієнтів страви, до користувацької програми «Нагадування». Приклади див. у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30 у
центрі розробників DPS Developer Center [стаття поки що недоступна].

Відтепер користувачі пристроїв iPad можуть безперервно прокручувати
вміст у бібліотеці. Їм не потрібно натискати кнопку «Показати більше» внизу бібліотеки для відображення додаткових фоліо.

Відтепер можна викликати діалогові вікна входу та підписки у власному
переглядачі безпосередньо із власних вікон. Завдяки цій зміні можна використати власне діалогове вікно підписки або входу для
відображення параметрів придбання замість того, щоб створювати власні. Власне діалогове вікно входу доступне в API-інтерфейсі
бібліотеки та магазину. Власне діалогове вікно підписки доступне і в API-інтерфейсі бібліотеки та магазину, і в API-інтерфейсі читання.

Компанія Adobe розпочне використовувати внутрішню хмарну службу для
надання інформації щодо прав для проксі-сервера. Видавці з обліковим записом Enterprise, які пропонують безпосереднє надання прав, і
надалі матимуть можливість здійснювати автентифікацію та надавати права, проте служба Adobe матиме можливість кешувати права від
імені видавців. Докладніше читайте у технічній статті Зміни інфраструктури безпосереднього надання прав (англійською мовою).

Служби Folio Producer
Зверніть увагу на описані нижче зміни у функціях сервера.

Відтепер доступна оновлена служба віддалених сповіщень із розширеними можливостями. Цей
новий портал віддалених сповіщень пропонує наведені далі можливості.

Планування надсилання текстових сповіщень із можливістю скасувати ненадіслані сповіщення .
Перегляд журналу текстових сповіщень. Можна надсилати текстові сповіщення та переглядати стан поточних або запланованих
сповіщень.
Передавання докладних посилань у текстових сповіщеннях. Наприклад, можна надати посилання, яке відкриває бібліотеку програми.
(Ця функція вимагає програми перегляду версії 30).
Застосування засобів аналітики SiteCatalyst для оцінювання даних текстових сповіщень.

Щоб отримати додаткову інформацію, читайте статтю довідки Віддалені сповіщення та дивіться відео про заплановані текстові
сповіщення. 

Відтепер за допомогою засобів аналітики SiteCatalyst можна відстежувати перебіг фонових
завантажень — від моменту отримання віддаленого сповіщення до моменту завантаження фоліо.

Media Publisher — це модуль для програми Adobe Experience Manager (AEM), за допомогою якого система
може публікувати вміст DPS. Після настроювання програми AEM і модуля та визначення для них відповідних шаблонів можна приступати
до створення статей HTML і публікування фоліо DPS. Статті можна завантажувати безпосередньо до служби Adobe Folio Producer і на
регулярній основі можна перевіряти ці статті, аби забезпечити їхню синхронізацію з останніми змінами. Докладніше про робочий процес
AEM читайте у статтях розділу Ефективні робочі процеси DPS для оптимального використання систем CMS.

Веб-браузер
Далі наведено зміни у програмі Adobe Content Viewer для веб-сторінок (веб-браузер).

Вбудований веб-браузер тепер містить нові API-
інтерфейси Javascript, за допомогою яких видавці з обліковим записом Enterprise можуть додавати власні кнопки «Нова стаття» та
«Попередня стаття» на власній веб-сторінці хостингу. Потім користувачі можуть натискати ці кнопки в інформаційному кадрі для переходу
до наступної статті або наступної сторінки вирівняної статті. Ці кнопки можна вкрити оболонками, які відповідатимуть стилю та
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Повідомлення у браузері про підтримку веб-браузера

Додаткове відстеження аналітики для веб-браузера

Доступна специфікація формату фоліо

Попереднє повідомлення: DPS не підтримуватиме InDesign CS5.5 і CS5 у версії 32.

оформленню сторінки хостингу. Докладніше читайте у статті Комплект SDK для вбудованого веб-браузера (англійською мовою).

Компанія Adobe визначає, який браузер використовується для доступу до веб-
браузера, і надає корисну інформацію щодо браузерів, які здатні якнайкраще відобразити вміст. Коли веб-браузер під час перегляду
вмісту, розташованого за адресою http://contentviewer.adobe.com/, виявляє браузер, який не підтримується або є застарілою версією
підтримуваного браузера, у веб-браузері відображається діалогове вікно «Найкраще переглядати у…», у якому рекомендується
найсвіжіша версія будь-якого з підтримуваних браузерів, проте дозволяє користувачу переглянути вміст фоліо. Якщо браузери занадто
старі навіть для відображення цього повідомлення, у веб-браузері буде відображено повідомлення про помилку, у якому користувачу
пропонується встановити останню версію будь-якого з підтримуваних браузерів, після чого доступ до вмісту блокується (через
незадовільну якість перегляду вмісту для користувача).
Коли веб-браузер розміщується на веб-сайті за допомогою комплекту SDK для Adobe Content Viewer для веб-сторінок, видавці через цей
SDK можуть надати згоду на відображення цього повідомлення про підтримку або просто отримати зворотний виклик API, завдяки чому
вони можуть відображати власне повідомлення або в інший спосіб перенаправляти користувача до альтернативного вмісту. Докладніше
читайте у статті Комплект SDK для вбудованого веб-браузера (англійською мовою).

Далі наведено зміни у відстеженні аналітики.
Відстежується тип покупки, пов’язаної із вмістом, для якого потрібні права доступу. Коли читачі виконують вхід для доступу до вмісту
веб-браузера через безпосереднє надання прав, веб-браузер має передати інформацію про те, що вміст придбано.
Відстежуються клацання змісту.
Натискання кнопки системи платного доступу відтепер відстежуються у звітах з аналітики веб-браузера.

Докладніше читайте у статті Посібник зі звітів SiteCatalyst для DPS (у форматі PDF, англійською мовою).

DPS
Тепер доступна специфікація формату фоліо. Комерційні видавці можуть поширювати свій

вміст через різноманітні місця продажу, які приймають специфікацію формату файлів .folio. Публікування у файл .folio, який є
загальноприйнятим форматом файлів цифрових публікацій, дозволить видавцям журналів підвищити продуктивність виробництва
цифрового вмісту для мобільних пристроїв через усунення потреби у створенні та публікуванні інтерактивного цифрового вмісту в кількох
різних спеціальних форматах файлів, які підтримуються кожним унікальним місцем продажу. Кіоски Newsstand і місця продажу, які
приймають ліцензію специфікації формату файлів .folio, зможуть створювати власні програми перегляду, здатні відображати цифрові
журнали, які надаються у форматі .folio.
Сторінка завантаження специфікації формату фоліо

Завдяки випуску версії 32 (попередньо
запланований на вересень 2014 року) у програмах InDesign CS5.5 та InDesign CS5 можна буде й надалі створювати вихідні документи для
DPS, проте для завантаження статей до служби Folio Producer потрібна буде програма InDesign CS6 або пізнішої версії.
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Історія приміток щодо випуску нових функцій
Інструменти Digital Publishing Suite часто оновлюються. Список виправлених помилок див. у статті Примітки щодо виправлення помилок у
випуску DPS.

Випуск 29 — етап 1 (поточний)

Опис нових функцій із поточного набору інструментів див. у статті Що нового в цьому випуску.

Випуск 28
Віддалені сповіщення в текстовому форматі (для пристроїв iOS і випусків Professional/Enterprise)

Тепер немає необхідності користуватися службою віддалених сповіщень стороннього постачальника для надсилання текстових сповіщень
своїм замовникам. За допомогою персоналізованих текстових повідомлень можна рекомендувати новий вміст постійним читачам і
передплатникам, які користуються пристроями iOS, надсилаючи їм відповідні сповіщення. Текстові сповіщення можна створювати в будь-
якій версії переглядача. Крім того, за допомогою засобів аналітики SiteCatalyst можна оцінити реакцію споживачів на віддалені сповіщення
та підрахувати кількість користувачів, які погодилися отримувати такі сповіщення.

Удосконалення базової аналітики (бета-версія, англійською мовою)

Панель інструментів DPS Dashboard включає нову бета-версію звітів для базової аналітики. Завдяки новим можливостям базової
аналітики можна переглянути кількісні показники акумулювання стандартної аудиторії читачів цифрових ресурсів, які відповідають
рекомендаціям MPA щодо кількісних показників для планшетів. У нових звітах наводяться такі дані, як загальна кількість читачів, загальна
кількість сеансів, загальний час, витрачений читачем, середня кількість сеансів на одного читача, а також відомості про пристрій та
операційну систему.

У процесі аналізу даних можна змінювати параметри акумулювання за стандартними кількісними показниками. В удосконаленому
інтерфейсі можна отримати доступ до розділу аналітики та експортувати дані звітів для перегляду в електронній таблиці.

Підтримка пристроїв iOS 7

Програми версії 28 включають підтримку iOS 7. Зверніть увагу, що переглядачі, створені у версії 24 або в попередніх версіях, можуть
працювати неналежним чином на пристроях iOS 7. Це, насамперед, стосується фоліо з альбомною орієнтацією, які можуть некоректно
відображатися або взагалі не відображатися. Для отримання оптимальних результатів оновіть усі програми DPS до версії 27 або 28.

Скорочення підтримки пристроїв iOS 5

Adobe DPS скорочує підтримку пристроїв на платформі iOS 5. У результаті цієї зміни програми версії 28 не виконуватимуться на
пристроях iOS5 і, очевидно, на пристроях iPad 1. Щоб і надалі забезпечувати підтримку пристроїв iPad 1, створюйте фоліо, які будуть
сумісні з версією переглядача існуючої програми (версія 27 або попередні версії).

Вимоги iOS 7 до програм, створених у DPS

За допомогою DPS App Builder можна створювати програми версії 28, які відповідають рекомендаціям Apple щодо дизайну iOS 7, серед
яких і нові теми інтерфейсу користувача у світлих тонах. Під час проектування та створення програм беріть до уваги наведені далі вимоги,
які висуває iOS 7.

Відповідно до вимог iOS 7, у програмах має відображатися системний рядок. Під час створення програми версії 28 системний рядок
стану розміром 20 або 40 пікселів відображається над верхньою навігаційною панеллю в усіх поданнях, включаючи подання фоліо.
Відкриті користувачами навігаційні панелі затулять більшу частину вашого макета. Внесіть необхідні коригування до макетів статті.
На пристроях iOS 7 власні значки в нижній навігаційній панелі (тільки для випуску Enterprise) працюють по-іншому. Створюючи
програму версії 28 із власними значками панелі інструментів, немає потреби надавати три окремі значки станів «Угору», «Униз» і
«Вимкнено». Натомість потрібно додати один PNG-файл із прозорим фоном, і система iOS 7 автоматично змінить колір стану
дисплея. (Ці файли мають розмір 30x30 і 60x60 пікселів.) Більше немає потреби вбудовувати текстову мітку у навігаційний значок.
Натомість укажіть текст у полі «Мітка значка» у DPS App Builder, розташованому під власними значками. Якщо програма підтримує
кілька мов, цей текст можна локалізувати. Нові значки відображаються у навігаційній панелі, тільки якщо вони можуть бути
застосовані. Наприклад, кнопка «Переглядач» з’явиться тільки після завантаження фоліо. Нова навігаційна панель на кілька пікселів
вища за навігаційну панель у попередніх версіях програм (12 пікселів на SD-пристроях iPad і 24 пікселі на HD-пристроях iPad).
Внесіть необхідні коригування до своїх макетів. Докладніше про ці значки читайте у статті «Створення програм для iPad та iPhone у
DPS».
Для iOS 7 також необхідні додаткові розміри значків у програмах: 152x152 (для iPad HD), 76x76 (для iPad SD) і 120x120 (для iPhone).
Ці нові файли значків потрібні під час створення програми версії 27 або 28 у DPS App Builder.
Інтерфейс переглядачів DPS зазнав певних змін, потрібних для iOS 7. Наприклад, фон бібліотеки значно світліший, ніж у попередніх
версіях, а тому слід перевірити контрастність зображень обкладинки. Якщо програма містить статтю, у якій надаються інструкції щодо
її використання, ви можете оновити вміст цієї довідки.

Зверніть увагу на відомі проблеми у програмах версії 24 та попередніх версій, які працюють на пристроях iOS 7. Для отримання
оптимальних результатів оновіть існуючі програми до версії 27 або пізнішої версії.
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Підтримка функції AirDrop пристроями iOS 7

У програмах версії 28, установлених на пристроях iOS 7, можна ділитися статтями з іншими користувачами завдяки функції AirDrop.
Користувачі, які отримують на пристрої iPad посилання на опубліковані статті через AirDrop, можуть скористатися новою функцією випуску
28 — веб-браузером Mobile Safari. 

Веб-браузер Mobile Safari (тільки для пристроїв iPad)

Коли користувач пристрою iPad натискає посилання на незахищену опубліковану статтю, ця стаття відкривається безпосередньо у веб-
браузері Mobile Safari. Ця функція дозволяє одержувачам спільного вмісту переглянути версію статті для веб-браузера за допомогою
одного торкання екрана пристрою iPad без необхідності завантажувати програму. Веб-браузер Mobile Safari, який також називають
переглядачем статей, надає посилання для завантаження програми або для перегляду статті, якщо програма вже завантажена на iPad. У
цьому початковому випуску поки що не підтримуються деякі функції, зокрема певні типи накладань.

Запланована дата випуску фоліо

Укажіть дату та час, коли вміст фоліо стане доступним у службі Distribution Service для користувачів програми. У такий спосіб ви звільните
виробничий персонал від необхідності вручну розповсюджувати новий вміст.

Крім того, заплановану дату випуску фоліо також можна вказати програмним способом за допомогою API-інтерфейсу Folio Producer (тільки
у випуску Enterprise).

Нова стандартна версія переглядача фоліо

У якості стандартної версії переглядача фоліо наразі використовується версія 26 замість версії 20. Створюючи нове фоліо, ви можете і
надалі орієнтуватися на переглядачі версій 20–28.

Підтримка API-інтерфейсу камери

За допомогою камери пристрою надайте користувачам можливість фотографувати безпосередньо з вашої програми та додавати
фотографії до вашого вмісту або зберігати їх у фотогалереї камери. Наприклад, можна вказати рамку та дозволити користувачам зробити
знімок (або вибрати зображення зі своєї програми «Фотографії»), який відображатиметься всередині цієї рамки. 

Масштабування вмісту на пристроях Android

У попередніх випусках не змінювався масштаб відтворень невеликого розміру у програмах Android, через що по боках зображення
з’являлися чорні смуги. У програмах Android версії 28 на базі AIR масштаб відтворень малого розміру збільшується пропорційно. 

Фіксація орієнтації

У DPS App Builder додано нові параметри, за допомогою яких можна зафіксувати орієнтацію програми, щоб бібліотека та фоліо
відображалися лише в одній орієнтації.

Покращення аналітики SiteCatalyst

Для метаданих автора доступні нові звіти SiteCatalyst, які корисні для відстеження певних авторів або рекламодавців. Також доступне
додаткове відстеження eVar. Докладніше читайте у відповідних статтях з аналітики у центрі розробників DPS Developer Center.

Локалізовано інтерфейс веб-браузера

Тепер Content Viewer для веб-сторінок (веб-браузер) підтримує 20 мов.

Покращення продуктивності служби розповсюдження Distribution Service

Фоліо, які завантажуються до служби Adobe Distribution Service, тепер зберігаються на потужніших і надійніших серверах веб-служби
Amazon Web Service. Ви маєте помітити істотні покращення під час публікування, передавання або завантаження фоліо.  

Випуск 27
Підтримка обміну вмістом у соціальній мережі Pinterest (для пристроїв iOS і випусків Professional/Enterprise)

У DPS App Builder з’явилася ще одна соціальна мережа, у якій можна обмінюватися вмістом, — це Pinterest. Якщо вибрано відповідний
параметр, «Pinterest» додається до розкривного меню обміну вмістом у соціальних мережах вашої програми. Користувачі, які
переглядають програму на iPad чи iPhone, можуть прикріпити мініатюру сторінки зі статтею до своїх дощок у Pinterest. Користувачі
Pinterest можуть клацнути цю мініатюру сторінки та відкрити інтерактивний вміст статті на своєму пристрої або у веб-браузері. Як і для
інших соціальних мереж, тут так само можна вказати ліміти системи платного доступу для обмеження кількості доступних для перегляду
статей.

Інтеграція з GPS пристрою (для пристроїв iOS і випусків Professional/Enterprise)

Завдяки інтеграції з GPS можна надавати доречний вміст відповідно до географічного місцезнаходження. Тепер у своїй програмі до HTML-
вмісту можна додати алгоритм GPS-моніторингу для досягнення різноманітних цілей. Приклади.

Можна створити накладання веб-вмісту або HTML-статтю, у якій рекламні оголошення змінюватимуться залежно від
місцезнаходження користувача на момент перегляду статті.
Власний магазин (тільки випуск Enterprise) можна настроїти таким чином, щоб у ньому відображалися фоліо відповідно до регіону;
також можна надавати користувачам право на перегляд фоліо залежно від їхнього місцезнаходження.
Крім того, у власній бібліотеці (тільки випуск Enterprise) можна настроїти відображення лише тих банерів, які відповідають певному
регіону.
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Додаткові відомості: щоб забезпечити інтеграцію з GPS у власному магазині чи бібліотеці, використовуйте API-інтерфейси для власного
магазину/бібліотеки версії 2. Щоб забезпечити інтеграцію з GPS у накладанні веб-вмісту або HTML-статті, використовуйте API-інтерфейс
програми читання. Крім того, якщо вмикається інтеграція з GPS у накладанні веб-вмісту або HTML-статті, також необхідно установити
прапорець «Дозволити доступ до інформації щодо надання прав».

Удосконалення веб-браузера/обміну вмістом у соціальних мережах (пристрої з iOS, випуски Professional/Enterprise)

Зверніть увагу на такі вдосконалення:

У веб-браузері статті, позначені як безкоштовні у Folio Producer, відтепер можна переглядати за допомогою браузера на комп’ютері
без урахування такого перегляду системою платного доступу. Режим роботи з нормованими та захищеними статтями не зазнав
жодних змін. Тобто перегляди нормованих статей підраховуються на основі порогового значення системи платного доступу, а
захищені статті можуть читати лише користувачі, які мають відповідні права. (Мітки «Безкоштовно», «Нормовано», «Захищено» тепер
мають однакове призначення і у веб-браузері, і у вікні безкоштовного попереднього перегляду статті.)
У попередніх версіях мініатюрні зображення захищених статей у розділі «Зміст» веб-браузера були затінені, а при наведенні на них
курсору миші відображався значок замка. Крім того, переходи вліво і право для навігації захищеною статтею не підтримувалися. У
27 версії веб-браузер більше не розрізняє захищені, безкоштовні та нормовані статті у змісті та під час навігації. Усі статті
відображаються у змісті однаково; навігація всередині фоліо дозволяє користувачам відкривати будь-які статті, навіть захищені.
Єдиною відмінністю є те, що після відкриття захищеної статті на екрані з’являється повідомлення системи платного доступу.
У вбудованому веб-браузері процес входу до системи було оптимізовано таким чином, щоб видавці могли авторизовувати
користувачів на власному веб-сайті за обліковими даними.

Удосконалення переглядача Android (випуски Professional/Enterprise)

Переглядач Android на базі AIR містить наведені далі вдосконалення.

Максимальний розмір фоліо збільшено з 2048x2048 пікселів до 4095x4095 пікселів. Завдяки цьому тепер можна створювати фоліо
для пристроїв більшого розміру, наприклад для 10-дюймових планшетів Android високої чіткості.
Екранні заставки для пристроїв Android відтепер пропорційно масштабуються відповідно до розміру екрана. Наприклад, можна
використати екранні заставки розміром 2560x1600 та 1600x2560 пікселів, які зменшуються (і обрізуються, якщо пропорції
відрізняються) для відтворення на пристроях меншого розміру.
Розмір значків і елементів інтерфейсу збільшено для пристроїв Android із великими екранами, зокрема для 10-дюймових планшетів
високої чіткості, завдяки чому тепер зручніше натискати кнопки та виконувати навігацію у переглядачах на HD-пристроях.
Власні значки навігації (тільки для Enterprise) тепер можуть мати такі розміри: 75x43, 98x52 та 214x114 пікселів.

Власний переглядач для Android (не на базі AIR) наразі перебуває у стадії розробки.

Копіювання фоліо

Команда копіювання тепер доступна в органайзері Folio Producer. Копіювати (дублювати) можна як власне фоліо, так і фоліо, яким з вами
поділився інший користувач. У результаті копіювання опублікованого чи неопублікованого фоліо нове фоліо буде створено на сервері
Folio Producer (acrobat.com), а не у службі Distribution Service. Скопійоване фоліо можна відредагувати та опублікувати у подальшому.
Якщо доступ до фоліо було надано за допомогою іншого комп’ютера, для редагування та оновлення статей такого фоліо необхідно
отримати вихідні файли та поновити зв’язки статей. Копіювати заблоковані фоліо неможливо.

Нова команда «Відкрити автоматично» у програмі DPS App Builder

До програми DPS App Builder додано нову команду «Автоматично відкривати найсвіжіше доступне фоліо після завантаження». Якщо
вибрано пункт «Автоматично відкривати найсвіжіше доступне фоліо під час першого запуску», прапорець «Відкрити автоматично»
встановлюється за промовчанням, що дозволяє новачкам завантажити програму та миттєво почати читати найсвіжіше фоліо. Якщо
прапорець «Відкрити автоматично» знято, користувачі бачитимуть завантаження фоліо у бібліотеці, але воно не відкриватиметься, доки
вони не торкнуться його обкладинки. Це дозволяє видавцям розмістити для користувачів банер із повідомленням про те, що фоліо є
безкоштовним.

Удосконалення попереднього перегляду статей

На додаток до безкоштовних статей у фоліо, тепер для попереднього перегляду доступні також нормовані статті. Коли користувач
переходить до нормованої статті у фоліо для попереднього перегляду, на панелі придбання відображається кнопка «Читати статтю», за
допомогою якої користувач може завантажити нормовану статтю на пристрій у рамках поточного сеансу попереднього перегляду. Кількість
нормованих статей, які можна переглянути, обмежено пороговим значенням системи платного доступу, установленим видавцем.

Крім цього, інтерфейс користувача зазнав кілька вдосконалень, які стосуються попереднього перегляду безкоштовних статей. Наприклад,
мініатюри сторінок захищених статей тепер відображаються дещо затемненими. До мініатюр огляду тепер застосовується градієнт. Крім
того, мініатюри огляду відображаються для всіх сторінок «вирівняних» статей (лише посторінкове перегортання) і в режимі огляду, і у
вигляді мініатюр сторінок із затіненням у поданні фоліо.

Удосконалення аналітики (для користувачів випусків Professional/Enterprise з обліковим записом SiteCatalyst)

Тепер у звіти SiteCatalyst включаються дані про покупки, упорядковані за типом підписки (нова або поновлена), за терміном дії підписки
(1 місяць, 6 місяців тощо) та за місцем придбання програми. Звіти SiteCatalyst також містять інформацію про кількість читачів, які
погодились отримувати віддалені сповіщення. Крім того, розширено можливості відстежування показів слайдів і накладань прокручуваних
кадрів.

Додаткові зміни

21



Далі описано інші вдосконалення версії 27.

Для пристроїв iPhone та iPad додано підтримку політики конфіденційності. URL-адресу політики конфіденційності можна вказати у
програмі DPS App Builder.
У додатковому файлі sidecar.xml тепер також можна зазначити параметри доступу до статті, а це означає, що можна імпортувати
файл sidecar.xml і позначити кожну статтю у фоліо як нормовану, безкоштовну чи захищену.
Посилання в API-інтерфейсі версії 2 для магазину/бібліотеки тепер можуть відкривати окреме вікно веб-перегляду (також
називається вбудованим браузером) усередині програми, яка має кнопку «Закрити». HTML-вміст у цьому вікні веб-перегляду може і
надалі посилатися на API-інтерфейси.

Випуск 26
Попередній перегляд безкоштовних статей (лише для iPad)

Можна дозволити користувачам виконувати попередній перегляд вмісту у роздрібному фоліо. Натиснувши кнопку попереднього перегляду,
користувачі можуть завантажити та прочитати всі безкоштовні статті. Коли користувач намагається перейти до інших статей у програмі,
система платного доступу пропонує придбати фоліо. Щоб увімкнути попередній перегляд безкоштовних статей у роздрібному фоліо,
виберіть пункт «Увімкнути попередній перегляд статті» в інструменті адміністрування облікових записів і за допомогою редактора Folio
Producer позначте певні статті як безкоштовні. (Функція попереднього перегляду безкоштовних статей працює лише на iPad і наразі не
працює з фоліо, що мають розділи.)

Примітка. Для позначення статей як «безкоштовні» у застарілих фоліо, потрібно оновити програму перегляду фоліо до версії 26 або
вищої ТА оновити всі статті у цьому фоліо.

Підтримка PDF-статей в обох переглядачах — Android Viewer і Desktop Viewer

PDF-статті тепер підтримуються на пристроях Android та в Desktop Viewer. У переглядачах Android можна користуватися перевагами
формату PDF, який дозволяє зменшити розмір файлу, повторно використовувати фоліо iOS, що містять PDF-статті, а також користуватися
масштабуванням щипками на сторінках статей. У Desktop Viewer тепер можна виконувати попередній перегляд фоліо, що містять PDF-
статті, що особливо корисно з точки зору перевірки на наявність помилок у фоліо.

Для відображення PDF-статей версія програми має бути не нижчою за 26, проте фоліо з PDF-статтями може мати будь-яку версію.

(Зверніть увагу, що ця зміна вноситься в наявний переглядач Android на основі AIR, а не у власний переглядач Android, який наразі
знаходиться на стадії розробки. Крім того, підтримка PDF-файлів на платформі Android не передбачає відображення цих файлів у
вбудованому браузері програми).

Удосконалення бібліотеки iPad

Тепер значки відображаються під кожним зображенням обкладинки для попереднього перегляду, щоб користувачі бачили, який вміст є
безкоштовним, а який – призначеним для придбання, без додаткових дотиків. Якщо торкнутися кнопки з ціною, буде запущено процес
придбання. Якщо торкнутися кнопки з позначкою про безкоштовний доступ або кнопки з хмаринкою, розпочнеться завантаження. Значок
хмаринки з’являється, якщо користувач має право на роздрібне фоліо, яке не було завантажено.

Якщо торкнутися самого зображення обкладинки для попереднього перегляду, як і раніше, відобразиться панель попереднього перегляду
із додатковою інформацією. Якщо власну бібліотеку налаштовано таким чином, щоб відображалися лише ті фоліо, на які в користувача є
право, панель попереднього перегляду не з’являється, коли користувач торкається зображення обкладинки.

(Лише для облікових записів Enterprise) Якщо власна бібліотека відображає лише ті фоліо, на які в користувача є право, панель
попереднього перегляду не з’являється. Якщо торкнутися зображення обкладинки, розпочнеться завантаження.

Повна підтримка iPhone 5

Тепер можна створювати відтворення фоліо 1136x640, щоб уникнути додавання чорних смуг до вмісту на iPhone 5. У DPS App Builder
необхідно вказувати додаткове зображення запуску 640x1136 (екранну заставку) для забезпечення відповідності вимогам Apple до
програм для iPhone 5.

Удосконалення DPS App Builder

До програми DPS App Builder внесено описані далі зміни.

Посилання на ресурси тепер зберігаються на сервері, що дозволяє створювати програму на різних комп’ютерах без потреби
повторно додавати нові посилання на скопійовані ресурси. Наприклад, організація за допомогою DPS App Builder може вказати
більшість налаштувань і файлів, а клієнт потім може доповнити програму, вказавши сертифікати. Під час редагування наявного
переглядача в текстовому полі з'являється повідомлення «Ресурс збережений на сервері». Зберігання на сервері виконується лише
для окремої програми; неможливо зберегти ресурси на сервері для використання в кількох різних програмах.
(Для випуску Enterprise.) Якщо створюється власний магазин, у якому застосовуються переваги нових функцій API-інтерфейсу,
створювати власну бібліотеку більше не потрібно.
(Enterprise) Якщо ви хочете продовжити користуватись більш старим створеним вами магазином, можна вибрати пункт
«Використовувати старі API магазину» в DPS App Builder. Однак, якщо вибирається цей пункт, вказати власну бібліотеку неможливо.
Прапорець «Увімкнути активну зону для відображення елементів керування переглядом фоліо» тепер додає активну зону вгорі і
внизу екрана, а не лише внизу.
У меню параметрів бібліотеки з’явилася нова функція зазначення додаткової URL-адреси політики конфіденційності.
Для програм перегляду одного фоліо тепер доступна додаткова схема URL-адреси.
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Удосконалення активації засобів аналітики

Якщо в переглядачі для користувачів налаштовується можливість вимкнення збору даних для аналітики, у них залишається можливість
передумати і знов увімкнути аналітику в меню налаштувань. Ця можливість підтримується і в переглядачах iOS, і в переглядачах Android.

Удосконалення веб-браузера

У веб-браузер додано описані далі вдосконалення.

Вбудований веб-браузер. Тепер можна вбудовувати опубліковані статті Web Viewer у веб-сайт, адже до DPS додано підтримку
HTML-тегів iframe. Додавайте елементи дизайну навколо основного вмісту, завдяки чому забезпечуватиметься унікальне та
впорядковане веб-середовище для відвідувачів вашого веб-сайту.
Фоліо лише для веб-браузера. Можна створити спеціальне відтворення фоліо для Web Viewer, яке відображатиметься лише у
браузері Web Viewer, а не в переглядачі пристрою. Наприклад, можна створити фоліо 1024x580, яке відображається лише в
горизонтальній орієнтації, в якому використовується така термінологія, як «клацнути» замість «торкнутися», а панорама, що не
підтримується, заміняється на статичне зображення. Див. розділ «Створення відтворень для веб-браузера».
Власні магазини та власні бібліотеки тепер підтримуються у веб-браузері. Інтегруйте власний магазин і власну бібліотеку у веб-
браузер, щоб надавати спеціальний вміст, спеціальні пропозиції та створювати промо-акції.
Додаткова URL-адреса політики конфіденційності. Можна налаштувати веб-посилання на політику конфіденційності вашої програми.
Ця можливість підтримується і в переглядачах iOS, і в переглядачах Android.
Аналітика веб-браузера. Дані аналітики зараз увімкнено у веб-браузері.
Підтримка лише горизонтального прокручування (додано у 25 версії). Веб-браузер тепер відображає «вирівняні» статті, для яких
вибрано пункт «Лише горизонтальне прокручування».

Нові та вдосконалені звіти про виконання

У звіті про виконання на панелі інструментів DPS Dashboard видавці можуть знайти легко зрозумілі дані щодо завантажень вмісту їхнього
фоліо. Тепер до звіту про виконання входять додаткові поля даних, завдяки яким стало простіше створювати інформативні підсумкові
таблиці, в яких відображається кількість завантажень кожної публікації та кожного видання, із зазначенням загальної кількості завантажень
та окремим розділом, у якому окремо відображаються завантаження через Web Viewer. Новий об'єднаний звіт про виконання (який зараз
називається «зведеним звітом») надає адміністраторам дані про виконання для всіх публікацій, пов'язаних із їхнім обліковим записом.
Нарешті, всі дані звіту тепер записуються щодня, а не щотижня.

Придбання пакетів виконання через Інтернет

Завдяки новій можливості онлайн-придбання пакетів 10000 виконань видавцям легко забезпечити завжди гарний стан свого облікового
запису. Процес оновлення виконань, що здійснюється через торгового представника або напряму з Adobe, іноді може займати кілька днів.
Щоб забезпечити можливість швидшого придбання, видавці тепер можуть придбати в Adobe Store серійний номер на пакет із 10000
виконань і оплатити цей серійний номер за допомогою панелі інструментів DPS Dashboard.

Удосконалення засобів аналітики

Зверніть увагу на наведені далі вдосконалення засобів аналітики.

Повне прочитання статей. Можна відстежувати, яка кількість читачів повністю прочитала статті за одне відвідування.

Стеження за змістом Можна відстежувати торкання кнопки змісту, а також визначати, які саме статті було знайдено за допомогою змісту.

Пряме надання прав читачам видавцями. Завдяки прямому наданню прав можна отримувати дані про читачів, які входять у програму та
отримують фоліо. Завдяки API прямого надання прав за бажанням можна дізнатись ідентифікатор підписки читача та тип підписки.
Значення типу та ідентифікатора підписки передаються до SiteCatalyst, отже можна відстежити, наскільки широко ці передплатники
використовують фоліо.

Попередній перегляд безкоштовних статей. Коли користувачі торкаються кнопки попереднього перегляду, щоб переглянути випуск,
відстежується кількість натискань кнопки перегляду та безкоштовних статей, для яких виконується попередній перегляд. Кількість
перетворень після попереднього перегляду випуску також відстежується.

Ідентифікатор відвідувача Omniture та маркер віддаленого сповіщення. Для кожного читача до SiteCatalyst додається ідентифікатор
відвідувача Omniture та маркер віддаленого сповіщення (якщо читач погодився на отримання віддалених сповіщень).

Веб-браузер: інформація веб-браузера відстежується.

Удосконалення API-інтерфейсу безкоштовного надання першого фоліо

Видавці з обліковим записом Enterprise тепер можуть використовувати API-інтерфейс власної бібліотеки для настроювання банера для
відображення повідомлень залежно від наявності у читача підписки, а також можуть забезпечити відображення відповідного повідомлення
для сповіщення про можливість безкоштовного отримання останнього випуску роздрібного фоліо.

Випуск 25
Удосконалення інтерфейсу користувача бібліотеки (лише для iPad)

Дизайн бібліотеки програми перегляду на iPad було змінено для відображення більшої кількості обкладинок. Завантажені фоліо
відкриваються єдиним дотиком до зображення обкладинки фоліо. За умови дотику до обкладинки фоліо, завантаження якого ще не
завершено, відкриється панель попереднього перегляду. Читачі можуть скористатися кнопкою «шестірня» в меню, щоб виділити і
видалити фоліо.
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Спосіб відтворення фоліо також зазнав деяких змін. Кнопка «Додому» відтепер використовується для повернення до бібліотеки у
програмах перегляду багатьох фоліо. Функцію кнопки «Перегляд» інтегровано у спектр функцій смуги прокрутки, розташованої внизу.
Використовуйте смугу прокрутки для прокручування статей у режимі перегляду. Стрілки, розташовані з двох боків смуги прокрутки, за
допомогою яких можна перейти до наступної чи попередньої статті, було вилучено.

За допомогою програми DPS App Builder ви можете також вилучити кнопки оформлення підписки та входу до системи, розташовані у
верхньому лівому куті бібліотеки у програмах для користувачів із обліковим записом Enterprise, що надаються за підпискою. Новий дизайн
бібліотеки вимагає створення більших за розміром фонових зображень підписки для програм, що надаються за підпискою.

Перше «роздрібне» фоліо надається безкоштовно

Активувавши цю функцію за допомогою інструмента адміністрування облікових записів, видавці можуть надати користувачам, які вперше
завантажили програму, безкоштовний доступ до найсвіжішого опублікованого фоліо, що продається у роздріб.

Умовний HTML-вміст (лише для Enterprise)

Розроблена для використання у комбінації з функцією першого безкоштовного фоліо, ця функція дозволяє видавцям створювати HTML-
статті або веб-накладання, вміст яких змінюється залежно від того, як користувач отримав фоліо. Наприклад, якщо користувач завантажує
ознайомлювальне фоліо, до його вмісту може бути включено пропозицію щодо оформлення підписки. А якщо користувач отримує фоліо
за планом підписки, до вмісту можна додати пропозицію щодо придбання інших продуктів.

Для налаштування такого HTML-вмісту, що залежить від певних умов придбання, слід виконати такі дії: По-перше, слід надати доступ до
інформації щодо прав у налаштуваннях веб-накладання або HTML-статті. По-друге, необхідно додати власний JavaScript API до HTML-
коду. Для отримання докладнішої інформації щодо JavaScript API зверніться до представника Adobe.

Автоматичне завантаження найсвіжішого доступного видання

Коли обрано цей параметр програми DPS App Builder, автоматично завантажується найсвіжіше видання – перше безкоштовне роздрібне
фоліо або ж безкоштовне фоліо, яке було опубліковано останнім. Цей параметр розроблено для того, щоб користувачі, що вперше
завантажили програму, змогли насолодитися всіма перевагами її використання.

Автоматичне відкриття видання, завантаженого у фоновому режимі

За активації цього параметра у налаштуваннях програми DPS App Builder будь-яке фоліо, завантажене у фоні з моменту останнього
використання програми перегляду, відкриватиметься після запуску програми. Якщо цю функцію вимкнено, після запуску програми
відкриється фоліо, яке користувач переглядав минулого разу, на тому самому місці, де він зупинився

Відкриття статті фоліо, на якій читач зупинився минулого разу

Під час перемикання між різними фоліо переглянуте минулого разу фоліо більше не перезавантажується. Замість цього програма
перегляду запам’ятовує сторінки всіх фоліо, на яких читач зупинився і відкриває фоліо на тому ж місці. Для відкриття фоліо на першій
сторінці торкніться екрана для відображення навігаційних смуг і торкніться три рази смуги із назвою статті.

Динамічні підписки (лише для Enterprise)

Видавці можуть регулярно додавати або вилучати варіанти підписки без необхідності оновлення програми. Це дозволяє видавцям
оцінювати тривалість підписки з метою розробки найкращого набору варіантів передплати.

Спрощене тестування програм для Amazon

Відтепер під час використання DPS App Builder для створення програм (файлів формату .apk) для Amazon можна завантажити та
протестувати файл .apk на пристрої Amazon без необхідності завантаження окремого файлу .json. Файл .json відтепер необхідний лише
для тестування вмісту видань, що надаються у роздріб.

Підтримка локального сховища для програм Android

У попередніх версіях програм перегляду для пристроїв Android локальне зберігання даних не підтримувалося. В результаті закриття
програми дані щодо місця, на якому зупинився читач, а також дані заповнення форм втрачалися. Програми перегляду 25 версії для
пристроїв Android зберігають цю інформацію, так само, як програми для iOS.

Навігація «goto://»

Формат «goto://» дозволяє видавцям із обліковими записами Enterprise створювати посилання у фоліо на будь-який власний значок у
бібліотеці. Наприклад, за умови створення власного значка у програмі DPS App Builder із міткою Store (магазин) можна створити кнопку із
дією «goto://ApplicationViewState/Store», завдяки чому в результаті натискання цієї кнопки відкриватиметься HTML-вміст магазину. Тобто
дія цієї кнопки аналогічна дотику до значка магазину у бібліотеці.

Приховування верхньої навігаційної смуги

За умови активації цієї функції у програмі DPS App Builder, коли користувач торкнеться екрана під час перегляду статті, буде відображено
лише нижню навігаційну смугу. Це дозволяє видавцям створити єдину смугу для навігації між сторінками всіх статей фоліо.

Удосконалення API-інтерфейсу автоматизованих процесів (лише для Enterprise)

При використанні API-інтерфейсів для автоматизованих видавничих процесів у DPS відтепер можна публікувати та оновлювати фоліо, а
також оновлювати метадані статей (можливість оновлення статей планується реалізувати в майбутньому випуску).

Удосконалення засобів аналітики SiteCatalyst

До вдосконалень SiteCatalyst належить складання звітів щодо тривалості відтворення відеороликів.
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Фонове завантаження бібліотеки (iOS)

Одночасне оновлення кількох статей

Розділи

Вимкнення перегляду обкладинки в бібліотеці переглядача iPad

Удосконалення інтерфейсу DPS

Удосконалення публікування фоліо

Покращення роботи серверів DPS

Зміни у відновленні придбань

Увімкнення кешування інформації фоліо в бібліотеці (iOS)

Покращення для програм із корпоративним підписом (лише для iOS та облікових записів Enterprise)

Удосконалення аналітики

Оновлена інфраструктура служби розподілу

Покращення інтерфейсу користувача панелі Folio Builder

Складання звітів щодо кількості повних завантажень

Тепер видавці можуть формувати звіти для аналізу даних щодо завантажень за допомогою служби Adobe Distribution Service. За умови
входу до панелі інструментів Dashboard у DPS за допомогою облікового запису програми можна активувати функцію формування звітів і
завантажити зі служби Adobe Distribution Service файл формату .csv, що містить статистику щодо платних завантажень, здійснених із
програми. Увійшовши до програми з правами адміністратора, ви можете клацнути посилання на панелі інструментів, щоб отримати звіт
щодо кількості повних завантажень.

iOS4 більше не підтримується

Переглядачі v25 та пізніших версій більше не підтримують iOS4 — лише iOS5 чи пізніших версій.

Випуск 24

Під час завантаження будь-якого фоліо у програму версії 24, користувачі можуть вийти з
програми, перевірити електронну пошту або переглянути інше фоліо, потім повернутися до програми, а фоліо вже буде завантажено.
Зауважте, що завантаження призупиняється через десять хвилин. За один раз можна завантажити тільки одне фоліо.

Можна виділити кілька статей на панелі Folio Builder і натиснути «Оновити», щоб оновити всі
виділені статті. Щоб виділити статті, клацніть їх кнопкою миші, утримуючи клавішу Shift або Ctrl/Command.

У результаті нова функція «Розділи» дозволить користувачам завантажувати окремі розділи фоліо. Тобто, фоліо можна
розділити на такі розділи як «Новини», «Спорт», «Бізнес», «Стиль» і «Гроші», завдяки чому ваші користувачі отримають змогу
завантажувати окремі обрані статті з певних розділів, наприклад із розділів «Спорт» і «Гроші». Читайте статтю Створення розділів.

За замовчуванням усі бібліотеки переглядача iPad мають режими
перегляду сітки та перегляду обкладинки, коли одночасно відображається лише одне фоліо. У DPS App Builder версії 24 на iPad можна
вибрати, які режими слід додати: лише режим перегляду сітки чи обидва режими (перегляд сітки і перегляд обкладинки одночасно). (Для
переглядачів Android уже можна обирати перегляд сітки, перегляд обкладинки та обидва режими перегляду.)

Під час створення фоліо налаштування орієнтації більше не встановлюється за замовчуванням. Якщо
натиснути «OK», не вибравши налаштування орієнтації, навколо цього пункту з'явиться червоний прямокутник. Така зміна має допомогти
уникнути помилкового створення фоліо з неправильним налаштуванням орієнтації.
Крім того, тепер багато повідомлень про помилки містять посилання на технічну інформацію.

Коли фоліо не вдається належним чином опублікувати через помилку сервера, можна натиснути
кнопку «Повторити» для продовження процесу публікування після вирішення проблеми із сервером.

Пропускну здатність служби Adobe Distribution Service збільшено, завдяки чому робота стала більш
стабільною та покращилася швидкодія.
Крім цього, сервери DPS тепер розташовуються в окремому кластері на acrobat.com, завдяки чому фоліо можна передавати та
завантажувати навіть під час обслуговування сервера acrobat.com.

Діалогове вікно відновлення придбань з’являється, лише коли користувачі натискають «Відновити
придбання» в меню параметрів бібліотеки.

У DPS App Builder можна кешувати інформацію фоліо для підвищення
швидкодії під час роботи у програмах із великими бібліотеками. Зауважте, що через вибір цього параметра інформація фоліо може
застаріти. Наприклад, якщо вибрати цей параметр і змінити роздрібну вартість фоліо, в бібліотеці відображатиметься неправильна
інформація. Цей параметр наразі доступний лише для програм, що надаються за підпискою.

Внутрішні програми тепер
можна підписувати за допомогою корпоративного файлу .mobileprovision, який містить певний ідентифікатор програми (без символів
підстановки). Ця зміна дозволить керувати певною програмою незалежно від інших програм, що використовуються в організації.

SiteCatalyst тепер розпізнає різні типи мобільних пристроїв та операційні системи. Новий звіт щодо стеження
за URL-адресою дозволяє відстежувати власне URL-адреси, клацання посилань на URL-адреси, джерело надання URL-адреси
(накладання гіперпосилання, накладання веб-вмісту чи програму) та спосіб відкриття URL-адреси (у веб-переглядачі, у переглядачі для
програми чи у браузері пристрою). Звіти про використання програми дозволяють відстежувати дні/години найактивнішого використання
програм та кількість запусків із моменту останнього оновлення. Ці зміни вплинуть лише на аналітику SiteCatalyst, а не на базові аналітичні
процеси.

Випуск 23

Тепер можна значно швидше публікувати фоліо у службі розподілу Adobe Distribution
Service. Результатом цих змін на сервері мають стати зменшення кількості помилок через спливання часу очікування та підвищення рівня
надійності фонових завантажень для iOS Newsstand.

Панель Folio Builder стала ширшою, значки навігації — більшими та
зрозумілішими. Збільшено кількість підказок і спливаючих інформаційних вікон, точнішими стали назви параметрів. Реалізовано й інші
покращення, які спрощують використання панелі. З панелі меню також можна запускати DPS App Builder (попередня назва — Viewer
Builder).
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Зміни в DPS App Builder (попередня назва — Viewer Builder)

Перетаскування файлів у DPS App Builder

Вибір векторного або растрового формату для показів слайдів і кадрів із можливістю прокручування (лише в iOS)

Статті з різними варіантами відтворення (лише в iOS)

Необмежена кількість фоліо Single Edition для учасників Creative Cloud (лише для iPad)

Фонове відтворення аудіо (лише для iOS)

Зупиняти на останньому кадрі (лише в iOS)

Деактивація елементів керування вбудованим відео (лише iOS)

Нова поведінка Adobe Content Viewer стосовно недійсних фоліо

Підтримка PDF для статей із плавною прокруткою (лише в iOS)

Функція оцінки програми

Активні зони для відображення смуг навігації

Підтримка переходу до наступної/попередньої сторінки

Можливість вимкнення аналітики

Можливість персоналізації програмних рядків

Удосконалення функцій публікування в соціальних мережах (лише в iOS)

DPS App Builder містить кілька покращень інтерфейсу. Програма
встановлення InDesign CS6 тепер установлює й DPS App Builder.

Тепер значки, екранні заставки та інші файли можна перетаскувати у програму App Builder
безпосередньо з файлового менеджера Finder.

Для накладань
у PDF-статтях можна вибирати векторний або растровий формат. Векторні зображення виглядають чіткіше, але завантажуються довше.
Для накладань у статтях JPG/PNG покази слайдів і кадри з можливістю прокручування завжди мають растровий формат.

Відтепер можна створювати PDF-статті, які чудово виглядатимуть на моделях і
зі стандартною, і з високою роздільною здатністю. Створюючи накладання, можна включати у фоліо матеріали для обох рівнів роздільної
здатності. Програма перегляду використовуватиме відповідні матеріали для того чи іншого пристрою iOS.
Якщо ви створюєте програму перегляду одного фоліо, можна створити фоліо з використанням PDF-статей, які однаково добре
відображатимуться на всіх моделях iPad. Якщо ви створюєте програму перегляду кількох фоліо, можна вибрати один із двох варіантів:
створення статей із різними відтвореннями в межах фоліо або створення окремих відтворень фоліо. Читайте статтю Створення PDF-
статей із різними відтвореннями для пристроїв iOS.

Учасники Adobe Creative Cloud можуть
створювати необмежену кількість програм перегляду одного фоліо для iPad.

Аудіо може відтворюватися, доки користувач переглядає статті у фоліо. На верхній смузі
навігації з’являється кнопка керування, за допомогою якої користувачі можуть призупиняти та відтворювати аудіо. Читайте статтю Аудіо-
та відеонакладання.

Панель накладань фоліо тепер містить елемент керування, який дає змогу зупиняти
вбудоване відео на останньому кадрі.

Створивши вбудоване відео, призначене для автовідтворення, можна
вибрати параметр «Не дозволяти призупинення», щоб деактивувати елементи керування відтворенням. Ця функція особливо корисна для
титульних відео.

У попередніх випусках недійсні фоліо просто не відображалися в
Adobe Content Viewer. У новому випуску недійсні фоліо відображаються в бібліотеці; після їхнього завантаження з’являється повідомлення
про помилку. Ця зміна покращує продуктивність Adobe Content Viewer і забезпечує отримання докладнішої інформації для підготовки до
публікування. Наприклад, якщо створено фоліо з подвійною орієнтацією, яке містить одну або кілька статей з одинарною орієнтацією,
повідомлення про помилку точно опише проблему.

Відтепер у статтях із плавною прокруткою незалежно від їхньої
довжини можна використовувати зображення у форматі PDF. Однак у жодних статтях із плавною прокруткою досі не підтримується
масштабування щипком.

Під час створення власних програм перегляду можна активувати функцію, яка відображатиме діалогове вікно
із проханням оцінити програму. Персоналізувати налаштування цієї функції можна в DPS App Builder.

Окрім активних зон із боків сторінки статті, відтепер можливий новий варіант активної
зони — у нижній частині сторінки статті. Якщо торкнутися активної зони внизу сторінки, відобразяться смуги навігації (принцип HUD —
відображення елементів керування безпосередньо в робочій області). Торкання будь-якого місця вище нижньої активної зони не
призводить до відображення смуг навігації. Читайте розділ Панель відомостей про програму.
Кнопки мають вищий пріоритет, ніж нижня активна зона; нижня активна зона має вищий пріоритет, ніж бічні активні зони; бічні активні
зони мають вищий пріоритет, ніж усі накладання, що не є кнопками.

Під час створення кнопки тепер підтримуються дії переходу до наступної та
попередньої сторінок.

У програмі DPS App Builder можна дозволяти користувачам вимкнення аналітики під час використання
програми. Ця можливість особливо корисна в деяких регіонах, де збирання даних суворо контролюється.

Можна персоналізувати всі рядки всіма доступними мовами, які містяться у програмі
перегляду, зокрема тексти на кнопках бібліотеки та в діалогових вікнах. Програма DPS App Builder дає змогу завантажити XML-шаблон.
Потім цей XML-файл можна відредагувати та вказати шлях до нього під час створення власної програми. Читайте розділ Панель
відомостей про програму.

Зверніть увагу на нові можливості публікування в
соціальних мережах. Читайте статтю Використання соціальних мереж.

Підтримка безпосереднього надання прав у веб-браузері (лише обліковий запис Enterprise) Коли користувачі вичерпують ліміт
безкоштовних переглядів у веб-браузері, вони можуть увійти в систему за допомогою облікових даних підписки, щоб продовжити
перегляд статей.

Веб-браузер сумісний із браузером Internet Explorer 10 і ОС Windows 8.
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Новий покроковий посібник із публікування для Single Edition

Фільтри бібліотеки

Персональна HTML-бібліотека

Удосконалення активних зон

Точні відтворення для пристроїв Android 7 дюймів

Автоматичне приховання смуги прокрутки

Удосконалення HTML-відео

Програма захоплення вмісту для AIR у програмах перегляду Android

Удосконалення інтерфейсу користувача у програмі перегляду на Android

Для iOS стало можливим двохпальцеве керування.

Удосконалення функцій публікування в соціальних мережах

Ліміт переглядів можна задати і для безкоштовних фоліо.

Веб-браузер підтримує всі накладання за винятком панорам і аудіокліпів.

Якщо створити фоліо розміром 1024x768 пікселів із використанням зображень у форматі PDF, вміст завантажуватиметься на сервер
веб-браузера у форматі PNG.

За посиланням на панелі інструментів можна завантажити супровідний
посібник із публікування в DPS (архів .zip). Цей архів містить супровідний посібник для видавців із обліковими записами Professional та
Enterprise, а також покроковий посібник із публікування для користувачів Single Edition. Завантажити й супровідний посібник, і покроковий
посібник можна також через меню «Довідка» програми DPS App Builder. Невдовзі супровідний посібник для облікових записів Professional
та Enterprise буде перевипущено з новим оформленням.

Випуск 22

Створюючи фоліо у версії 22 або новішій, за допомогою органайзера Folio Producer можна обрати категорію
фільтрування для кожного фоліо, наприклад «Англійська», «Іспанська», «Французька» та «Німецька». Користувачі можуть обрати
параметри фільтрування у бібліотеці програм перегляду. Наприклад, користувач може обрати показ фоліо лише іспанською та німецькою
мовами, а фоліо англійською та французькою — сховати. Читайте статтю Створення фільтрів бібліотеки.

Видавці Enterprise можуть створювати свої власні бібліотеки замість бібліотек програм перегляду, що
пропонуються за замовчуванням. Читайте статтю Створення власної бібліотеки (Enterprise).

Видавці з обліковим записом Enterprise і Professional відтепер можуть вмикати активні зони у програмі
DPS App Builder. Завдяки активним зонам торкання статті з обох боків дозволяє користувачам переглядати наступні та попередні статті.
Також змінився порядок перекриття накладань. Активні зони мають пріоритет перед усіма накладаннями за винятком кнопок. Читайте
розділ Панель відомостей про програму.

За замовчуванням програми перегляду на Android відображають фоліо будь-якого
розміру. Для того, щоб програма перегляду відображала лише ті фоліо, розмір яких відповідає розміру пристрою, можна обрати
відповідну опцію у Viewer Builder. Наразі точні відтворення можливі лише для фоліо розміром 1024x600 для таких пристроїв, як Kindle Fire,
та фоліо розміром 1280x800 для пристроїв Android великого розміру. Ця функція корисна насамперед тим, що вона не дозволяє
небажаним відтворенням фоліо з’являтися на пристроях Kindle Fire. Створивши відтворення фоліо розміром 1232x752 для Android, не
вмикайте функцію точного відтворення, створюючи програму перегляду для магазину Android. Читайте статтю Створення власних програм
перегляду для пристроїв Android та Amazon.

За замовчуванням з правого краю статті у фоліо з’являється смуга прокрутки завширшки 6
пікселів. Якщо обрати цю опцію в програмі Viewer Builder, смуга прокрутки буде з’являтися лише коли користувач перегортає сторінки
статті. Читайте розділ Панель відомостей про програму.

Відтепер відео в HTML-статтях мають властивості відео-накладань. Наприклад, якщо у створеній HTML-
статті з однією орієнтацією є повноекранне відео, воно буде обертатися слідом за обертанням пристрою. Див. статтю Імпорт HTML-
статей.

У програмах перегляду наразі є вбудована версія AIR (3.2 або
пізніша), завдяки чому не потрібно встановлювати AIR на пристрій Android. Хоча ці зміни збільшили розмір програми перегляду з 2 МБ до
10 МБ, вони значно покращили її стабільність та продуктивність.

Значки та інші елементи інтерфейсу користувача у
перегляді бібліотек та фоліо було збільшено, щоб полегшити торкання до значків, зокрема на пристрої Kindle Fire.

Рухом «двохпальцевий жест» відтепер можна користуватися у програмі перегляду
на iPad та iPhone. Цей жест особливо корисний для так званих вирівняних статей, у яких активовано лише горизонтальне прокручування.
Це дає користувачам змогу пропускати інші сторінки статті, переходячи безпосередньо до наступної або попередньої статті.

Зверніть увагу на нові можливості публікування в соціальних мережах.
Читайте статтю Використання соціальних мереж.

У переглядачах iPhone тепер підтримується обмін вмістом у соціальних мережах.

Підтримується також схема розміщення відтворень. При перегляді опублікованої статті у веб-браузері ПК лише статті розміром
1024x768 у форматі PNG або JPG відображаються вірно. У попередніх версіях всі фоліо, опубліковані з відтворення у iPad HD
(2048x1536), переглянути у веб-браузері було неможливо. Для публікації створених для iOS статей з будь-якого пристрою у веб-
браузері будуть обиратися саме відтворення розміру 1024x768. Щоб отримати найкращий результат, переконайтеся, що відтворення
складені належним чином, а значення назв статей у всіх відтвореннях фоліо ідентичні.

Відтепер підтримуються зовнішні посилання Facebook. Коли користувач переглядає записи на стіні у Facebook з пристрою iPad, він
може відкрити статтю тут же, торкнувшись посилання. Не забудьте активувати можливість зовнішніх посилань під час налаштування
своєї програми на сайті розробника Facebook. Інструкції див. у статті Налаштування підтримки соціальних мереж у програмі
перегляду DPS.

Нова функція активації підрахунку ліміту завантажень в інструменті адміністрування облікових записів дає змогу обмежити кількість
переглядів статей у веб-браузері аналогічно функції «Розпродано». Див. статтю Інструмент адміністрування облікових записів.
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Керування версіями програми перегляду

Функція попереднього перегляду на пристрої для активного макета (iOS)

Удосконалення засобів публікування у соціальних мережах

Автоматичне відображення фоліо під час завантаження

Автоматичне завантаження при придбанні підписки

Дата випуску

Сумісність із InDesign CS6

Підтримка iPhone

Веб-браузер для обміну вмістом у соціальних мережах

Удосконалення функцій публікування в соціальних мережах

Функція «Вилучити зі змісту»

Публікування у фоновому режимі

Тепер веб-браузер підтримує прокручувані кадри.

Активація системи платного доступу стосується лише роздрібних фоліо.

Випуск 21

Створюючи нове фоліо за допомогою панелі Folio Builder v2, можна застосувати одну з двох
доступних версій програми перегляду: v20 або v21. Це виявляється особливо корисним, коли очікується схвалення нової версії Adobe
Content Viewer або створюються фоліо для програми перегляду версії v20. За замовчуванням пропонується версія v20. Якщо створюється
фоліо для версії v20, завжди є можливість змінити його властивості, оновивши його до v21. Проте змінення v21 на v20 неможливе. Номер
версії має бути не старішим за версію 20. Читайте розділ Створення фоліо.

У попередніх версіях (до версії 21) функція попереднього
перегляду на пристрої була доступна лише для всього фоліо. У версії v21 з'явилася можливість запускати цю функцію із панелі
«Накладання фоліо» для попереднього перегляду поточного макета (лише в iOS). Під'єднайте свій iPad чи iPhone до комп'ютера та
запустіть програму Adobe Content Viewer. На панелі «Накладання фоліо» виберіть «Попередній перегляд на [ім’я пристрою]». Читайте
розділ Використання попереднього перегляду на пристрої.

Усунено деякі обмеження засобів публікування у соціальних мережах.
Вкладені накладання, кнопки, відео, HTML-статті та кадри із можливістю прокручування тепер працюють у веб-браузері набагато краще.
Окрім того, нині веб-браузер відображує статті, позначені як «Реклама», або такі, що мають властивість «Вилучено зі змісту». Читайте
статтю Використання соціальних мереж.
За допомогою інструмента адміністрування облікових записів можна вимкнути веб-браузер, залишивши можливість обміну вмістом у
соціальних мережах через iPad. Див. статтю Інструмент адміністрування облікових записів.

Після натиснення кнопки «Завантажити» або «Придбати» у бібліотеці
програми перегляду, програма відображує фоліо у той час, коли завантаження решти статей триває. У попередніх версіях під час
завантаження кнопка «Перегляд» була активною, але користувач мав натиснути її, щоб розпочати перегляд фоліо.

Після успішного оформлення підписки на програму перегляду починається
автоматичне завантаження найостаннішого фоліо. Натискати кнопку «Завантажити» більше не потрібно.

Відтепер в органайзері Folio Producer доступна функція «Дата випуску». Завдяки цій функції видавці із правами Enterprise
мають додатковий інструмент керування метаданими для безпосереднього надання прав на вміст підписки.

Випуск 20

У InDesign CS6 з’явилися кілька нових можливостей, які спрощують створення вихідних файлів InDesign. За
допомогою альтернативних макетів і правил рідкої сторінки в одному документі можна створювати макети з різними орієнтаціями та для
різних цільових пристроїв. Функції зміни ширини колонок, автоматичного масштабування текстових кадрів та режим перегляду розділеного
макета також стануть у нагоді під час роботи з динамічними макетами. Крім того, функція «Вставити HTML» дозволяє створити
накладання веб-перегляду шляхом копіювання коду, а пакування документа InDesign тепер також охоплює ресурси накладання. Читайте
розділ Створення альтернативних макетів для DPS (в InDesign CS6).

Тепер DPS підтримує моделі iPhone 3GS, 4 та 4S (iPhone 3G не підтримується). За допомогою Viewer Builder можна
створити власну програму перегляду для iPhone, iPad або обох пристроїв одночасно. Коли ви створюєте програму одночасно для iPad та
iPhone, ваші клієнти матимуть право на придбані фоліо на будь-якому пристрої з оперативною системою iOS. Програма перегляду iPhone
має сторінку із новими налаштуваннями, удосконалений режим перегляду, а також екран привітання, яким видавці можуть управляти.
Публікування у соціальних мережах, закладки та автоматичне архівування поки що не підтримуються iPhone. Наразі, на жаль, неможливо
створити програму перегляду для одного випуску для iPhone. Читайте статтю Створення контенту для iPhone у DPS.

Під час активації у програмі функції публікування в соціальних мережах
відтворення статей фоліо завантажуються на веб-сервер для перегляду в браузері ПК. За допомогою налаштувань захисту в редакторі
Folio Producer можна визначити, які статті доступні для перегляду на комп'ютері. За допомогою інструмента адміністрування облікових
записів можна обмежити кількість доступних для перегляду статей або встановити систему платного доступу. Читайте статтю
Використання соціальних мереж.

Публікування у соціальних мережах тепер можливе за допомогою
Facebook, Twitter, електронної пошти та функцій «Копіювання» й «Вставка». Якщо у вашій програмі активована функція публікування у
соціальних мережах, користувачі зможуть переглядати статті та публікувати їх у соціальних мережах, наприклад у Twitter. Якщо доступ до
статті обмежено, перехід за посиланням у Twitter приведе до URL-адреси публікації. Коли доступ до статті не обмежено, здійснивши
перехід за посиланням у браузері, користувач зможе переглянути фоліо у веб-переглядачі. Здійснивши перехід за посиланням зі свого
iPad, користувачі зможуть завантажити програму, завантажити чи придбати фоліо або переглянути статтю залежно від того, які елементи
вже було завантажено. Читайте статтю Використання соціальних мереж.

Можливість приховання у змісті дозволяє заборонити виклик статті зі змісту, не позначаючи її як
рекламну. Читайте розділ Змінення властивостей статті.

Під час використання органайзера Folio Producer для опублікування або оновлення статей команди
додаються до черги таким чином, щоб ви могли продовжувати роботу в органайзері та додавати інші фоліо до черги. Перевірка стану
черги в органайзері виконується шляхом натискання «Перегляд» > «Запити на опублікування». Читайте статтю Публікування фоліо у
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Відображення лічильника завантажень

Нова можливість масштабування вікна Desktop Viewer

Спрощений попередній перегляд на пристрої

Удосконалення інтерфейсу користувача

Налаштування URL-схеми

Закріплення орієнтації HTML-сторінок для власних значків

Удосконалення швидкодії Viewer Builder

Плавна прокрутка з обмеженою підтримкою PDF

Навігація за допомогою «активних зон»

Підтримка відтворення в iOS

Удосконалені кадри з можливістю прокручування

Публікування в соціальних мережах

Автоматичне архівування фоліо (лише iOS)

Покращення плавної прокрутки

Закладки

Покращена робота оновлень бібліотеки

Аналітика для файлів HTML5

службі Distribution Service.

Тепер для власників облікових записів видань Professional та Enterprise лічильник завантажень
відображається безпосередньо на панелі інструментів DPS Dashboard. Лічильник завантажень відображається лише для облікових
записів, достовірність яких було попередньо перевірено.

Під час перегляду фоліо 2048x1536 у Desktop Viewer можна натиснути
Command+1 для відображення фактичного розміру зображення або Command+0 — для масштабування вікна. Ви також можете збільшити
або зменшити зображення. Читайте розділ Використання Desktop Viewer для попереднього перегляду контенту.

Службова програма Phone Disk більше не потрібна для виконання попереднього
перегляду на пристрої під час створення власної версії Adobe Content Viewer для iPad у Viewer Builder. Читайте розділ Використання
попереднього перегляду на пристрої.

На панелі Folio Builder розмір фоліо відображатиметься під ім’ям фоліо, що спрощує
ідентифікацію різних відтворень. Дизайн Viewer Builder дозволяє легко пересвідчитися в тому, що для різних моделей iPhone та iPad
використовуються відповідні значки. Змінено дизайн вікон органайзера Folio Producer та редактора Folio Producer.

Налаштування «Додаткова URL-схема» у Viewer Builder відтепер доступна для всіх типів програм перегляду з
iOS, а не лише для програм, що надаються за підпискою. URL-схема дозволяє перейти до програми перегляду з іншої програми або з
браузера Safari на мобільному пристрої.

У виданні Enterprise можна задавати орієнтацію сторінок HTML, що
з’являються унаслідок натискання власних значків на навігаційній панелі інструментів. Читайте розділ Навігаційна панель інструментів
(лише для Enterprise).

Обробка під час створення програм у Viewer Builder тепер стала ще швидшою і займає лише
кілька секунд.

Якщо стаття займає не більше двох сторінок, ви можете використати зображення у
форматі PDF. Якщо стаття довша за дві сторінки, для користування функцією плавної прокрутки слід застосувати формат JPG або PNG.

Користувачі видання Enterprise можуть увімкнути активні зони, що розташовуються з обох боків
кожної статті. Торкання невидимої активної зони дає можливість переходити до попередньої або наступної статті. Читайте розділ
Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise).

Випуск 19

Нещодавно було оголошено про вихід нової моделі iPad із високою чіткістю відображення (HD).
Створюючи нову програму за допомогою Viewer Builder, можна вказати значки та заставки для альтернативних розмірів. Передбачено
можливість різних відтворень на пристроях iPad, тобто можна створювати налаштування відтворення фоліо для альтернативних розмірів.
На кожну модель планшетного пристрою з iOS завантажуються фоліо, які найкращим чином підходять до відповідного екрана.

На панелі накладань фоліо доступний новий тип накладання під назвою «Кадри з
можливістю прокручування», який є наступником параметра «Лише панорамування» в накладанні «Панорамування та масштабування».
Створюючи прокручуваний вміст, можна визначати напрямок прокрутки, прив’язувати місце початкового перегляду до місця кадру вмісту, а
також приховувати смужку прокручування.

Якщо зареєструвати програму у службі Facebook, на навігаційній панелі власної програми
перегляду можна ввімкнути функцію публікування в соціальних мережах. Покупці зможуть натиснути відповідний елемент керування та
надіслати повідомлення через Facebook. Це повідомлення та посилання на сайт вашої публікації буде опубліковано на стіні користувача у
Facebook. Наразі відображається лише посилання на сайт публікації, і єдиною підтримуваною соціальною мережею поки що є Facebook.

У програмі Viewer Builder можна ввімкнути автоматичне архівування фоліо та вказати
максимальну допустиму кількість завантажених фоліо для програми перегляду. Після досягнення порогової кількості найдавніші із
завантажених фоліо буде заархівовано. Користувачі можуть вмикати або вимикати автоматичне архівування в параметрах пристроїв,
однак вони не можуть змінювати порогову кількість. Користувачі можуть повторно завантажувати будь-які заархівовані фоліо.

У попередніх версіях для створення статей із плавною прокруткою та подвійною орієнтацією потрібно
було використовувати функцію імпорту. Тепер налаштувати параметри плавної прокрутки можна під час створення статті за допомогою
кнопки «Додати». Імпортуючи статті із плавною прокруткою, переконайтеся в тому, що вибрали параметр «Плавна прокрутка».

Якщо ввімкнути функцію закладок у програмі Viewer Builder, користувачі зможуть позначати статті закладками, а потім вибирати
ці закладки з розкривного меню на навігаційній панелі, щоб перейти безпосередньо до позначеної статті. Закладки працюють у різних
фоліо в межах тієї самої програми для перегляду.

Під час повернення до бібліотеки програми перегляду ця програма перевіряє лише наявність
змін, завдяки чому покращується швидкодія. Це має зменшити кількість випадків виведення повідомлень про неможливість оновити
бібліотеку, адже відтепер вони мають виводитися лише коли бібліотеку неможливо буде оновити під час першого запуску або коли
бібліотека буде порожня та не зможе бути оновленою.

Тепер доступний інтерфейс API на основі сценаріїв JavaScript, який збирає аналітичні дані про вміст
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Заборона розповсюдження фоліо (лише для видання Enterprise)

Покращення значків навігаційної панелі (лише для видання Enterprise)

Посилання на магазин зі статті (лише для видання Enterprise)

Покращення вкладених накладань

Вбудовані накладання в показах слайдів

Покращені накладання кнопок

Кнопки об’єктів із кількома станами в кадрах із можливістю прокручування

Масштабування PDF щипком для всіх накладань

Створена власноруч програма Adobe Content Viewer

Підтримка попереднього перегляду на пристрої для iPad

Поновити зв’язок

Власні програми перегляду для Amazon Appstore

Дозволено безкоштовні підписки для Newsstand

Функція «Сповістити» для віддалених сповіщень

Власні сервери віддалених сповіщень

Обмеження розповсюдження безкоштовних фоліо

HTML5 на пристроях iOS та Android. Цей інтерфейс JavaScript дає видавцям змогу вбудовувати аналітику HTML5 до звітів SiteCatalyst
замість того, щоб переглядати окремі звіти. По докладніші відомості звертайтеся до місцевих представників Adobe.

Користувачі видання Enterprise відтепер можуть вибирати, чи
потрібно відображати в бібліотеці й безкоштовні, і платні фоліо залежно від того, чи зареєструвався покупець. Видавці можуть
налаштовувати бібліотеку таким чином, щоб у ній відображалися лише завантажені безкоштовні фоліо. Що стосується платних фоліо, у
бібліотеці можуть відображатися й завантажені фоліо, і фоліо, які покупець має право придбати. Тепер видавцям не потрібно
використовувати окремий інтернет-магазин для забезпечення доступу до платних фоліо.

У програмі Viewer Builder користувачі видання Enterprise
можуть додати вісім значків навігаційної панелі. Відтепер можна редагувати вигляд двох значків, наявних за замовчуванням: «Програма
перегляду» та «Бібліотека». Окрім того, локальні файли HTML, які використовуються для цих значків, можуть містити п’ять рівнів
вкладених тек ресурсів. Тепер ресурси HTML не обов’язково мають бути на тому самому рівні в ієрархії HTML.

Можна створити кнопку або гіперпосилання, за допомогою якої
користувачі переходитимуть безпосередньо зі статті на сторінку магазину. Створюючи кнопку або гіперпосилання, замініть префікс «http://»
у полі URL на «ww.gotoStore» («ww» не є помилкою). Також потрібно створити мітку «Магазин» для власного значка за допомогою Viewer
Builder.

Усунено багато несправностей і обмежень, пов’язаних із вкладеними накладаннями. Наприклад,
прив’язані кнопки в кадрах із можливістю прокручування більше не змінюють вигляд за межами кадру-контейнера і більше не потрібний
обхідний шлях перейменування об’єктів кадрів із можливістю прокручування на панелі «Шари».

Випуск 18

Тепер в об’єктах із кількома станами підтримуються інтерактивні об’єкти. У станах показів
слайдів підтримуються всі інтерактивні об’єкти (за винятком інших показів слайдів).

Тепер підтримуються дії «Відео» та «Звук», тому за допомогою кнопок можна відтворювати, призупиняти
та зупиняти відео. Окрім того, підтримується виконання кількох дій по черзі. Наприклад, натискання кнопки може спершу запускати
відтворення аудіокліпу, а після завершення аудіо викликати перехід до нового слайду.

Тепер дії кнопок, що запускають зміну стану об’єкта з
кількома станами, працюють і в кадрах із можливістю прокручування. Зверніть увагу на те, що після вставлення кадру вмісту в кадр-
контейнер дія стану видаляється, тому після цього потрібно знову додати дію.

Тепер у створених PDF-статтях можна масштабувати щипком будь-які сторінки,
навіть якщо вони містять інтерактивні об’єкти. Масштабування щипком можливе навіть під час відтворення накладення. PDF-статті досі
доступні лише для перегляду на iPad; їх не можна переглянути у програмі перегляду для робочого столу або інших програмах перегляду
на основі AIR. Створюючи або оновлюючи власну програму перегляду, обов’язково виберіть параметр «Увімкнути збільшення PDF» у
програмі Viewer Builder.

Якщо ви — користувач видання Professional або Enterprise, за допомогою
програми Viewer Builder можна створити власну версію Adobe Content Viewer для iPad. Можливість створення власних програм перегляду
вмісту забезпечує дві переваги. По-перше, коли виходить нова версія інструментів Folio Producer, можна випробувати нові можливості,
поки Adobe Content Viewer очікує на схвалення. По-друге, у власній версії програми Adobe Content Viewer ввімкнено функцію
попереднього перегляду на пристрої.

Використавши Viewer Builder для створення власної версії Adobe Content
Viewer, можна копіювати інформацію про фоліо безпосередньо на підключений пристрій iPad, не використовуючи веб-клієнт acrobat.com.
Однак для попереднього перегляду на пристрої iPad необхідна службова програма стороннього виробника, наприклад Phone Disk.
Попередній перегляд на пристрої iPad працює лише в Mac OS, у Windows він не працює.

Якщо вихідні файли переміщено або перейменовано, можна скористатися командою «Поновити зв’язок» на панелі
Folio Builder, щоб повторно пов’язати макети статті з вихідними файлами.

Компанії Adobe і Amazon вирішили проблеми, які заважали схваленню власних
програм перегляду в магазині Amazon Appstore. Окрім того, тепер фоліо зберігаються в папці App Data на SD-карті, тому після видалення
програми не можуть випадково залишитися непотрібні фоліо.

Відтепер створені власноруч програми перегляду підтримують функцію Apple
«Безкоштовна підписка».

Віддалені сповіщення більше не надсилаються автоматично після кожного
публікування фоліо. Тепер для надсилання віддалених сповіщень після публікування або оновлення фоліо слід натиснути кнопку
«Сповістити» в органайзері Folio Producer.

Користувачі видання Enterpise можуть створювати власні сервери для керування віддаленими
сповіщеннями.

Користувачі видання Enterpise можуть приховувати безкоштовний вміст у бібліотеці
програми перегляду; це дає змогу надавати певним обліковим записам клієнтів права на завантаження того чи іншого вмісту.
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Покращення HTML-магазину

Покращення підписки

Перегляд титульної сторінки як єдиний можливий режим перегляду на деяких пристроях Android

Покращення інструмента адміністрування облікових записів

Single Edition

Viewer Builder: підтримка магазину Amazon Appstore

Інструмент адміністрування облікових записів

Кадри з можливістю прокручування з інтерактивними накладаннями

Покращення PDF-статей

Можливість відображення справа наліво

Відкриття органайзера Folio Producer із панелі

Покращення надійності сервера

Автономний робочий процес

Підтримка Newsstand

Індивідуальне публікування для користувачів, у яких немає підписки

Новий пункт для аудіооб’єктів

Пункт імпорту HTML-ресурсів на панелі Folio Builder

Розширена панель інструментів Dashboard

Окремі програми встановлення для інструментів створення та панелі

Користувачі видання Enterprise можуть створювати HTML-магазини, які будуть взаємодіяти з бібліотекою
програми перегляду. Наприклад, коли клієнти входитимуть у ваш власний магазин, вони також автоматично входитимуть у програму
перегляду.

Тепер інтерактивною є вся область мозаїчного зображення підписки, а не лише область кнопок у правому
нижньому куті. Коли користувач підписується на програму, параметри підписки приховуються. Якщо користувач придбає останнє фоліо,
параметри підписки залишаються доступними.

У бібліотеках програм перегляду
на пристроях Android можна вибирати режим перегляду: вигляд у сітці, перегляд титульної сторінки або змішаний режим (обидва ці
варіанти).· Для невеликих пристроїв Android деякі видавці можуть дозволяти лише перегляд титульної сторінки.

Тепер за допомогою інструмента адміністрування можна створювати
обмежені облікові записи для штатних і позаштатних дизайнерів. Створені облікові записи прив’язуються до облікового запису компанії та
не передбачають доступу до певних функцій (наприклад, аналітичних).

Випуск 17

Замість того, щоб щомісяця платити компанії Adobe за користування обліковим записом видання Professional або
Enterprise, тепер можна сплатити одноразовий внесок і отримати право на створення програми перегляду одного фоліо, яку можна
виставити на продаж у магазині Apple Store.

У Viewer Builder можна створювати власні програми перегляду, які можуть
виставлятися на продаж у магазині Amazon Appstore. Магазин Amazon Appstore доступний із пристроїв на платформі Android, а також із
планшетних пристроїв Amazon Fire.

Створюйте та надавайте облікові записи представникам своєї компанії за допомогою
інструмента «Adobe Account Administration» замість того, щоб обмінюватися повідомленнями електронної пошти із представниками Adobe.
Одному посвідченню Adobe ID можна призначити облікові записи трьох типів: програми, Viewer Builder та адміністратора.

Установивши інструменти Folio Producer версії 17, ви зможете
додавати будь-які накладання до накладань кадрів із можливістю прокручування, за винятком показів слайдів.

Якщо сторінка статті у форматі PDF-зображення містить кнопки на основі URL або гіперпосилання, доступна
функція масштабування щипком (за умови, що на цій сторінці відсутні інтерактивні накладання інших типів).

Якщо вибрати цей варіант в органайзері Folio Producer, статті будуть відображатися у
програмі перегляду справа наліво, а не зліва направо. Така можливість особливо важлива для азіатських мов.

Якщо вибрати команду Folio Producer із меню панелі Folio Builder, органайзер Folio
Producer буде відкрито у веб-браузері за замовчуванням.

Розробники продукту продовжують працювати над покращенням роботи та усуненням проблем із
надсиланням і завантаженням даних.

Випуск 16

Тепер фоліо та статті можна створювати, не завантажуючи вміст на веб-сервер. Ви зможете завантажити
вміст, коли будете готові.

В оновленій програмі Viewer Builder (версії 1.5.1) забезпечено підтримку Newsstand для програм перегляду за
підпискою на iPad. Програми перегляду на основі Newsstand відображаються в папці Newsstand, надаючи швидкий доступ до публікацій
газет і журналів.

Якщо у вас немає підписки Enterprise або Professional, можна
скористатися пунктом Publish в органайзері Folio Producer для індивідуального публікування фоліо. Цей пункт є особливо корисним, якщо
у вас немає можливості завантажувати великі фоліо за допомогою сервера acrobat.com. Опубліковані фоліо, завантажені зі служби
розповсюдження Adobe, працюють швидко та надійно.

Якщо використовується InDesign CS5.5, коли вибирається пункт «Спочатку показувати перше
зображення», розмір кадру аудіонакладання змінюється відповідно до першого зображення _play у вказаній папці об’єктів
аудіоконтролера. В InDesign CS5 досі потрібно вручну змінювати розмір кадру накладання для відповідності розміру зображення плаката.

Тепер файл HTML-ресурсів можна імпортувати як на панель Folio Builder, так і в
редактор Folio Producer.

Панель інструментів Digital Publishing Suite Dashboard містить посилання на відео та інший
корисний вміст.

Використовуйте одну програму встановлення для
встановлення інструментів створення (панелі накладань фоліо, модуля InDesign та Desktop Viewer). Використовуйте окрему програму
встановлення для встановлення панелі Folio Builder.
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Покращення надійності сервера

Нові категорії аналітики

Власні переглядачі для PlayBook

Удосконалені кадри з можливістю прокручування

Гіперпосилання в кадрах із можливістю прокручування

Покращена робота з пам’яттю

Попередній перегляд на пристрої

Персоналізація усіх п’яти значків смуги навігації

Спрощене створення внутрішніх програм перегляду

Покращена аналітика Omniture

Можливість вимкнення кнопки входу в систему

Додавання сертифікатів під час завантаження

Покращена робота бібліотеки

Удосконалення HTML-статей у переглядачі Android

Змінення порядку статей

Припинення надання доступу до фоліо

Змінення ліміту розміру статті

Оплата безпосередньо з програми для переглядачів Android

Відновлення всіх придбань для переглядачів Android

Можливість експорту в переглядачах для одного фоліо

Можливість стороннього завантаження у розробницьких версіях

Розробники продукту продовжують працювати над покращенням роботи та усуненням проблем із
завантаженням на/з acrobat.com. Наприклад, тепер під час публікування фоліо його вміст копіюється безпосередньо з сервера
acrobat.com у службу Adobe Distribution Service.

В аналітичних звітах можна переглянути дані відносно типу завантаженого фоліо: безкоштовне, таке, що
продається на роздріб, за підпискою чи із зовнішнім наданням прав.

Випуск 15

За допомогою Viewer Builder можна створювати власні програми перегляду для платформ iPad,
Android та BlackBerry PlayBook.

Тепер можна створювати вміст із можливістю прокручування шляхом вставляння
текстового кадру у кадр-контейнер. До того ж, покращилася робота кадрів із можливістю прокручування.

У кадрах із можливістю прокручування, створених за допомогою лише
панорамування, тепер підтримуються гіперпосилання та кнопки гіперпосилань. У показах слайдів та в кадрах із можливістю
прокручування, створених за допомогою панелі «Шари», гіперпосилання ще не підтримуються.

У попередніх випусках, коли на суміжних сторінках створювалися накладання, що використовують
великий об’єм пам’яті, у деяких ситуаціях виникали проблеми зі швидкодією. Тепер переглядач краще справляється з такими ситуаціями,
в результаті чого швидкодія покращується.

Інформацію щодо фоліо можна скопіювати прямо на підключений мобільний пристрій, не заходячи у
веб-клієнт acrobat.com. Доки в App Store не з'явиться оновлена версія Adobe Content Viewer, функція попереднього перегляду на пристрої
працюватиме лише з пристроями на платформі Android. Щоб ця пропозиція почала працювати, необхідне додаткове налаштування.

Під час створення власної програми за допомогою Viewer Builder тепер можна
замінювати кнопки «Бібліотека» та «Переглядач» на смузі навігації (лише для Enterprise).

Більше не потрібно вказувати сертифікати розповсюдження та файли технічного
забезпечення для програм перегляду з корпоративним підписом (лише для облікових записів Enterprise).

У програмах перегляду для одного фоліо тепер доступні дані користувача (лише для осіб, що мають
підписку на DPS). До того ж, аналітика містить більш докладну статистику завантажень.

Якщо ви користувач із обліковим записом Enterprise і створюєте власний переглядач із
наданням прав, ви можете вимкнути кнопку входу в систему, щоб уникнути дублювання.

Зараз за допомогою Viewer Builder створюються файли власних програм перегляду без
зазначення сертифікатів. Сертифікати вказуються потім, під час завантаження файлу переглядача. Це дозволяє різним людям
завантажувати програму та підписувати її за допомогою сертифікатів.
Під час створення власного переглядача більше не потрібно натискати кнопку оновлення, щоб дізнатися про завершення збирання
переглядача.

У деяких випадках фоліо з acrobat.com лише періодично відображалися в бібліотеці. За допомогою Adobe
Content Viewer усі наявні фоліо мають належним чином відображатися.

В HTML-статтях для переглядача Android тепер є можливість прокручування.

Випуск 14 (лише служби та Viewer Builder)

Тепер можна змінювати порядок статей прямо на панелі Folio Builder, а не у веб-клієнті. Змінюйте порядок
статей простим перетягуванням.

Якщо доступ до фоліо надано ще комусь, можна припинити надання доступу до нього без
потреби видалення фоліо. За допомогою панелі Folio Builder можна видалити фоліо, до якого вам надано доступ.

У попередніх випусках ліміт розміру статті, що завантажується на сервер, становив 100 МБ. Тепер ліміт
розміру статті становить 2 ГБ. Однак мобільні пристрої можуть погано працювати з великими статтями.

Тепер можна створювати платні фоліо для переглядачів Android.
Користувачі зможуть купувати фоліо, натискаючи кнопку «Придбати» в бібліотеці переглядача Android.

Тепер користувачі можуть відновлювати всі придбання в переглядачах Android,
як у переглядачах iPad.

В органайзері Folio Producer тепер з’явилася можливість експорту. Якщо
клацнути пункт «Експорт», буде створено файл .zip, всередині якого буде вміст вибраного фоліо. Коли, щоб створити переглядач для
одного фоліо для iPad, використовується Viewer Builder, вказується цей файл .zip (або файл .folio, створений за допомогою Content
Bundler).

Коли за допомогою Viewer Builder створюється розробницький
переглядач для iPad, можна увімкнути можливість стороннього завантаження. Ця можливість дозволяє вручну копіювати файл .folio (не
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Керування списком мов в iTunes

Пункт відновлення придбань у меню

Оновлення аналітики

Покращення завантаження переглядача

Зупинитися на останньому зображенні

Статті лише з горизонтальним прокручуванням в усіх переглядачах

Пункт «Відновити придбання»

Власні кнопки на навігаційній панелі інструментів

Приховати навігаційну панель інструментів або кнопку «Домашня сторінка»

Додаткові аналітичні звіти

Права для Android

Локалізована програма Android Content Viewer

Локалізована програма Viewer Builder

Удосконалення для зручності під час користування

Нова панель Folio Builder

Фоліо зберігаються в робочому середовищі в Інтернеті

Веб-клієнт Digital Publishing Suite

.zip) у розробницький переглядач через iTunes.

У попередніх версія в iTunes Store програма перегляду відображалася 20 мовами. Тепер Viewer
Builder дозволяє обмежити мови, якими має відображатися програма перегляду.

У бібліотеці власних переглядачів тепер є меню, яке дозволяє користувачам вибрати пункт
«Відновити придбання» для відновлення придбань уручну.

Тепер, крім індивідуальної статистики фоліо, реєструються дані про підписку.

Випуск 13

Випуск 13 (червень 2011 року) — це другий загальнодоступний випуск Digital Publishing Suite. Для інструментів випуску 13
використовувалась програма встановлення 1.1.x та Viewer Builder 1.3.

Користувачі можуть починати перегляд фоліо до того, як завершиться його завантаження;
можна також автономно переглядати частково завантажені фоліо. Перервані завантаження автоматично відновлюються, коли iPad знову
встановлює з'єднання з Інтернетом. Можна визначати пріоритет завантаження для статей за допомогою редактора Folio Producer.

Завдяки панелі накладань фоліо тепер можна вирішувати, де під час відтворення необхідно
зупинити показ слайдів чи послідовність зображень: на першому чи останньому зображенні.

Статті, для яких встановлено лише горизонтальне
прокручування («вирівняні статті»), не працюють в Adobe Content Viewer for the Desktop, а також у переглядачах Android та PlayBook.

У випадку відновлення або заміни iPad користувачам буде простіше завантажувати вміст, на який вони
вже мають право. Коли переглядач запускається вперше, користувачам пропонується відновити придбання.

Користувачі з обліковим записом Enterprise можуть створити три кнопки для
відображення сторінки HTML у переглядачі. На додаток до кнопок «Бібліотека» та «Переглядач», що відображаються на навігаційній
панелі інструментів, можна створити додаткові кнопки, наприклад «Магазин», «Довідка» та «Новини», які відображатимуть сторінки HTML.

Під час використання Viewer Builder для створення
програми перегляду можна приховати навігаційну панель інструментів внизу переглядача або кнопку «Домашня сторінка» у верхньому
лівому кутку переглядача.

Сторінка «Аналітика» на панелі інструментів Digital Publishing Suite тепер містить більше звітів для
відстеження даних про користувачів.

Користувачі з обліковим записом Enterprise тепер можуть надавати права на підписку.

Adobe Content Viewer для Android тепер локалізовано тими самими мовами, що й
переглядач iPad.

Viewer Builder локалізовано такими мовами: французька, німецька, італійська, іспанська та
японська.

На панель Folio Builder, веб-сайт Folio Producer та у програму Viewer Builder
додано низку вдосконалень для більшої зручності під час їх використання.

Випуск 12

Випуск 12 (травень 2011 року) — це перший загальнодоступний випуск Digital Publishing Suite. Для інструментів випуску 12
використовувалась програма встановлення 1.0.x та Viewer Builder 1.2.

Програму Digital Content Bundler замінено панеллю Folio Builder в InDesign. За допомогою панелі Folio Builder
можна додавати статті та макети статей, а також змінювати властивості фоліо та статті.

За допомогою попередніх інструментів створювалася папка фоліо, що містила
папки статей. Папка фоліо упаковувалася для створення файлів .folio, які завантажувалися або на сервер, або на iPad. У новому
робочому процесі кожне фоліо — це робочий простір на веб-сервері. Фоліо так само складаються зі статей, але статті можна копіювати в
різні фоліо та змінювати їхній порядок без повторного упакування. Натисніть кнопку «Попередній перегляд», щоб виконати попередній
перегляд окремих статей або цілих фоліо. Або увійдіть до Adobe Content Viewer та завантажте створені вами фоліо. Для створення
статей на основі існуючих структур папок можна скористатися функцією «Імпорт».

Особи, що мають підписку на Digital Publishing Suite, можуть увійти у веб-клієнт за адресою
http://digitalpublishing.acrobat.com. Панель інструментів містить посилання на інструменти та служби.

Користуйтеся сторінкою аналітики для відстеження даних про користувачів.

Упорядковуйте, редагуйте та публікуйте фоліо за допомогою Folio Producer. У Folio Producer є сторінка органайзера, на якій
відображаються доступні фоліо та сторінка редактора, на якій відображаються статті у вибраному фоліо.

Створюйте власні програми за допомогою Viewer Builder.
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Надання доступу

Новий дизайн панелі накладань фоліо

Зміни в термінології

Покращення завантаження фоліо

Удосконалення Android Viewer

Персоналізація навігаційної смуги

Покращення підписки

Масштабування щипками в PDF-фоліо

Content Viewer для Android

Локалізовані переглядачі

Додаткова підтримка підписки

Відтворення фоліо

Розбивка HTML-статей на сторінки

Служби підписки eCommerce у Viewer

Удосконалення Desktop Viewer

Скріплення по правому краю

Оновлення фоліо в переглядачі

Відео з подвійною орієнтацією у фоліо з однією орієнтацією

Удосконалення аналізу даних

Нова панель накладань фоліо

Надавайте доступ до фоліо іншим користувачам DPS за допомогою пункту «Надати доступ». Наприклад, видавець
може надати доступ до фоліо дизайнеру, який має створити статтю для журналу. Або рекламна агенція може надати доступ до фоліо
різним видавцям, щоб зробити рекламу доступною. Процес завантаження замінено процесом надання доступу.

Дизайн панелі накладань фоліо змінено. Накладання кругового переглядача тепер називаються
накладаннями послідовності зображень. Накладання веб-перегляду тепер називаються накладаннями веб-контенту. Для об’єктів можна
виконати скидання, щоб перетворити їх із накладань на звичайні об’єкти.

Стеки тепер називаються статтями. Пункт «Вирівнювання» став пунктом «Лише горизонтальне прокручування».
Сервер обробки тепер називається Distribution Service.

Випуск 11

Випуск 11 був остаточною підготовчою версією Digital Publishing Suite, у якій використовувався робочий процес Content Bundler.

На iPad швидкість завантаження подвоїлася. До того ж, користувачі Viewer можуть читати одне фоліо
під час завантаження іншого.

Покращилася швидкодія статей PNG та HTML на пристроях на платформі Android. Android Viewer
підтримує перегляд веб-сторінок безпосередньо в програмі.

Користувачі з обліковим записом Enterprise можуть додати три значки на навігаційну смугу, що
відображається під час повноекранного перегляду веб-матеріалів.

Тепер можна налаштувати підписку Apple (iOS) без сервера надання прав.

Випуск 10

Якщо під час упакування вибрати пункт експорту PDF, користувачі зможуть виконувати
збільшення сторінки щипковим жестом. Наразі масштабування щипками не працює на сторінках, що містять інтерактивні накладання.

З’явився Adobe Content Viewer для пристроїв на платформі Android. Стороннє завантаження фоліо у цей
Content Viewer неможливе. Натомість завантажуйте файли за допомогою сервера обробки. Хоча Android Viewer багато в чому схожий на
iPad Viewer, деякі функції поки що не підтримуються. Не підтримуються такі функції, як вирівнювання статей, вбудоване відео, панорамні
накладання та експорт фоліо у формат PDF. В HTML-статтях та накладаннях веб-перегляду можливі проблеми зі швидкодією.

Мова інтерфейсу Adobe Content Viewer змінюється відповідно до регіональних налаштувань пристрою. Наразі
підтримуються англійська, французька, німецька, шведська, іспанська та японська мови.

Стали доступними можливості підписки безпосередньо з програми. Adobe забезпечує підтримку нової
моделі підписки Apple для видавців, що налаштували власний сервер надання прав.

Наразі розміри мобільних пристроїв різні. Якщо для всіх пристроїв на платформі Android використовувати однакові
фоліо 1024x768, фоліо адаптуватиметься до формату екрана шляхом додавання чорних смуг. Якщо потрібно розробити матеріал для
конкретних пристроїв (наприклад, 1024x600) або форматів (16:9), можна створити різні варіанти відтворення одного фоліо. Створюйте
варіанти відтворення, встановлюючи під час експорту ті самі значення таких параметрів, як назва журналу та номер фоліо, але інше
значення параметра розміру. Переглядач пропонуватиме лише той варіант відтворення, який найкраще відповідає розмірам пристрою.

Статті HTML тепер можна краще ділити на сторінки.

Випуск 9

Видавці тепер можуть налаштовувати власну модель підписки, що дозволяє користувачам
підписуватися на журнал чи новини, а також регулярно отримувати оновлення фоліо. Користувачі зможуть вказувати ряд фоліо, що
завжди завантажуються на iPad — це особливо корисно у випадку з журналами новин.

Content Viewer for Desktop тепер підтримує велику кількість функцій, що раніше не підтримувалися,
наприклад фоліо з однією орієнтацією та накладання веб-перегляду.

У Content Bundler є налаштування скріплення для азійських мов, що дозволяє читати статті справа наліво.
Якщо вибрано значення правого краю, першою відображатиметься крайня права стаття і користувачі переглядатимуть статті справа
наліво.

Тепер, якщо фоліо оновлюється на сервері обробки, в бібліотеці з’являється повідомлення про
оновлення. Якщо натиснути на кнопку «Оновити», завантажаться нові або відредаговані міні-файли .folio.

Користувачі можуть відтворювати відео на весь екран із альбомною
орієнтацією, навіть якщо фоліо має лише книжкову орієнтацію.

Використовуючи дані аналітики для відстеження використання, можна розрізняти рекламу та статті. Дані
автономного переглядача також зберігаються.

Випуск 7/8

Панеллю накладань фоліо в InDesign CS5 замінено програму Interactive Overlay Creator. Ця зміна
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Desktop AIR Viewer

«Випуск» -> «Фоліо»

Жодних пов’язаних із ідентифікатором параметрів

Перегляд сітки в бібліотеці переглядача Viewer

Пункт «Порядок»

Блокування статей під час пакування

Кнопка «Вихід» у Viewer

Завантаження 3G

Вирівняні статті

Менш суворі вимоги до структури папок

Автоматичне генерування змісту

Зображення у форматі PDF

Статті HTML

Обрання мініатюр HTML

Удосконалення інтерфейсу користувача переглядача

Прозорість у кадрах із можливістю прокручування

Зміни в Bundler

Оригінальні покази слайдів та гіперпосилання

Розширені оригінальні покази слайдів

Посилання на певні сторінки

означає, що тепер всі інтерактивні накладання створюються безпосередньо в InDesign. Створюйте накладання та змінюйте параметри
накладань за допомогою панелі накладань фоліо.

З’явилася версія Viewer на основі AIR для тестування створюваних вами випусків (які тепер називаються «фоліо»). У
Desktop Viewer наразі підтримуються не всі функції, отже його можна використовувати лише як базовий інструмент тестування.

«Випуск» тепер називається терміном «фоліо»

У більшості випадків для забезпечення безперервності під час повертання iPad
тепер не потрібно використовувати той самий ідентифікатор накладання в горизонтальному та вертикальному макетах. Для визначення
пов’язаних накладань Bundler використовує вихідні ресурси та параметри.

Бібліотека Viewer у перегляді сітки тепер дозволяє одночасно відображати вісім фоліо.
Можна переходити від перегляду сітки до перегляду одного фоліо та навпаки.

У Content Bundler є новий стовпець «Порядок», що зменшує ймовірність випадкової зміни порядку статей. Введіть
номер, згідно з яким потрібно відобразити статтю в послідовності, і його буде переміщено в це місце.

У Content Bundler є новий стовпець «Заблоковано», який дозволяє запобігти оновленню статей
під час пакування. Це особливо корисно, коли потрібно просто протестувати зміни в одній чи двох статтях.

Більше не потрібно змінювати пароль посвідчення Adobe ID, щоб відобразити кнопку «Вхід».

Тепер фоліо можна завантажувати на iPad через з’єднання 3G.

Випуск 6

Коли стаття (яка колись називалася стеком) вирівнюється, кожна сторінка у статті по суті стає окремою статтею, що
дозволяє користувачам виконувати горизонтальне прокручування для перегляду сторінок статті. У змісті відображається лише перша
сторінка вирівняної статті, але в режимі «Перегляд» і у вигляді мініатюр на смузі навігації відображаються всі сторінки. Не можна
вирівняти статтю, для якої ввімкнено функцію плавної прокрутки.

Тепер увесь інтерактивний випуск можна створити без папки OverlayResources. У попередніх
випусках вихідні файли для накладань мали міститися в папці OverlayResources, а експортовані SWF-файли мали бути в папці зв’язків
того документа, в який вони поміщалися.

Файл PNG, який раніше був потрібен для змісту, тепер не є обов’язковим. Якщо в папці статті немає
файлу PNG, Content Bundler автоматично згенерує значок змісту, взявши за основу першу сторінку статті.

Крім PNG та JPEG, Bundler може виводити на сторінках зображення у форматі PDF. Завдяки використанню
формату PDF для зображень значно зменшується розмір файлів, а також з’являються додаткові можливості для майбутніх випусків,
наприклад масштабування щипками, а також пошук і виділення тексту.

Тепер для створення статей у випуску можна використовувати файли InDesign або HTML. Якщо стаття створюється з
файлів HTML, можна використовувати один файл HTML для обох орієнтацій або створити окремі файли HTML для горизонтальної та
вертикальної орієнтацій.

Для статей InDesign переглядач автоматично створює мініатюри, що відображаються під час перетягування
смуги навігації. Однак створення мініатюр для HTML-статей займає більше часу та іноді призводить до поганого відтворення мініатюр.
Щоб покращити роботу мініатюр в HTML-статтях, можна дозволити Bundler генерувати зображення мініатюр на основі першої сторінки
кожної HTML-статті або додати файли зображень у паки HTML-статей уручну.

Користувачі скаржилися, що смуга прокрутки праворуч від кожної статті була
надто тонкою, тож ми зробили її ширшою. Ми також покращили вигляд та роботу мініатюри сторінки в режимі огляду.

Кадри вмісту з можливістю прокручування тепер за замовчуванням прозорі. Якщо
не потрібно, щоб відображався вміст кадру-контейнера, застосуйте заливку до кадру вмісту.

У Content Bundler текст метаданих із назвою випуску ніколи в жодному місці не відображався у Viewer, отже цей
параметр було видалено, оскільки є інформація про параметри розміру/типу. До того ж, пункт «Використовувати обкладинку» змінено на
«Включити обкладинку».

Випуск 5

Єдиний спосіб створення інтерактивних показів слайдів та гіперпосилань — за
допомогою оригінальних функцій. Створюйте інтерактивні об'єкти за допомогою панелей «Стани об'єкта», «Кнопки» та «Гіперпосилання».
Змінюйте параметри, заповнюючи відповідні рядки на панелі «Ярлик сценарію». (Ми сподіваємося включити ці параметри в інтерфейс
користувача в наступному випуску.)

Можна створювати навігаційні кнопки, що переходять до наступного або попереднього слайду у
показі слайдів. Якщо за виділеного об’єкта з кількома станами на панелі «Ярлик сценарію» додати рядок «SS_swipeEnabled=yes»,
користувачі зможуть ударами прокручувати слайди в показі слайдів.

Тепер можна створювати гіперпосилання або кнопки, що виконують перехід до певної сторінки у статті.
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Спрощені гіперпосилання «navto»

Статті з однією орієнтацією

Підтримка локальних HTML-файлів для веб-перегляду

Кадри з можливістю прокручування

Кнопка «Назад»

Відтворення JPEG у Bundler

Покращене сповіщення про помилки Bundler

Накладання веб-перегляду

Параметри автозапуску

Нові параметри кругового переглядача

Гіперпосилання «navto»

Спрощені оригінальні покази слайдів

Adobe Content Viewer

Завантаження випусків на сервер обробки

Керування випусками в Bundler

Параметр обкладинки

Більш гнучка структура папок накладань

Оригінальна інтерактивність InDesign

Відео в макеті

Панорама

Для зазначення місця призначення гіперпосилань «navto» можна використовувати імена вихідних
документів цільової статті з розширенням .html чи .indd або без такого розширення.

Можна створювати випуски лише з книжковою або лише з альбомною орієнтацією. Просто включайте в
папку випуску документи InDesign лише з книжковою або лише з альбомною орієнтацією. Випуск зберігатиме свою орієнтацію, навіть коли
iPad повертатиметься.

Створюючи накладання веб-перегляду, можна вказати HTML-файл на
комп’ютері. У попередньому випуску для створення накладання веб-перегляду можна було вказати лише URL-адресу в Інтернеті.

Створюйте область перегляду, що дозволяє користувачам вертикально та горизонтально
прокручувати вміст. Наприклад, користувачі можуть прокручувати список інгредієнтів.

На навігаційній смузі Viewer між кнопками «Домашня сторінка» та «Зміст» є кнопка «Назад», що дозволяє користувачам
повернутися до сторінки, з яких вони перейшли.

У діалоговому вікні «Параметри експорту» у Bundler тепер є можливість указати, у якому форматі слід
виконати експорт вмісту: PNG чи JPEG.

Bundler забезпечує краще інформування користувача під час процесу упакування.

Випуск 4

Вбудовуйте справжні веб-сторінки у вказані вами області перегляду. Можна визначати, чи зможе користувач
взаємодіяти з веб-вмістом і змінювати інші параметри.

Забезпечте автоматичне відтворення накладання, коли відкривається сторінка (або через вказаний інтервал).
Автозапуск доступний для накладань кругового переглядача, аудіо, відео та веб-перегляду

Крім параметра автозапуску, у круговому переглядачі є нові параметри, що надають
можливість керування відтворенням та призупиненням, прокручуванням та зациклюванням зображень.

Тепер набагато простіше створювати гіперпосилання, що виконують перехід від однієї статті до іншої.
Створюючи оригінальну кнопку або гіперпосилання в InDesign, вкажіть URL-адресу у вигляді «navto://<nazva vertykalnogo dokumenta
InDesign>», наприклад «navto://WiFi_v» для переходу до статті «WiFi» як із книжкової, так і з альбомної орієнтації.

Більше не потрібно групувати об’єкти з кількома станами. Панель «Ярлик сценарію» тепер
потрібна лише для змінення параметрів.

Adobe Content Viewer дозволяє завантажувати вміст із сервера Adobe та на цей сервер, а також виконувати
стороннє завантаження вмісту з комп’ютера. (Примітка: стороннє завантаження більше не доступне.)

Adobe надає тимчасовий серверний сайт, який дозволяє завантажувати туди випуски та
керувати ними. Під час експорту у підменю випусків виберіть пункт «Декілька файлів», а потім вкажіть параметри для завантаження на
сервер. Після завантаження контенту на сервер Adobe випуски можна завантажити у Viewer. У цій версії завантажити випуск можна лише
виконавши вхід за допомогою того самого посвідчення Adobe, яке було використано особою, що завантажила випуск на сервер.

У Bundler можна виконати попередній перегляд інтерфейсу, який дозволяє переглядати завантажені
випуски та керувати ними. У цій версії можна додавати, переглядати та видаляти випуски, завантажені на сервер Adobe.

Перша сторінка першої статті тепер може бути використана як обкладинка в бібліотеці випусків, завантажених
вами на сервер.

Випуск 2.5/3

Виправлення помилок; жодних нових функцій, окрім програми Adobe Content Viewer, яка пропонувалася через магазин Apple Store.

Випуск 2

У попередній версії для кожної папки статті були необхідні файли InDesign _h та _v, а також
папка зв’язків із комбінованими ресурсами з двох файлів. Для всього випуску була одна папка OverlayResources. Ця структура досі дійсна,
але тепер файли _h та _v можуть розташовуватись в окремих папках, а в кожній папці мають бути папка зв'язків та папка
OverlayResources — це особливо корисно для пакетних папок. Кожен метод має свої переваги.
Якщо використовується метод, коли файли InDesign та папки зв’язків розташовуються в різних папках, необхідно включити окрему папку
OverlayResources в кожну папку статті, а не використовувати одну папку OverlayResources для всього випуску.
Незалежно від використовуваної структури, файли InDesign тепер можуть мати суфікси «_h» і «_v» (тобто горизонтально та вертикально)
або «_l» та «_p» (тобто альбомна та книжкова орієнтація).

Гіперпосилання, кнопки та об’єкти з кількома станами у файлах InDesign тепер можна включати у
випуск без потреби в Overlay Creator. На панелі «Ярлики сценарію» можна змінювати параметри за замовчуванням для цих об’єктів.

Відео тепер можна відтворювати прямо в макеті, а не лише на весь екран.

В Overlay Creator тепер є пункт «Панорама».
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Sidecar.xml

Велика кількість випусків

Плавна прокрутка

Можна уникнути заповнення метаданих щоразу, коли використовується Bundler, створивши файл CSV під назвою «Info.csv».
Через те, що деякі символи відображаються неправильно, файл CSV замінюється файлом XML.

Тепер у переглядач можна додавати більш, ніж один випуск. Якщо натиснути значок «Домашня сторінка»,
відкриється бібліотека випусків, а не початок поточного випуску. Для випусків у бібліотеці можна створити зображення попереднього
перегляду. Наразі можна завантажити лише вісім випусків.

Для кожної статті можна визначити спосіб прокручування: безперервне або сторінками.

Випуск 1

У першому випуску інструментів Digital Publishing Suite були програми Content Bundler та Interactive Overview Creator на основі AIR. У
першому випуску Overlay Creator були такі типи накладань, як гіперпосилання, круговий переглядач, показ слайдів, звук та відео. Програма
Overlay Creator була єдиним засобом створення інтерактивних об’єктів.
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Огляд
У цій статті наводиться перелік відомих на поточний момент проблем, а також найкращі рішення для виправлення помилок у кожному
випуску Digital Publishing Suite. Перелік нових функцій див. у статті Що нового в цьому випуску.

Перелік відомих помилок сервера DPS і запланованих операцій із технічного обслуговування див. на сторінці http://status.adobedps.com.

Спеціальні виправлення версії 30
28 квітня 2014 р.

Успадкований переглядач на базі Android не показував повідомлення про помилку, коли відбувалось завантаження фоліо на пристрій
Android, на якому було недостатньо локальної пам’яті. (3732681)

22 квітня 2014 р.

Вирішено проблему продуктивності з великими push-сповіщеннями. (3743224)

10 квітня 2014 р.

Вирішено проблему з надсиланням віддалених сповіщень за допомогою успадкованих/API-інтерфейсів для сповіщень. (3735711)

21 березня 2014 р.

Під час надсилання текстового сповіщення із двобайтними символами розмір повідомлення стає більшим за 256 байтів, які дозволені у
текстовому полі. В інтерфейсі користувача відображається від’ємне значення кількості байтів, які залишились, проте це не заважає
надсиланню сповіщення до Apple, але призводить до помилки. Після застосування цього виправлення служба не дозволятиме надсилання
повідомлення, розмір якого перевищує 256 байтів. Якщо розмір текстового повідомлення перевищить дозволений поріг, в інтерфейсі буде
відображено помилку, і користувачу доведеться зменшити кількість двобайтних символів, перш ніж продовжити.

20 березня 2014 р.

У деяких випадках після встановлення інструментів версії 30 користувачі не можуть увійти на панель Folio Builder за допомогою
посвідчення Adobe ID, якому не призначено роль «Програма». Цю проблему вирішено в даному спеціальному виправленні. Щоб уникнути
проблем під час входу, оновіть інструменти DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) або панель Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5).
Посилання на програми встановлення див. у цій статті.

Наразі відомі проблеми та інструкції з усунення
Проблеми входу/встановлення

За виникнення збоїв під час встановлення Adobe Content Viewer після оновлення інструментів DPS див. статтю Помилка
встановлення і пошуку Adobe Content Viewer на настільних ПК (англійською мовою).
За виникнення помилки встановлення програми DPS App Builder видаліть її із системної папки з програмами (якщо така існує),
очистіть папку видалених файлів, авторизуйтесь у панелі DPS Dashboard і оберіть DPS App Builder для Mac.
За появи повідомлення про помилку «Не вдалося виконати автентифікацію» під час входу до облікового запису в Adobe Content
Viewer на iPad із актуальним посвідченням Adobe ID або за виникнення помилки відображення дійсного опублікованого фоліо у
програмі власного перегляду, причиною може бути помилка у роботі сервера. Див. розділ «Повідомлення про помилку «Не вдалося
виконати автентифікацію» технічної примітки Усунення несправностей Adobe Content Viewer або зверніться до представника Adobe.

Відомі проблеми у власному переглядачі для Android

Список підтримуваних функцій і обмежень у власному переглядачі для Android див. у статті Створення власних програм DPS для
пристроїв Android.

Відомі проблеми з публікуванням у соціальних мережах і веб-браузером

Функцію публікування в соціальних мережах із пристроїв iOS 6 вимкнуто в усіх програмах, створених після 7 лютого. Усе меню
публікування в соціальних мережах вимкнуто на пристроях з операційною системою iOS 6. Це меню й надалі буде доступним на
пристроях з iOS 7.
Остання сторінка статей із плавною прокруткою може відображатися неналежним чином у веб-браузері, якщо довжина такої статті не
є точно кратною висоті фоліо. Наприклад, остання сторінка статті з роздільною здатністю 1024x2000 може обрізатися, проте статті
1024x1536 (удвічі вище) або 1024x2304 (утричі вище) мають відображатися належним чином. Ця проблема зазвичай виникає у
книжковій орієнтації. У якості першого обхідного шляху можна зробити висоту сторінки із плавною прокруткою точно кратною висоті
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фоліо. Іншим обхідним шляхом є використання для статті із плавною прокруткою зображення у форматі PNG замість зображення у
форматі PDF.
Зображення змісту розміром більше 70x70 обтинаються замість масштабування.

Інші відомі проблеми

Під час надсилання програми DPS за допомогою Application Loader з’являється повідомлення про помилку «Попередження:
невідповідність версій». Можна або проігнорувати це попередження та продовжити надсилання програми, або змінити номер версії в
iTunes Connect. Наразі компанія Apple не відхиляє програми через цю проблему. (3632944)
Якщо у програмі версії 29 або 30 увімкнено функцію публікування в соціальних мережах, статті у фоліо, опублікованому як
безкоштовне, будуть доступні для перегляду у веб-браузері та переглядачі статей, навіть якщо статті є захищеними або
нормованими.

Виправлення помилок у версії 30.2 (від 28 квітня 2014 р.)
Виправлення засобів аналітики

Відтепер у показниках статті відображаються послідовні звіти про початок накладання й переходи за посиланнями на сторінки, на
яких немає цих елементів. (3726762)
Відтепер кнопки, вставлені в показ слайдів, відстежуються належним чином. (3737243)

Успадкований переглядач на базі Android

Успадкований переглядач на базі Android не показував повідомлення про помилку, коли відбувалось завантаження фоліо на пристрій
Android, на якому було недостатньо локальної пам’яті. (3732681)

Виправлення помилок у версії 30.1 (від 7 квітня 2014 р.)
Виправлення помилок у програмах перегляду для iOS

В оновлених програмах із безпосереднім наданням прав доступу було вирішено декілька проблем, пов’язаних із входом до системи,
зокрема неправильна робота кнопки входу в систему й вихід користувачів з системи. (3726004 та 3726005)
Відтепер програма перегляду для iPhone використовує пропорції (16:9) для обкладинок фоліо з розміром для iPhone5 у Newsstand.
(3732700)
Код програми перегляду, який шукає дескриптори даних у HTMLResources.zip, відтепер не видає хибне сповіщення про помилку.
(3724085)
Символи розширеного набору відтепер не кодуються в URL-адресі для перетягнутої вгору URL-адреси у веб-перегляді. (3728362)

Виправлення помилок у власному переглядачі для Android

Виправлена помилка з відтворенням деяких автоматично відтворюваних відео.
До бібліотеки, додано виправлення помилок, пов’язаних зі скасуванням завантажень, які покращують стабільність.
Вирішена проблема із входом у систему з безпосереднім наданням прав.

Виправлення помилок у програмах перегляду для магазину Windows

У разі зміни видавцем назви статті під час оновлення фоліо користувачем відтепер не з’являється помилка «Неможливо відкрити
фоліо». (3729074)
Вирішена проблема із входом у систему з безпосереднім наданням прав. (3726018)

Примітки щодо виправлених помилок у 30 версії (березень 2014 р.)
Виправлення помилок створення вмісту

У фоліо, у яких накладання мають символи розриву рядка в їхніх назвах, виникають проблеми з неповними накладаннями та збої
завантажень на пристроях Android. Цю проблему вирішено. (3653600)

Виправлення помилок у програмах перегляду для iOS

Будь-який переглядач, окрім Newsstand, і переглядач Adobe Content Viewer після перезапуску більше не втрачають завантажені
фоліо, якщо поле назви публікації фоліо містить ліві скісні риски «/». (3706229)
Проведення пальцем по накладанню веб-вмісту більше його не активує в iOS7. (3719813)
Програма перегляду аварійно завершувала роботу, коли користувач завантажував один розділ фоліо з кількома розділами, коли
фоліо не було опубліковано, а користувач переглядав це фоліо та працював із ним. Цю проблему вирішено. (3712674)
Послідовність зображень тепер можна скинути при повороті та у стані бездіяльності під час прокручування. (3711983)
На пристрої з iOS 7 кнопки показу слайдів більше не зникають, коли пристрій повертається, якщо показ слайдів вкладено у кадр із
можливістю прокручування. (3710367)
Вибір працюючих посилань переходу типу «navto» більше не призводить до помилок і в деяких випадках не має жодних наслідків.
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(3704444)
Місце, на якому читач зупинився минулого разу у фоліо з однією орієнтацією, більше не втрачається, коли пристрой
перезапускається в іншій орієнтації. (3701061)
Значення, які містяться у локальному сховищі, тепер належним чином завантажуються після перебування пристрою в режимі сну або
натискання кнопки «Домашня сторінка». (3696400)
Коли користувач збільшує сторінку PDF та проводить пальцем по послідовності зображень, послідовність зображень тепер
поводиться належним чином. (3689978)
Сторінка показу слайдів з автоматичним відтворенням, яку було скинуто подвійним торканням, більше не починає відтворюватися
знову, коли користувач залишає цю сторінку. (3685543)
Відтепер обкладинка фоліо Newsstand оновлюється належним чином за допомогою фонового віддаленого сповіщення, навіть якщо
користувач не має прав доступу до фоліо. (3684294)
У деяких випадках накладання послідовності зображень, вбудовані в кадр із можливістю прокручування, тепер не мають проблем з
автоматичним відтворенням. (3684291)
Сповіщення про нове фоліо не з’являється у вікні перегляду фоліо, якщо в переглядачі не настроєно безпосереднє надання прав.
Цю проблему вирішено. (3684290)
Вирішено проблему, через яку програма перегляду аварійно завершувала роботу, коли користувач вибирав кілька фоліо для
придбання із власної бібліотеки, а потім повертався до стандартної бібліотеки. (3678047)
Дуже швидке проведення пальцем по сторінці показу слайдів іноді призводить до переходу до наступної статті, а не до змінення
слайдів. Цю проблему вирішено. (3673086)
На пристрої iPhone 5 текст «Забули пароль?» розташовується поза межами області входу, якщо у програмі настроєно URL-адресу
для забутого пароля замість URL-адреси для створення облікового запису. Цю проблему вирішено у програмах версії 30. (3671662)
Коли користувач швидко проводить пальцем по захищеній статті, яка розташована поруч із безкоштовною статтею, з’являється
можливість перегляду захищених статей без відображення панелі придбання або затінення. Цю проблему вирішено. (3660132)
Власні слоти HTML та веб-подання відтепер належним чином виходять за межі користувацького інтерфейсу переглядача. (3658854)
Відтепер після попереднього перегляду фоліо можна завантажити, навіть якщо у назві змісту є пробіл. (3658214)
Коли збільшено масштаб сторінки показу слайдів або послідовності зображень та активовано функцію рухів пальцями, можна
прокручувати сторінку за допомогою вертикального руху пальцем. (3656725)
При проведенні пальцем по горизонтальному прокручуваному кадру із зображенням, обрізаним в InDesign, сторінка більше не
рухається та не з’являється ефект тремтіння. (3653470)
Відтепер при подвійному торканні об’єктів із кількома станами збільшення та зменшення масштабу відбуваються належним чином,
коли сторінку збільшено у статті PDF. (3652078)
Вікно відмови від контролю за використанням більше не вимикається в автономному режимі. (3650422)
Відтепер у заголовку бібліотеки не відображається сповіщення бібліотеки, якщо фоліо оновлюється кілька разів. (3649220)
Після проведення пальцем по вертикальному кадру з можливістю прокручування для переходу до наступної сторінки тепер не
відбувається короткочасне відображення наступної сторінки та повернення до вихідної сторінки. (3647503)
Спостерігається більш надійна робота внутрішнього браузера програми під час перегляду веб-вмісту. (3610048)
Відтепер є можливість підтвердити квитанцію передплатника iTunes, якщо пристрій перезапущено та не розблоковано, а програму
викликано через віддалене сповіщення Newsstand. (3595346)

Виправлення помилок у програмах перегляду для магазину Windows

Виправлено помилку, пов’язану з аварійним завершенням роботи програми перегляду для магазину Windows, що виникала під час
відкриття бібліотеки з фоліо, для якого не вказано дату публікацію або дату випуску. (3714037)
У деяких випадках неправильно архівувалося фоліо з відеонакладанням. Через це користувачі не могли повторно завантажити фоліо
належним чином. (3707309)

Виправлення помилок у веб-версії DPS App Builder

Усунуто проблему з метою оптимізації настроювання аналітики для користувачів випуску Professional під час створення власних програм
для Android.

Найкращі методи усунення помилок у версії 30
Під час введення метаданих для фоліо та статей використовуйте основні символи, зокрема літери (A-Z), цифри (0-9), тире та
підкреслення. Не використовуйте ліві скісні риски «/», символі розширеного набору ASCII та інші символи.
Якщо параметр «Безкоштовна» не відображається в редакторі Folio Producer, виконайте такі дії: укажіть у полі зазначення версії
програми перегляду фоліо 26 або новішу версію та оновіть статті цього фоліо. (За оновлення версії програми перегляду фоліо версія
програми перегляду статей залишатиметься незмінною, доки статті не будуть оновлені окремо.)
Хоча платформа Android відтепер підтримує PDF-файли, функція прив’язування PDF-файлів до файлів HTMLResources.zip ще
недоступна на Android.
Не всі статті у форматі PDF відображатимуться на Android так само, як у iOS. Зокрема накладання веб-вмісту можуть поводитися
інакше. Панорами, вбудовані відео та деякі інші функції наразі не підтримуються платформою Android.
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Угору

За умови створення HTML-банера для програми, що надається за підпискою користувачам із відповідними правами, банер
розтягується на всю сторінку. У такому випадку може знадобитися відповідне коригування HTML-коду.
За умови використання банера надання прав видавець усе одно має включити до системних ресурсів у DPS App Builder файли
мозаїчних зображень оформлення підписки, хоча останні і не відображаються. (Виправлення цієї проблеми було інтегроване, але
через виявлення іншої помилки його довелося скасувати.) У такому випадку в якості мозаїчних зображень можна використовувати
будь-які шаблонні зображення.
Нещодавно компанія Amazon змінила формат вбудовування відео на YouTube. Відредагуйте код вбудовування для YouTube,
включивши у нього рядок «scr=http://www.youtube.com» замість рядка «src=//www.youtube.com». Крім того, задайте автовідтворення
для накладання та додайте зображення плаката перед накладанням.

Виправлення помилок у попередніх випусках
Список приміток і виправлень помилок для попередніх випусків див. у статті Історія приміток щодо випусків DPS.
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Оформлення та макети
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Огляд оформлення макета

  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

Фоліо — це публікація, така як випуск щомісячного журналу або вміст програми перегляду для одного випуску. Фоліо складається з однієї
статті або декількох статей (які також називають «стеками»). Створюйте вихідні документи для своїх статей за допомогою InDesign CS5
або новіших версій. За допомогою панелі Folio Builder створюйте фоліо та статті. Додавайте інтерактивні об'єкти до своїх документів за
допомогою панелі накладань фоліо.

Пов'язані статті

Щоб зробити це: Завітайте сюди:

Створити дизайнерське рішення Розробка цифрових публікацій

За допомогою InDesign створити вихідні документи для
статей

Створення вихідних документів

Додати інтерактивні накладання Інтерактивність

Створення фоліо та статей Фоліо та статті

Попередній перегляд контенту Попередній перегляд фоліо та статей

Надати доступ до фоліо іншим Надання доступу до фоліо
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Розробка цифрових публікацій

  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

У InDesign CS6 можна поєднувати горизонтальні та вертикальні макети в одному документі InDesign. У InDesign CS5/CS5.5 горизонтальні
та вертикальні макети зберігаються лише в окремих документах InDesign. Не можна змішувати та поєднувати орієнтації в одному файлі
.folio; увесь файл .folio повинен мати однакову орієнтацію: подвійну, книжкову або альбомну.

Стаття із подвійною орієнтацією містить два макети — вертикальний та горизонтальний. Коли користувач повертає мобільний пристрій,
відображається друга орієнтація. Фоліо з однією орієнтацією завжди розташовується з однією відповідною орієнтацією. Наприклад, якщо
статті створюються лише з вертикальних файлів InDesign, така орієнтація зберігається, навіть якщо користувач повертає мобільний
пристрій. Однак у випадку, якщо фоліо має лише книжкову орієнтацію, повноекранне відео може також відтворюватися в альбомному
режимі.

 
Альбомний та книжковий макети на iPad

Кожний документ може містити кілька сторінок і файлів, що відрізняються за орієнтацією: горизонтальною та вертикальною.

Дизайнерські рішення для програм для цифрового публікування

Боб Брінгхерст (Bob Bringhurst) надає
докладніші приклади дизайнерських
рішень для цифрових публікацій.... Читати
далі

http://goo.gl/IfafR

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Створення вихідних документів InDesign

Угору

Інструкції зі створення документів InDesign
Створення вихідних документів (у InDesign CS5 та CS5.5)
Створення вихідних документів InDesign (у InDesign CS6 та CC)

Найлегшим способом створення статті цифрового журналу на основі наявної статті для друку зазвичай є створення нового документа.
Щоб змінити призначення документа можна змінити параметри у діалоговому вікні «Параметри документа». Укажіть розмір (наприклад,
1024x 768 для iPad SD) та орієнтацію (книжкову або альбомну) сторінки. У фоліо із подвійною орієнтацією, в яких користувачі можуть
переглядати контент у горизонтальному чи вертикальному відображенні, для кожної статті можна створити два окремих документа — один
із книжковою орієнтацією та один із альбомною. Використовуючи InDesign CS6, можна також створювати альтернативні макети у межах
одного документа.

Не використовуйте розвороти із двома сторінками в оригінальних документах: на розвороті має бути лише одна сторінка.

Інструкції зі створення документів InDesign
Вимкніть розвороти. Не використовуйте інструмент «Сторінка» для змінення розміру сторінки, якщо сторінка не має плавної
прокрутки.
Створюючи оформлення, пам’ятайте, що 6-піксельна смуга прокрутки обмежує правий край макета статті. Подумайте, чи не слід
додати на головній сторінці напрямну або об’єкт, щоб позначити цю область.
Під час розробки макетів можна передбачити навігаційні смуги, які з’являтимуться під час торкання користувачем фону. Верхня
навігаційна смуга складається із системного рядка стану розміром 20 або 40 пікселів (SD або HD) та власне верхньої навігаційної
смуги розміром 44 або 88 пікселів. Розмір нижньої навігаційної смуги становить 44 або 88 пікселів. У корпоративних програмах може
відображатися додаткова навігаційна смуга із власними навігаційними значками. Додаткова навігаційна смуга має розмір 56 або 112
пікселів.
Щоб уникнути великого розміру файлів .folio, використовуйте файли JPEG та PNG у належним чином адаптованому розмірі для
інтерактивних матеріалів, таких як послідовності зображень, зображення панорамування та масштабування і панорами. Для
відтворення неінтерактивних зображень або перегляду зображень у режимі показу слайдів можна використовувати файли будь-якого
формату, у тому числі PSD, TIFF, AI, PDF та JPEG. Об’єкти на кожній сторінці, що не містять інтерактивних елементів, після
створення статті або макета стискаються та перетворюються на єдиний фоновий файл зображення у форматі PNG, JPEG або PDF.
Зображення із показу слайдів та зображення кнопок подібним чином стискаються у файли PNG.

Під час створення зображень для інтерактивних накладань рекомендовано застосовувати функцію «Зберегти для Web і
пристроїв» у Photoshop.

Розміщуючи PDF-файли в документі InDesign, використовуйте невирівняні файли PDF 1.4 або пізнішої версії, щоб запобігти появі
небажаних білих ліній.
Щоб забезпечити максимальну точність кольорів, використовуйте кольорові зображення RGB замість CMYK або LAB.
Для файлів без інтерактивного вмісту можна використовувати зображення будь-якого формату. Неінтерактивний вміст проріджується
як зображення з розмірами, аналогічними розміру фоліо. Інструкції зі створення інтерактивного вмісту див. у статті Передові методи
створення накладань.

Шаблони макетів iPad для Digital Publishing Suite

Робота зі стилями та шарами

Кейт Гілберт створив шаблони розміром
1024x768 для InDesign CS5. Ці шаблони
містять напрямні, що відокремлюють
смужки прокрутки та меню на iPad. ...
Читати далі

http://goo.gl/yKAUD

від Кіт Гілберт (Keith Gilbert) 
http://www.gilbertconsulti...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Колін Флемінг (Colin Fleming) пояснює, як
користуватися стилями для забезпечення

від Колін Флемінг (Colin
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Угору

Примітка.

Створення вихідних документів (у InDesign CS5 та CS5.5)
InDesign CS5 та InDesign CS5.5 не будуть підтримуватись у версії 32, вихід якої заплановано на вересень 2014 р. З цього

часу ви не зможете створювати або редагувати фоліо чи статті або завантажувати DPS-зміст до програми Folio Producer. Для
цього вам знадобиться InDesign CS6 або пізнішої версії.

1. У InDesign CS5 або InDesign CS5.5 оберіть команди меню «Файл» > «Новий»> «Документ».

2. (Необов’язково) Для параметра «Метод» виберіть значення «Веб».

Вибір значення «Веб» полегшить адаптацію макета до мобільних пристроїв. Якщо під час створення документа для параметра
«Метод» уже вибрано значення «Друк», змінити його на значення «Веб» неможливо. Однак можна змінити значення параметрів
уручну.

3. У полі «Розмір сторінки» вкажіть розміри пристрою зчитування.

У моделях·iPad стандартної чіткості використовуються розміри 1024x768 пікселів. У моделях iPad високої чіткості використовуються
розміри 2048x1536 пікселів. Щоб отримати найкращі результати, створіть документ розміром 1024x768 пікселів і оберіть формат
зображення PDF. Таким чином вміст виглядатиме добре на всіх пристроях iPad.

На мобільному пристрої обрізується область у 6 пікселів на правому боці сторінки. Фактична область дизайну на моделях iPad
стандартної чіткості становить 1018x768 пікселів (або 762x1024 пікселі).

На пристроях Android масштаб вмісту в переглядачі для Android збільшується або зменшується та адаптується до розміру області
відображення шляхом додавання чорних смуг. Див. статтю Створення документів для різних пристроїв.

Якщо потрібна плавна прокрутка, можна вказати власний розмір сторінки (наприклад, 1024x3000). Див. публікацію Статті з плавною
прокруткою.

4. Для параметра «Орієнтація» виберіть значення «Книжкова» або «Альбомна».

 
Створення документа для пристрою зчитування 
A. Для параметра «Метод» виберіть значення «Веб». B. Укажіть розмір сторінки. C. Виберіть книжкову або альбомну
орієнтацію. 

5. Для статті з подвійною орієнтацією повторіть ту саму процедуру, щоб створити другий документ.

Зберігаючи файли, додавайте суфікси _v та _h в імена файлів, якщо ви хочете імпортувати статті. Наприклад, додайте суфікс _v
для отримання вертикального (книжкового) документа, як-от stattya_v.indd.

6. Надайте оформлення своїм документам.

Не всі функції інтерактивності InDesign підтримуються у процесі цифрового публікування. Докладніше читайте у статті Функції
інтерактивності, що підтримуються.

одноманітності дизайну в публікаціях та
як користуватися шарами для уникнення
безладу в DPS.... Читати далі

http://bit.ly/mTj72N

Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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УгоруСтворення вихідних документів InDesign (у InDesign CS6 та CC)
Програми InDesign CS6 та СС містять декілька нових можливостей, які спрощують робочий процес розробки у DPS. Для отримання
докладнішої інформації щодо цих можливостей перейдіть за наведеними нижче посиланнями. Зверніть увагу на такі моменти:

Фоліо, створені або відредаговані у програмі InDesign CS6 та пізніших версіях, несумісні з версіями переглядача, нижчими за 20.

Якщо використовуються альтернативні макети, створення статей на основі цих макетів можливе лише за допомогою функції «Додати
статтю», а не функції «Імпортувати статтю». Якщо ж ви часто імпортуєте кілька файлів одночасно, продовжуйте створювати окремі
документи для різних макетів, адже функція «Імпортувати статтю» поки що не підтримує альтернативні макети.

Щоб створити вихідний документ у програмі InDesign CS6 або CC, виконайте такі дії:

1. У програмі InDesign CS6 виберіть «Файл» > «Створити» > «Документ».

2. У якості методу виберіть «Цифрове публікування».

3. У полі вибору розміру сторінки вкажіть цільовий пристрій, наприклад iPad. За необхідності змініть значення ширини та висоти.

У моделях·iPad стандартної чіткості використовуються розміри 1024x768 пікселів. У моделях iPad високої чіткості використовуються
розміри 2048x1536 пікселів. Щоб отримати найкращі результати, створіть документ розміром 1024x768 пікселів і оберіть формат
зображення PDF. Таким чином вміст виглядатиме добре на всіх пристроях iPad.

На мобільному пристрої обрізується область у 6 пікселів на правому боці сторінки. Фактична область дизайну на моделях iPad
стандартної чіткості становить 1018x768 пікселів (або 762x1024 пікселі).

На пристроях Android масштаб вмісту в переглядачі для Android збільшується або зменшується та адаптується до розміру області
відображення шляхом додавання чорних смуг. Див. статтю Створення документів для різних пристроїв.

Якщо потрібно активувати плавну прокрутку, можна вказати власний розмір сторінки (наприклад, 1024x3000). Див. публікацію Статті
з плавною прокруткою.

4. Для параметра «Орієнтація» виберіть значення «Книжкова» або «Альбомна».

 
Створення документа для пристрою зчитування 
A. У полі вибору методу оберіть «Цифрове публікування». B. Укажіть розмір сторінки. C. Виберіть книжкову або альбомну
орієнтацію орієнтацію. 

5. Поставте позначку напроти поля «Первинний текстовий кадр», щоб один текст використовувався під час створення альтернативних
макетів. Якщо у статті немає головного ланцюжка матеріалів, залиште це поле непозначеним.

6. Надайте оформлення своєму документу.

Не всі функції інтерактивності InDesign підтримуються у процесі цифрового публікування. Докладніше читайте у статті Функції
інтерактивності, що підтримуються.

7. Для статті з подвійною орієнтацією виконайте одну з таких дій:

Створіть другий документ з іншою орієнтацією. Зберігаючи файли, додавайте суфікси _v та _h в імена файлів, якщо ви хочете
імпортувати статті. Наприклад, додайте суфікс _v для отримання вертикального (книжкового) документа, як-от stattya_v.indd.

Створіть альтернативний макет.

Альтернативний макет для відео
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Відеоролик про правила «рідкого» макета

Відеоролик про використання основних правил «рідкого» макета

Відеоролик про правила «рідкого» макета на основі напрямних

Відеоролик про правила «рідкого» макета на основі об’єктів

Adobe також рекомендує

Як користуватися правилами «рідкої»
сторінки на основі об’єктів у програмі
InDesign CS6.... Читати далі

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

від Анн-Марі Консепсьон
(Anne-Marie Concepcion),
Lynda.com

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Дізнайтеся про основні поняття правил
для макета «рідкої» сторінки у програмі
InDesign CS6.... Читати далі

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

від Анн-Марі Консепсьон
(Anne-Marie Concepcion),
Lynda.com

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Як у програмі InDesign CS6 користуватися
такими правилами «рідкого» макета, як
масштабування, центрування та
створення сторінок за шаблоном....
Читати далі

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

від Відеоролик Adobe

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Як у програмі InDesign CS6 користуватися
правилами «рідкої» сторінки на основі
напрямних.... Читати далі

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

від Анн-Марі Консепсьон
(Anne-Marie Concepcion),
Lynda.com

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Як користуватися правилами «рідкої»
сторінки на основі об’єктів у програмі
InDesign CS6.... Читати далі

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

від Анн-Марі Консепсьон
(Anne-Marie Concepcion),
Lynda.com

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Створення документів для різних пристроїв
Можна створювати фоліо та власні програми перегляду для тих чи інших платформ, які враховуватимуть розмір різних пристроїв.
Наприклад, на платформі Android працює велика кількість пристроїв із різними розмірами екрана, зокрема 1024x600, 1280x800 і
1920x1200. Платформа iOS (Apple) містить моделі 1024x768 та 2048x1536 для iPad, а також моделі 480x320, 960x640 та 1136x640 для
iPhone.

Пристрої з операційними системами Android та iOS мають різні вимоги до відображення фоліо. Пристрої з операційною системою Android
можуть відображати будь-які фоліо. За потреби статті масштабуватимуться або їхній формат змінюватиметься на широкоекранний. Однак
на iPad відображаються лише фоліо із пропорціями 4:3. У програмах перегляду для iPhone відображаються лише фоліо зі
співвідношенням сторін 3:2 або 16:9 (1136x640).

Створення одного фоліо (рекомендований підхід)
Хоча відтворення не обов’язкові, можна створити одне фоліо для кожної платформи та дозволити масштабування вмісту. Для пристроїв
iPad можна створити одне фоліо розміром 1024x768, яке належним чином відображатиметься на пристроях iPad стандартної та високої
чіткості. Подібним чином, можна створити одне фоліо розміром 480x360, яке належним чином відображатиметься на пристроях iPhone
стандартної та високої чіткості. Див. Створення статей із різними відтвореннями.

Для переглядачів на базі Android можна створити одне фоліо, зокрема фоліо розміром 1024x768 для пристроїв iPad або фоліо розміром
1280x800, яке більше підійде розмірам пристрою Android. Масштаб цього фоліо збільшується або зменшується на пристроях Android. Щоб
забезпечити найкращі результати, потрібно перевірити певне фоліо на різних пристроях Android. Ще один варіант для власних
переглядачів на базі Android – створити одне фоліо для телефонів та інше фоліо для планшетів, а потім під час розробки програми
вибрати менше фоліо, яке відображатиметься тільки на телефонах, та більше фоліо, яке відображатиметься тільки на планшетах. Див.
статтю Налаштування відтворень для власних переглядачів на базі Android.

Для переглядачів для магазину Windows рекомендовано створити одне фоліо розміром 1024x768 або 1280x800. Вміст відповідним чином
масштабується та форматується.

Різні відтворення

Різні версії того самого файлу .folio, створені для різних пристроїв, називаються відтвореннями. Якщо створюється кілька варіантів
відтворення фоліо, переглядач робить доступним лише те відтворення, яке найкраще відповідає розмірам пристрою.

У випадку, якщо на пристрої, який працює на платформі Android, у переглядачі відображається відтворення, що не відповідає пропорціям
пристрою, файл .folio адаптується до пристрою. Переглядач може додати горизонтальні (чорні смужки вгорі та внизу) або вертикальні
(чорні смужки з боків) поля у разі потреби.

Відтворення корисні з кількох причин.

Можна створювати вміст для пристроїв iPhone, який не форматуватиметься з додаванням горизонтальних чорних полів. Наприклад,
можна створити відтворення розміром 480x320 для пристроїв iPhone 3/4, а також відтворення розміром 1136x640, яке заповнить
область відображення пристрою iPhone 5 і пізніших моделей.
Можна створити фоліо лише для веб-браузера. Див. Персоналізація веб-браузера.
Можна створити різні фоліо для пристроїв Android, призначені окремо для телефонів та для планшетів.
Можна створити окремі фоліо у SD та HD-форматі (1024x768 та 2048x1536) для iPad. Ця можливість є особливо корисною у тих
випадках, коли для статей потрібно використовувати формат зображення PNG або JPG, замість PDF.

Див. Створення різних відтворень фоліо.

 
Відтворення фоліо 
A. Фоліо 1024x768 B. Фоліо 1024x600 C. Фоліо 1024x768 із горизонтальними полями на пристрої 1024x600 
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Інструкції з оформлення різних відтворень

Нижче наведено інструкції на випадок, якщо потрібно змінити призначення одного документа для різних пристроїв.

У програмах перегляду на iPad відображаються лише фоліо із пропорціями 4:3, наприклад 1024x768. У програмі перегляду для
iPhone відображаються лише фоліо зі співвідношенням сторін 3:2, наприклад фоліо розміром 480x320 та 960x640, а також 1136x640
(відтворення для iPhone 5).

На пристроях Android переглядачі збільшують або зменшують масштаб вмісту в межах до 300%, аби вміст відповідав розміру
пристрою. Можуть з'являтись чорні смуги по боках.

Коли до фоліо додається стаття, пропорції сторінки в документі мають збігатися з пропорціями фоліо (якщо не вибрано параметр
«Плавна прокрутка»). Наприклад, документи InDesign розміром 1024x768 можна додавати до фоліо 2048x1536, оскільки пропорція
4:3 зберігається. Однак документи розміром 1280x768 неможливо додати до фоліо 1024x800.

Розробляючи вміст для пристроїв Android, пам'ятайте про те, що навігаційна смуга зменшує область відображення. Наприклад, смуга
навігації на пристроях Xoom і Galaxy 10 займає 48 пікселів, а на пристрої Nexus 7 — 64/75 пікселів. Зокрема, через навігаційну смугу
фактичний розмір макета на Xoom становить 1280x752 в альбомній орієнтації та 800x1232 у книжній. Рекомендуємо дозволяти деяке
масштабування або наявність чорних смуг по боках, замість намагання створити відтворень фоліо, які враховую цю різницю в
розмірах.

Об’єкти, що містяться на прихованих шарах, не відображаються в експортованому фоліо. Можна створювати окремі шари для різних
мобільних пристроїв і додавати об’єкти, що відображаються лише за увімкненого відповідного шару. Перш ніж створити статтю з
документа, відобразьте і приховайте відповідні шари, а також за необхідності змініть розмір сторінки.
Якщо активувати публікування у соціальних мережах для відображення контенту у веб-браузері, можна створити спеціальне
відтворення, яке відображатиметься тільки у веб-браузері програми перегляду. Див. Розробка відтворення лише для веб-браузера.

Рекомендовано використовувати різні ідентифікатори програми для платформ iOS і Android, щоб за необхідності мати можливість
використовувати різний вміст для пристроїв iOS і Android. Не всі функції, що підтримуються в iOS, будуть підтримуватись у Android,
як описано в наступному розділі.

Функції, які не підтримуються на інших платформах

Деякі з функцій, що працюють на iPad, не підтримуються в Android Viewer та на інших пристроях. Наприклад, панорами та вбудовані
(неповноекранні) відео не підтримуються на платформі Android. Для використання HTML-вмісту необхідно переконатися, що він належним
чином працює у браузері конкретної платформи, а також у фоліо DPS. Див. Відмінності переглядачів для iOS та Android і Перелік
підтримуваних у DPS функцій.

Створення програм

Інформацію про створення програм DPS для пристроїв Android читайте у статті Створення власних програм DPS для пристроїв Android.

Інформацію про створення програм DPS для магазину Windows читайте у статті Створення програм DPS для магазину Windows.
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Створення HTML-статей для DPS

Примітка.

Статті на основі HTML можна імпортувати у фоліо, щоб фоліо відображалося в переглядачі як одна стаття. Одна з переваг HTML-статей
полягає у значно меншому розмірі файлу, який краще підходить для щотижневих публікацій і простих статей із великою кількістю тексту.
HTML-статті також можуть містити функції інтерактивності, недоступні на панелі накладань фоліо.

Стаття Рагху Тріковіла (Raghu Thricovil) Удосконалюйте свої DPS-фоліо за допомогою HTML-анімації із використанням Adobe Edge
розповідає як використовувати Adobe Edge для створення HTML для DPS.

1. Створіть папку, що містить файли HTML.

Переконайтеся, що включаються лише ті об'єкти, які використовуються в папці. Завантажуються всі наявні у папці об'єкти, навіть
якщо вони не використовуються.

2. Під час імпорту HTML-статті до стеку з однією орієнтацією до назви файлу формату .html слід додавати суфікс an _h or _v,
наприклад index_h.html.

Без додання суфікса стаття імпортується як стаття із подвійною орієнтацією. У разі спроби попереднього перегляду або
опублікування фоліо із подвійною орієнтацією з'явиться повідомлення про помилку.

3. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, до якого буде додано статтю HTML.

4. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder виберіть у меню панелі пункт «Імпортувати статтю».

5. Виберіть «Імпортувати одну статтю», клацніть значок папки розташування  та вкажіть папку HTML.

6. Вкажіть додаткові налаштування, наприклад «Плавна прокрутка», і натисніть «OK».

Якщо редагуються HTML-файли, виберіть на панелі Folio Builder варіант «HTML-стаття» та натисніть «Оновити».

Під час редагування фоліо, створеного у програмі, версія якої старіша за 20 версію, відкрийте діалогове вікно
«Властивості фоліо» та вкажіть версію програми перегляду. Якщо обрано параметр «Невизначений», імпортувати HTML-статтю
не вдасться.

Вимоги до статті HTML

Можна створити єдиний HTML-файл, що одночасно підтримуватиме портретну та альбомну орієнтації, щоб створити окремі HTML-
файли для двох орієнтацій. Щоб використати окремі HTML-файли для книжкової та альбомної орієнтації, додайте суфікси _v та _h
наприкінці імен HTML-файлів, наприклад index_h.html. Для створення фоліо з однією орієнтацією потрібний лише один HTML-файл.
Додайте суфікс _h або _v для файлу HTML у фоліо з однією орієнтацією.

Динамічні HTML-файли (DHTML) підтримуються не повною мірою.

Стосовно структури файлів, одним із варіантів є розміщення всіх пов’язаних графічних елементів та сценаріїв HTML-файлу в
окремих папках статей. Інший варіант полягає у розміщенні всіх пов’язаних графічних елементів та сценаріїв усього фоліо у файлі
HTMLResources.zip. Файл HTMLResources.zip можна імпортувати у фоліо за допомогою панелі Folio Builder або служби Folio Producer
в Інтернеті. Див. Імпорт папки HTMLResources.

Зразок папки HTMLResources

Переконайтеся, що у HTML-коді використовуються відносні шляхи. Щоб додати посилання на зображення на тому самому рівні, що й
HTML-файл, дійте у такий спосіб:
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Стандартний режим відео

Удосконалений режим відео

JavaScript

Потокове відео

<img src="GlobalImage.jpg"/>

Щоб додати посилання на зображення у папці HTMLResources, дійте у такий спосіб:

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

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо створення гіперпосилань на HTML-статті та з них, див. статтю Створення навігаційних
гіперпосилань для HTML-статей.

Створення HTML-статей для програм перегляду для платформи Android

Інструкції та вимоги щодо створення статей HTML для програм перегляду Android див. у публікації Створення HTML-статей для програм
перегляду для платформи Android.

Ресурси HTML5

Інформацію про створення статей за допомогою HTML5 див. у статті Йоґанеса Ґензелера Однофайлова структура HTML5 (англ.
мовою).

Інформацію про використання CreateJS для створення HTML5 за допомогою Flash Pro див. за посиланням Набір інструментів для
CreateJS.

Інформацію про шрифти, доступні в HTML-статтях, та накладання веб-переглядів на iPad див. за посиланням
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/.

Руфус Дойхлер (Rufus Deuchler) створив навчальне відео про використання Adobe Muse для створення HTML-контенту для
цифрових публікацій.

Створення мініатюр HTML-статей для смуг навігації

Для статей InDesign переглядач автоматично створює мініатюри, що відображаються під час перетягування смуги навігації. Однак
створення мініатюр для HTML-статей займає більше часу та іноді призводить до поганого відтворення мініатюр. Щоб покращити мініатюри
HTML-статей, можна вручну додати файли зображень до папок HTML-статей.

Створіть файли .png з іменами scrubberthumbnail_h.png та scrubberthumbnail_v.png (також можна використати суфікси _l та _p). Додайте ці
файли до папки HTML-статті. Розмір цих зображень не обмежується, але зверніть увагу на те, що їхній масштаб зменшується пропорційно
до висоти 166 пікселів. Для довідки: під час створення мініатюр мініатюри з альбомною орієнтацію мають розмір 221х166 пікселів, із
книжковою — 125х166 пікселів.

Надання відеоматеріалам у HTML-статтях властивостей повноекранних відеонакладань

Якщо у створеній HTML-статті з одинарною орієнтацією є посилання на відео, повертання пристрою призводитиме й до повертання відео,
що відтворюється. Окрім того, після завершення відтворення відео можна вимкнути вбудований у програму програвач. Щоб мати таку
можливість, додайте до HTML-посилання на відео префікс «videofile://».

Приклади поведінки відео див. у випуску безкоштовної програми DPS Tips, який присвячено ефектам.

На цьому прикладі відео відтворюється у вбудованому браузері програми та не змінює орієнтацію в
односторонньо орієнтованому фоліо.<a href="Links/video.mp4">Play Video</a>

або <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Play Video</a>

На цьому прикладі відео обертається належним чином в односторонньо орієнтованому фоліо та по
закінченні програвання повертається до статті.<a href="videfile://Links/video.mp4">Play Video</a>

або <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Play Video</a>

Цей режим можна також встановити за допомогою JavaScript із функцією playFullscreenVideo для об’єкта вікна.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Play Video</a>

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

У цьому прикладі відтворюється потокове відео.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Play
Video</a>

Adobe також рекомендує
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Створення тільки фоліо розміром 1024x768 у форматі зображень PDF (рекомендовано)

Створення різних відтворень: 1024x768 та 2048x1536

Створення лише фоліо 2048x1536

Пристрій iPad HD з високоякісним дисплеєм Retina має розміри 2048x1536 пікселів (замість 1024x768 пікселів моделей iPad SD). Далі
наведено варіанти створення фоліо для обох моделей — SD та HD.

Можна використати PDF-статтю з кількома
відтвореннями, щоб створити одне фоліо 1024x768, яке матиме чудовий вигляд на всіх моделях iPad. Наприклад, можна створювати
покази слайдів і кадри з можливістю прокручування, у які вміст експортовано у векторному форматі. В одне фоліо можна включити
ресурси SD та HD, що має особливе значення для накладань панорамування та масштабування зображень. Читайте статтю Створення
PDF-статей із різними відтвореннями для пристроїв iOS. Такий підхід особливо корисний для програм перегляду одного фоліо, які не
підтримують різних відтворень.

За наявності різних відтворень фоліо на моделях iPad SD відображається лише
відтворення 1024x768, а на iPad HD — лише відтворення 2048x1536. Для створення різних відтворень можна використати однаковий
набір вихідних файлів (рекомендується) або різні набори. Для отримання додаткових інструкцій див. посилання на статті Боба Брінгхерста
(Bob Bringhurst) та Коліна Флемінга (Colin Fleming), наведені нижче.

Цей підхід не є рекомендованим. У програмах перегляду багатьох випусків фоліо розміром
2048x1536 відображатимуться лише на iPad HD. У програмах перегляду одного випуску вміст помітно растеризується та інколи можуть
виникати проблеми зі швидкодією.

Далі наведено важливі аспекти створення відтворень.

За можливості не публікуйте різні відтворення окремо одне від одного. Припустимо, що ви опублікували фоліо 1024×768, а за
тиждень опублікували відтворення цього фоліо розміром 2048×1536. Якщо ваші клієнти-користувачі iPad 3 відкриють бібліотеку до
публікації більшого відтворення, доступним буде лише менше відтворення. Єдиним способом отримати більше відтворення буде
видалення та перевстановлення програми перегляду. (У черговому випуску планується усунути це обмеження.)

Якщо у вас установлено програму Newsstand, не запускайте віддалене сповіщення, доки всі відтворення не будуть опубліковані та не
стануть доступними.

Інструкції зі створення фоліо для iPad 3

Публікування вмісту, призначеного для нової моделі iPad

Adobe також рекомендує

Боб Брінгхерст (Bob Bringhurst) розглядає
різні способи створення дизайну для
різних моделей iPad.... Читати далі

http://adobe.ly/zSXgyg

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Колін Флемінг (Colin Fleming) ділиться
передовими методами використання
Adobe Digital Publishing Suite з метою
публікування вмісту для нового iPad із
ретинальним дисплеєм.... Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Створення різних відтворень: 480x320, 960x640 та 1136x640

Створення лише одного фоліо

DPS дає змогу створювати вміст для моделей iPhone 3GS, 4 та 4S, а також для iPod Touch (покоління 4 та пізнші). Модель iPhone 3G не
підтримує DPS. Роздільна здатність екрана iPhone 3GS – 480x320 пікселів. iPhone 4 та 4S мають розміри 960x640 пікселів. Роздільна
здатність екрана iPhone 5 – 1136x640 пікселів.

Можна створити програму перегляду для використання як на iPhone, так і на iPad. Створити програму перегляду одного випуску для
iPhone або програму перегляду лише для iPhone неможливо.

Фоліо, створені для iPad, не відображаються у iPhone. У переглядачі iPhone відтворюються лише фоліо, які мають пропорції 3:2,
наприклад, 960x640, а також фоліо 1136x640 для iPhone 5. Для досягнення найкращих результатів створюйте різні варіанти відтворення
фоліо. Якщо ви належним чином створили різні варіанти відтворення фоліо та власну програму перегляду для iPhone та iPad, ви можете
бути впевненими, що користувачі зможуть переглянути цю публікацію на будь-якому пристрої з iOS. Див. Створення різних відтворень
фоліо.

На жаль, закладки поки що не підтримуються у iPhone. Користувачі з обліковим записом Enterprise можуть створити три власні значки на
смузі навігації.

Для створення фоліо, придатних для iPhone, можна скористатися зазначеними далі можливостями.

Під час створення різних відтворень фоліо iPhone 3GS відображає лише
менше відтворення, а моделі iPhone 4/4S — лише більше відтворення. Для створення відтворень 480x320 і 960x640 можна
використовувати один і той самий набір вихідних файлів. Для відтворення 1136x640 iPhone 5 необхідно створювати окремі макети. Більш
того, для iPad можна розробляти відтворення розміром 1024x768 та 2048x1536.

Можна створити одне фоліо 480x320 з PDF-статтями, які матимуть гарний вигляд на всіх підтримуваних
моделях iPhone, а вміст 1136x640 адаптуватиметься до розміру екрана шляхом додавання чорних смуг. Читайте статтю Створення PDF-
статей із різними відтвореннями для пристроїв iOS. Розробляючи фоліо розміром лише 960x640, майте на увазі, що його не можна
переглядати у бібліотеці iPhone 3GS. Розробляючи фоліо розміром лише 1136x640, майте на увазі, що воно відтворюватиметься лише на
iPhone 5.

Важливі зауваження

Щоб уникнути проблем, публікуйте різні версії відтворення одночасно. Припустимо, ви опублікували фоліо 480x320, а за тиждень
опублікували відтворення цього фоліо розміром 960x640. Якщо ваші клієнти-користувачі iPhone 4S відкриють бібліотеку до публікації
більшого відтворення, доступним буде лише менше відтворення. Єдиним способом отримати більше відтворення буде видалення та
перевстановлення програми перегляду.

Якщо у вас встановлено програму Newsstand, не запускайте віддалене сповіщення, доки всі різні відтворення не будуть опубліковані
та доступні.

Використовуючи DPS App Builder для створення або оновлення програми перегляду, створюйте додаткові значки, екранні заставки та
інші зображення, сумісні з розмірами iPhone.

Використання DPS та InDesign у розробці контенту для iPhone

Adobe також рекомендує

Колін Флемінг (Colin Fleming) ділиться
передовими методами використання
Adobe Digital Publishing Suite для
публікування вмісту для iPhone та iPod
Touch.... Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Посилання на веб-сайти

Накладання веб-вмісту

Статті HTML

Нижче наведено три основні способи використання HTML із інструментами DPS.

Використовуйте гіперпосилання або кнопки для переходу на веб-сайти. Відображувати веб-сайти можна або в
зовнішньому браузері для мобільних пристроїв, або у браузері всередині програми, в якому, щоб повернутися до фоліо, користувачеві
потрібно натиснути кнопку «Закрити». Див. Накладання гіперпосилань.

Створіть накладання веб-контенту, яке відображатиме веб-сайт або локальні HTML-файли в області перегляду.
Див. Накладання веб-вмісту.

Замість того, щоб створювати статті з документів InDesign, можна створити папку з HTML-ресурсами та імпортувати її як
статтю. Див. статтю Імпорт HTML-статей.

Створення папки з HTML-ресурсами є дуже зручним способом розповсюдження та використання одних і тих самих ресурсів (таких як
файли CSS, JavaScript або файли зображень) для різних статей HTML або веб-накладань. Див. статтю Імпорт папки HTMLResources.
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Статті з плавною прокруткою

  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Плавна прокрутка

Книжковий/Альбомний макет (InDesign CS6)

Книжкова/Альбомна (InDesign CS5/CS5.5)

Можна увімкнути параметр плавної прокрути для окремих статей. Плавна прокрутка (будьте уважні, щоб не сплутати з кадрами з
можливістю прокручування) стане у нагоді для створення довгих односторінкових макетів, таких як зміст статті. Якщо ввімкнено плавну
прокрутку, враховуйте це під час оформлення. Наприклад, для iPad можна створювати документи з альбомною та книжковою орієнтацією
розміром 1024x2000 та 768x2000 відповідно.

Для створення статті із плавною прокруткою не можна використовувати документи, що містять декілька сторінок. Під час створення статей
із плавною прокруткою із використанням зображень у форматі PDF функція масштабування щипком не підтримується.

У програмі InDesign відкрийте діалогове вікно «Новий документ» або «Параметри документа», щоб указати розмір сторінки.

 
Посторінкова прокрутка та плавна прокрутка 
A. Горизонтальна посторінкова прокрутка B. Горизонтальна плавна прокрутка C. Вертикальна посторінкова прокрутка D.
Вертикальна плавна прокрутка 

Для створення статті із плавною прокруткою виконайте одну з наведених нижче дій.

1. Створіть документ, який містить лише одну сторінку та має відповідні розміри, наприклад 1024x2000 (альбомна орієнтація) або
768x2000 (книжна орієнтація).

2. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати», щоб створити статтю.

3. У діалоговому вікні «Нова стаття» вкажіть зазначені далі параметри.

Виберіть «Лише за горизонталлю», якщо стаття міститиме лише альбомний макет із плавною прокруткою. Цей
параметр корисний для статей у фоліо із лише горизонтальною орієнтацією вмісту або статей, в яких для альбомної версії задано
плавну прокрутку, а книжну версію вимкнено (прив’язка до сторінки). Виберіть «В обох напрямках» для фоліо із подвійною
орієнтацію, в яких для обох макетів задано плавну прокрутку.

Можливість вибору типу макета для статті є особливо корисною під час
використання альтернативних макетів. Якщо книжковий та альбомний макети знаходяться у окремих документах, оберіть один із них
та виділіть його. Далі відкрийте другий документ та додайте до нього виділений макет.

Виберіть орієнтацію документа. Наприклад, для документу розміром 768x2000 пікселів
оберіть книжкову орієнтацію. Для документів 1024x2000 вибирайте альбомну орієнтацію.

4. Натисніть кнопку «OK».

5. У фоліо із подвійною орієнтацією додайте до статті другий макет.

Додаткова інформація

Статтю із плавною прокруткою можна також створити шляхом імпорту. Створіть вихідні файли _h і _v та скористайтеся функцією
«Імпортувати статтю». Диі. Імпорт статей InDesign articles.

Наразі можлива лише вертикальна плавна прокрутка. Для горизонтального прокручування статті можна створити кадр із можливістю
прокручування. Див. Накладання кадрів із можливістю прокручування.

Щоб змінити розмір сторінки із плавною прокруткою, виділіть сторінку за допомогою інструмента «Сторінка», а потім змініть висоту
сторінки.
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Горизонтальне прокручування статей
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Якщо вам потрібно, щоб одна або кілька статей прокручувалися лише горизонтально, виберіть параметр «Лише горизонтальне
прокручування» у діалоговому вікні «Властивості статті». У межах «вирівняних статей» користувачі можуть переходити між вмістом,
проводячи по екрану ліворуч і праворуч, а не вгору та вниз.

 
Вирівнювання статей 
A. Невирівняна стаття B. Вирівняна стаття 

У змісті відображається лише перша сторінка вирівняної статті, а всі сторінки відображаються в режимі «Перегляд». Не можна вирівняти
статтю, для якої увімкнено функцію «Плавна прокрутка».
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Створення статей із різними відтвореннями

Використання векторного формату для показів слайдів і прокручуваних кадрів

Використання різних інтерактивних ресурсів для пристроїв SD та HD

Примітка.

Через наявність двох моделей пристроїв iPad та iPhone — стандартної чіткості (SD) і високої чіткості (HD) — у видавців вмісту виникають
певні труднощі. Перший підхід передбачає створення одного фоліо, яке працюватиме на обох моделях (SD та HD). Однак без створення
статей із різними відтвореннями деякий вміст буде пікселізуватися на пристроях високої чіткості, а деякі накладання можуть працювати
по-різному. Інший підхід полягає у створенні різних відтворень для моделей стандартної та високої чіткості. Однак керування різними
відтвореннями може видаватися дещо складним для видавців, а програми перегляду одного фоліо не підтримують різні відтворення.

Маючи переглядач версії 23 або пізнішої версії, можна створити одне фоліо розміру 1024x768 зі статтями у форматі PDF, які чудово
виглядатимуть і відтворюватимуться на обох моделях пристроїв iPad (стандартної та високої чіткості). Тепер зображення у форматі PDF,
які містяться у створеній статті, мають вищу роздільну здатність, ніж у попередніх версіях (108 точок на дюйм замість 72). Хоча стаття з
кількома відтвореннями має гарний вигляд на iPhone 5, вміст адаптується до розміру екрана шляхом додавання чорних смуг. Для
отримання найкращого результату створюйте окреме відтворення розміру 1136x640.

Примітка. Якщо для деяких зображень потрібно застосувати більшу роздільну здатність, ніж 108 точок/дюйм, відповідне зображення
можна зробити накладанням із високою роздільною здатністю, тобто послідовністю зображень, створеною за допомогою лише одного
файлу.

Крім того, для створення PDF-статті з різними відтвореннями можна виконати описані нижче завдання.

Якщо вибрати показ слайдів або прокручуваний
кадр, на панелі Folio Overlays з’явиться параметр для вибору формату експорту у PDF-статті — растрового або векторного. Векторний
формат забезпечить чіткіше відображення вмісту (особливо тексту) у показах слайдів і кадрах із можливістю прокручування на пристроях
із високою роздільною здатністю. Однак векторний вміст завантажується довше, ніж растровий. Для отримання оптимальних результатів
використовуйте векторний формат для текстового вмісту, а растровий — для вмісту, де переважають зображення.
При цьому переглядач фоліо має бути не старішим за версію 23. Інакше цей спосіб не дасть жодних результатів.
На жаль, для створення кнопок не можна використовувати векторні зображення. Роздільна здатність кнопок зменшується до 72 пікселів на
дюйм (а не до 108), унаслідок чого в деяких випадках текст кнопки пікселізується. Для цього можна окремо створити зображення для
кнопки та помістити поверх нього прозору кнопку.

 
Використання векторного формату для показу слайдів

До панорам, послідовностей зображень, відеороликів,
зображень для панорамування й масштабування та оболонок аудіопрогравача можна включати два окремі набори ресурсів. Для цього
слід створити підпапку HD у папці, яка містить матеріали зі стандартною роздільною здатністю. У папці HD мають зберігатися зображення
з високою роздільною здатністю з такими самими іменами, як у матеріалів зі стандартною роздільною здатністю. На панелі накладань
фоліо створіть зв’язок із папкою, яка містить матеріали зі стандартною роздільною здатністю. У переглядачі на пристрої iPad стандартної
чіткості відображатиметься один набір ресурсів, а у переглядачі на пристрої iPad високої чіткості — ресурси з папки HD.

Ресурси HD для панорамування та масштабування, послідовності зображень, оболонок аудіопрогравача мають бути вдвічі
більшими за розміром, ніж відповідні ресурси SD. Наприклад, якщо послідовність зображень містить SD-зображення розміром 300x200,
вихідні файли HD мають бути 600x400.

61



  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

Угору

 
Для використання різних ресурсів панорами на моделях iPad стандартної та високої чіткості створіть папку HD із зображеннями з
високою роздільною здатністю, які мають такі самі імена, що й зображення з нижчою роздільною здатністю.

Для відеороликів і зображень для панорамування й масштабування можна створити папку HD, яка міститиме різні файли з високою
роздільною здатністю. Наприклад, якщо папка Links містить файли medved.jpg і video01.mp4, у цій папці можна створити підпапку HD, яка
міститиме файли з такими самими іменами, але вищою роздільною здатністю.

Зверніть увагу, що додавання двох наборів ресурсів для накладань збільшує розмір фоліо.

Рекомендовано створити два різні набори ресурсів, зокрема для зображень для панорамування й масштабування.  Не обов’язково
створювати окремі версії SD і HD для інших типів накладань. Наприклад, деякі видавці створюють для накладань послідовності зображень
вихідні файли, які мають середню роздільну здатність, зокрема зображення з 108 ефективними пікселями/дюйм. Якщо відеоролик із
високою роздільною здатністю відтворюється на пристрої iPad стандартної чіткості, немає потреби створювати ще один відеокліп із
низькою роздільною здатністю.

Побудова статей із різними відтвореннями

Збереження чіткості тексту у растрових показах слайдів

Пов’язані статті

Колін Флемінг досліджує принципи та
процеси створення статей із різними
відтвореннями.... Читати далі

http://goo.gl/4P6y9

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Боб Левін демонструє різницю між
використанням у показах слайдів
векторного та растрового форматів....
Читати далі

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

від Боб Левін (Bob Levine) 
http://boblevine.us/

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Структура папок для імпортованих статей

Угору

Створення структури папок для імпорту кількох статей
Створення додаткового файлу метаданих для імпорту статей

Для імпорту статей із комп’ютера можна скористатися командою «Імпортувати статтю» на панелі Folio Builder. Щоб імпортувати файли
належним чином, потрібно дотримуватись правил структури та перетворення імен файлів для виявлення елементів, які включено у фоліо.

Щоб одночасно імпортувати декілька статей, створіть папку фоліо, що складається з кількох папок статей. Якщо вибрано функцію
імпорту кількох фоліо, перейдіть до теки фоліо, яка містить підпапки статті.

Папки статей для фоліо з подвійною орієнтацією мають містити два документи InDesign. Створіть один документ із суфіксом _h
(наприклад «article1_h.indd»), і один із суфіксом _v (наприклад «article1_v.indd»).

Папки статей для фоліо з однією орієнтацією мають містити лише один файл InDesign із суфіксом «_h» або «_v».

Папка кожної статті може містити файл PNG для відтворення мініатюр у змісті. Якщо такого файлу немає, зображення змісту
генерується автоматично. Тому для оптимізації роботи рекомендується зберігати зображення для статей у підпапці Links, а не у папці
статті, щоб зображення у форматі PNG випадково не було використано для змісту.

Створення структури файлів для DPS

Створення структури папок для імпорту кількох статей
Під час створення структури папок можна скористатись різними способами впорядкування файлів статті. Файли, з якими встановлюється
зв'язок, в InDesign не обов'язково мають бути у папці статті — вони можуть знаходитись у будь-якій папці, в якій InDesign може знайти їх.

Імена файлів і папок мають бути простими. Уникайте використання спеціальних символів.

 
Зразок структури файлів 
A. Папка фоліо B. Папки статей 

Якщо у фоліо з однією орієнтацією імпортується велика кількість статей, переконайтеся, що кожна папка статті містить лише один
документ. Файли InDesign у фоліо з однією орієнтацією все одно повинні мати розширення _h або _v. В одному фоліо неможливо
комбінувати статті з однією орієнтацією та з подвійною орієнтацією.

Боб Брінгхерст висвітлює найкращі
методи структурування вихідних файлів
для фоліо.... Читати далі

http://goo.gl/2N9gb

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Угору

 
Фоліо лише з вертикальними статтями

Створення додаткового файлу метаданих для імпорту статей
Файл метаданих sidecar.xml — це один зі способів встановлення порядку статей та застосування метаданих під час імпорту файлів. За
допомогою текстового редактора або редактора XML створіть файл sidecar.xml для кожної статті. Збережіть файл sidecar.xml у кореневій
папці фоліо.

Зверніть увагу, що на даний момент не всі властивості статті доступні у форматі файлу sidecar.xml.

Змінення порядку статей за допомогою генератора sidecar.xml (англ. мовою)

Генератор файлу sidecar.xml

Йоганес Гензелер (Johannes Henseler)
створив інструмент, що генерує файл
sidecar.xml. Тут він пояснює як
користуватися цим інструментом....
Читати далі

http://goo.gl/8bNpO

від Йоґанес Ґензелер
(Johannes Henseler) 
http://digitalpublishing.t...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Клацніть це посилання, щоб перейти
безпосередньо до генератора файлу
sidecar.xml.... Читати далі

http://goo.gl/APHme

від Йоґанес Ґензелер
(Johannes Henseler) 
http://digitalpublishing.t...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Можна скопіювати наведений далі текст і вставити його в текстовий редактор, а потім відредагувати його:

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

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>
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Дійсними значеннями для параметрів <isAd> (реклама), <isFlattenedStack> (вирівняна стаття) та <isTrustedContent> (надійний вміст) є
лише «true» («істина») та «false» («хибність»). Значення параметра <isFlattenedStack> дає змогу увімкнути лише горизонтальне
прокручування, а за допомогою параметра <isTrustedContent> можна дозволити або обмежити доступ до інформації щодо прав для HTML-
статті.

Припустимими значеннями <smoothScrolling> є «always» (завжди), «portrait» (книжна), «landscape» (альбомна) та «never» (ніколи).
Значенням за замовчуванням є «never» (ніколи), це означає, що під час прокручування сторінки перескакуватимуть з однієї на іншу.

Дійсними значеннями для параметра <articleAccess> (доступ до статті) є «free» (безкоштовна), «metered» (нормована) та «protected»
(захищена).

Для метаданих підпису автора можна використати поля <byline> або <author>.

У полях <section> введіть текст заголовку розділу, наприклад «Стиль життя». Значення заголовків розділів дійсні лише для фоліо версії 23
та наступних версій.

Порядок сегментів <entry> визначає порядок статей у проекті, коли проект створюється або оновлюється. Якщо ім'я папки статті не
відображається в додатковому файлі sidecar, його переміщено вниз, у кінець списку. Порядок елементів усередині кожного <entry> не має
значення.

Використання sidecar.xml для імпорту кількох статей

1. За допомогою текстового редактора або редактора XML створіть файл sidecar.xml для кожної статті.

2. Збережіть файл sidecar.xml у кореневій папці фоліо.

3. На панелі Folio Builder виберіть фоліо, а потім виберіть пункт «Імпортувати статтю» в меню панелі. У діалоговому вікні імпорту статті
виберіть «Імпортувати кілька статей», вкажіть папку, що містить файл sidecar.xml, і натисніть «OK».

Використання sidecar.xml для оновлення властивостей статті
Якщо для оновлення метаданих статті або змінення порядку статей ви хочете використовувати файл sidecar.xml, для імпорту файлу
sidecar.xml можна скористатися панеллю Folio Builder.

Цей метод можна використовувати лише для фоліо, завантажених на сервер, а не для фоліо, збережених на локальному комп'ютері.

1. Створіть або змініть файл sidecar.xml для свого фоліо. Див. Створення супровідного файлу метаданих для імпорту статей.

2. Скопіюйте або перемістіть файл sidecar.xml у його власну папку.

3. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, яке потрібно відредагувати, а потім виберіть пункт «Імпортувати статтю» в меню панелі.

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>
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4. Виберіть «Імпортувати кілька статей», укажіть папку, в якій розташовано файл sidecar.xml, і натисніть «OK»
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Перелік підтримуваних у DPS функцій

Угору

У таблицях нижче наведено перелік підтримуваних функцій.

= підтримується

= не підтримується

= не повністю реалізована або підтримується частково

 

Типи переглядачів

Переглядачі для iPad та iPhone: Створення вмісту DPS для пристроїв iPad та Створення вмісту DPS для пристроїв iPhone

Власний переглядач для Android / успадкований переглядач для Android: Створення програм DPS для переглядача Android

Переглядач для магазину Windows: Створення програм DPS для магазину Windows

Веб-браузер / переглядач статей: Використання соціальних мереж

Переглядач для настільних ПК (Adobe Content Viewer для комп’ютерів): Попередній перегляд фоліо та статей

Функції статті

 На даний момент бібліотека завжди відображається у книжковій орієнтації; фоліо з подвійною орієнтацією відкриваються у книжковій
орієнтації, і їх не можна перевернути у власних переглядачах для Android.

 У власних переглядачах для Android HTML-статті наразі не підтримують гіперпосилання або відображення навігаційних панелей за
дотиком. 

 У власних переглядачах для Android щипок і масштабування підтримуються у статтях форматів PDF, PNG і JPEG. У всіх інших
переглядачах щипок і масштабування підтримуються тільки у статтях формату PDF.

 Статті PDF автоматично завантажуються як зображення PNG для веб-браузера.
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Угору

 Функція публікування в соціальних мережах працює тільки у програмах перегляду кількох фоліо. Ця функція не підтримуються в Adobe
Content Viewer.

 Закладки не активовані в Adobe Content Viewer і у програмах перегляду одного фоліо.

Функції програми перегляду
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Угору

 Потребує сервери безпосереднього надання прав версії 2 (версія 1 не підтримується).

 Наразі відтворення у власному переглядачі для Android підтримуються тільки для безкоштовних фоліо.

 Тільки для Mac OS.

Функції інтерактивності
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 Формат «goto://» не підтримується в переглядачах на базі AIR.

 Панорамні накладання виключено. Не планується реалізація підтримки панорам на будь-яких платформах, окрім iOS.

 Фонове аудіо ще не підтримується переглядачем для Windows.
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Огляд інтерактивних накладань
Для створення та редагування інтерактивних об'єктів використовуйте панель накладань фоліо. Для відкриття панелі накладань фоліо
оберіть «Вікно» > «Розширення» > «Накладання фоліо» (у InDesign CS5 або CS5.5) чи «Вікно» > «Накладання фоліо» (у InDesign CS6).

Чому інтерактивні об'єкти називаються накладаннями? Коли створюється фоліо, усі неінтерактивні елементи на сторінці стискаються до
одного зображення — PDF, JPG або PNG залежно від заданого формату зображень у статті. Якщо маскується або перекривається
інтерактивне графічне накладання, яке поміщається в документ, накладання з'являються вгорі макета у фоліо. Графічне накладання
можна замаскувати лише іншим графічним накладанням.

 
Інтерактивний об'єкт відображається зверху над неінтерактивними об'єктами.

Способи створення накладань

Різні накладання створюються різними способами.

Для показів слайдів, гіперпосилань, аудіо та відео, зображень панорамування та масштабування, а також здатного прокручуватися
контенту: створіть об'єкти в документах InDesign або помістіть їх до цих документів та налаштуйте значення параметрів за
допомогою панелі накладань фоліо.

Для послідовностей зображень, панорам та накладань веб-контенту: намалюйте прямокутний кадр як заповнювач або помістіть
зображення, яке буде використано як плакат. Потім перейдіть на панель накладань фоліо, щоб вказати джерело та змінити значення
параметрів.

 
Коли вибирається об'єкт із кількома станами, на панелі накладань фоліо відображаються налаштування показу слайдів.

Збереження неперервного відображення інтерактивних об’єктів

Якщо те саме накладання використовується в макетах і з горизонтальною, і з вертикальною орієнтацією, необхідно, щоб накладання
зберігало свій стан, коли користувач повертає мобільний пристрій. Наприклад, якщо протягом показу слайдів відображається третій слайд,
цей третій слайд має залишатися видимим після повертання пристрою користувачем.

Для неперервного відображення більшості накладань спеціальні дії не потрібні. Використовуйте ті самі вихідні файли та такі самі
параметри накладання. Для показів слайдів: використовуйте те саме ім’я об’єкта на панелі «Стани об’єкта» для об’єктів із кількома
станами у горизонтальних і вертикальних макетах. Окрім того, переконайтеся, що імена окремих станів ідентичні між двома макетами.

Відеознайомство з панеллю накладань фоліо, частина I
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Відеознайомство з панеллю накладань фоліо, частина IІ

Adobe також рекомендує
Усунення несправностей в інтерактивних накладаннях

Руфус Дойхлер продемонструє, як
користуватися панеллю накладань фоліо
для створення кнопок, гіперпосилань і
показів слайдів.... Читати далі

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

від Руфус Дойхлер 
http://rufus.deuchler.net/

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Руфус Дойхлер продемонструє, як
користуватися панеллю накладань фоліо
для створення панорам, накладань веб-
вмісту, панорамних зображень та кадрів із
можливістю прокручування.... Читати далі

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

від Руфус Дойхлер 
http://rufus.deuchler.net/

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Об’єкти із кількома станами

Гіперпосилання

Кнопки

Аудіо

Відео

Додаткові інтерактивні накладання

Анімація

Деякі гіперпосилання

Деякі дії кнопок

Інші функції, що не підтримуються

Програма InDesign містить багато функцій інтерактивності для експорту до SWF та PDF. Деякі (але не всі) із цих функцій підтримуються у
процесі цифрового публікування.

Функції інтерактивності, що підтримуються

Використовуйте об’єкти із кількома станами (MSO) для створення показів слайдів.

Створюйте гіперпосилання на URL, адреси електронної пошти та навігаційні гіперпосилання.

Підтримується лише подія «Після відпускання». Ті самі кнопки можуть запускати кілька різних дій. Дії кнопок застосовуються
виключно по черзі, а не одночасно.
Підтримуються такі дії з гіперпосиланнями: «Перехід на першу сторінку», «Перехід на останню сторінку», «Перехід до URL», «Звук»,
«Відео» та «Перехід на сторінку». Підтримуються такі дії показу слайдів: «Перехід до стану», «Перехід до попереднього стану» та
«Перехід до наступного стану».

Відтворення доданих файлів .mp3. Циклічне або потокове відтворення аудіо наразі неможливе.

Відтворюються підтримувані відеофайли (mp4 у кодуванні h.264). Циклічне відтворення відео наразі неможливе. Для потокового
відтворення відео використовуйте накладання веб-вмісту або HTML-статтю.

Також можна створювати накладання веб-контенту, послідовності зображень, зображення для
панорамування та масштабування, панорами та придатні для прокручування кадри.

Функції інтерактивності, що не підтримуються

Коли створюється стаття, анімовані об'єкти вирівнюються. Можна експортувати анімований документ InDesign у формат FLA та
скористатися модулем CreateJS у Flash Professional CS6 для експорту файлу HTML5. Потім цей файл HTML5 можна використовувати як
накладання веб-вмісту. Багато видавців створюють анімацію за допомогою Adobe Edge.

Не підтримуються гіперпосилання «Прив’язка тексту» та «Спільне місце призначення».

Не підтримуються такі дії кнопок: «Перехід до місця призначення», «Перехід на наступну сторінку», «Перехід на
попередню сторінку», а також «Показати/приховати кнопки». Не підтримуються події «За клацанням» та «За наведенням».

Не підтримуються закладки, перехресні посилання та переходи сторінок.

Adobe також рекомендує

74

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


Передові методи створення накладань
Вихідні файли

Під час створення вихідних ресурсів для накладань корисно розуміти, які накладання проріджуються (стискаються), а які
завантажуються у незмінному вигляді. Вихідні ресурси для показів слайдів, кадрів із можливістю прокручування та кнопок
проріджуються як зображення PNG. Для цих накладань можна використовувати зображення будь-якого формату.

Вихідні ресурси для панорам, послідовностей зображень, зображень із панорамуванням і масштабуванням та обкладинок для аудіо
не оброблюються наново під час завантаження, а завантажуються в незмінному вигляді. Для цих накладань слід використовувати
зображення формату JPEG або PNG. Щоб зменшити розмір файлу, використовуйте зображення JPEG із середнім стисненням
(діапазон 50–80%) для вихідних файлів. Якщо зображення містять прозорі елементи, використовуйте лише зображення PNG.
Стиснення зображень накладання та відео може значно зменшити розмір фоліо.

Коли розміри вихідних файлів статті збігаються із розмірами фоліо, створюйте вихідні файли для панорам, послідовностей
зображень, вбудованого відео, зображень із панорамуванням та масштабуванням, або аудіоконтроллерів, використовуючи точні
розміри у пікселях та роздільну здатність 72 точки на дюйм. Якщо вихідні файли відрізняються за розміром від фоліо (наприклад,
статті 1024x768 у фоліо 2048x1536), рекомендується створювати PDF-статті з різною роздільною здатністю, які підійдуть для
пристроїв iOS і зі стандартною, і з високою роздільною здатністю. Див. Створення PDF-статей із різними відтвореннями для
пристроїв iOS.

У програмах Photoshop та Illustrator для збереження файлів зображень із певними розмірами в пікселях особливо корисною є команда
«Файл» > «Зберегти для Web».

Під час попереднього завантаження накладань, які споживають багато ресурсів пам’яті, робота програми перегляду може значно
сповільнюватися. Якомога рівномірніше розподіляйте накладання, щоб уникнути одночасного попереднього завантаження кількох
накладань. Наприклад, якщо йдеться про дві статті із вбудованими накладаннями в показах слайдів, рекомендується розмістити між
цими двома статтями рекламне оголошення або базову статтю.
За можливості давайте зрозумілі імена своїм накладанням, щоб спростити інтерпретацію аналітичних даних. Наприклад,
використовуйте «Посилання на Twitter» замість «Кнопка 4» та «Показ слайдів про крикет» замість «Об’єкт із кількома станами 2».
Під час поміщення PDF-файлів до стану показу слайдів чи до контенту кадрів із прокручуванням слід використовувати невирівняні
файли PDF 1.4 або пізнішої версії, щоб запобігти появі білих ліній.

Установлення

Створіть окрему папку для файлів накладання у панорамах, послідовностях зображень, аудіоскінах та локальних накладаннях веб-
контенту. Створіть посилання на цю папку за допомогою панелі накладань фоліо. Щоб створити фоліо, яке використовуватиме різні
матеріали для пристроїв iOS із різною роздільною здатністю (стандартною та високою), створіть підпапку HD (висока роздільна
здатність). Ця підпапка має містити файли з такими самими іменами, як у файлів зі стандартною роздільною здатністю. Створіть
зв’язок із папкою, яка містить матеріали зі стандартною роздільною здатністю.

Інтерактивні об’єкти не мають знаходитися в області обрізання. Розташовуйте інтерактивні об’єкти у межах області розміру сторінки.

Поради та інструкції

Щоб зробити інтерактивні панелі більш доступними під час роботи з накладаннями, оберіть «Вікно» > «Робоче середовище» >
«Інтерактивне» (для InDesign CS5 або CS5.5) або «Вікно» > «Робоче середовище» > «Цифрове публікування» (для InDesign CS6 і
пізніших версій).

Послідовно повідомляйте користувачів про інтерактивність об’єктів у однаковий спосіб. Наприклад, можна створити зображення-
афіші зі значками для позначення різних типів інтерактивних об'єктів.

Під час додавання файлів накладань до програми InDesign розмір кадру визначає місце торкання для активації інтерактивного
вмісту.

Можна вбудовувати накладання в кадри з можливістю прокручування та покази слайдів. Також можна вбудовувати покази слайдів
лише до показу слайдів, скориставшись прийомом із прив'язуванням кадрів. Докладнішу інформацію шукайте у програмі DPS Tips.

Для інтерактивного вмісту підтримуються лише такі базові ефекти коригування прозорості, як «Непрозорість» та «Множення».
Режими змішування не підтримуються.

У деяких випадках може бути потрібно, щоб над накладанням відображалося якесь зображення, наприклад маска для відео. Для
цього створіть «макет» накладання. Приклади такого способу роботи можна знайти у безкоштовній програмі DPS Tips від Боба
Брінгхерста (Bob Bringhurst) або в публікації Йоґанеса Ґензелера (Johannes Henseler) Створення супернакладань.

Adobe також рекомендує
Усунення несправностей в інтерактивних накладаннях
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Накладання гіперпосилань і кнопок

Угору

Створення посилань за допомогою панелі «Кнопки»
Створення посилань за допомогою панелі «Гіперпосилання»
Створення посилань на інші статті
Створення відносних навігаційних гіперпосилань
Створення навігаційних гіперпосилань для HTML-статей
Створення посилань формату «goto» для власних значків
Посилання на елементи папки HTML-ресурсів
Створення посилань на зовнішні програми та служби
Перевірка вигляду гіперпосилань і показів слайдів у переглядачі

Скориставшись панеллю «Гіперпосилання» або «Кнопки», можна створювати посилання, що переходять на веб-сайти, інші статті та
ресурси. У фоліо підтримуються не всі типи дій кнопок та не всі типи гіперпосилань.

Накладання гіперпосилань підтримуються в кадрах із можливістю прокручування та в показах слайдів, проте інші накладання не
підтримуються.

Створення посилань за допомогою панелі «Кнопки»
Використовуйте панель «Кнопки» для створення посилань на першу чи останню сторінку документа або на іншу статтю.

1. У програмі InDesign створіть об’єкт, який використовуватиметься як кнопка.

Наприклад, щоб кнопка здійснювала перехід на веб-сайт, створіть текстовий кадр або помістіть зображення.

2. Відкрийте панель «Кнопки» («Вікно > «Інтерактивне» > «Кнопки»), виберіть об’єкт і клацніть значок «Перетворити об’єкт на кнопку».

3. Для параметра «Подія» виберіть значення «Після відпускання»

«Після відпускання» — це єдина підтримувана подія для кнопки.

4. Натисніть знак плюса (+) поруч із пунктом «Дія» та виберіть підтримувану дію.

 
Підтримувані дії кнопок 
A. Підтримувані дії кнопок гіперпосилань B. Підтримувані дії кнопок показів слайдів 

Підтримуються такі дії гіперпосилань: перехід до першої сторінки, перехід до останньої сторінки, перехід до наступної сторінки,
перехід до попередньої сторінки, перехід за URL-адресою, звук, відео та перехід до певної сторінки. Для показів слайдів
підтримуються такі дії: «Перехід до наступного стану», «Перехід до попереднього стану» та «Перехід до стану».

Не використовуйте дію «Перехід до місця призначення» для переходу на іншу статтю. Натомість використовуйте дію «Перейти за
URL-адресою» з навігаційним форматом «navto».

5. Якщо потрібно, додайте інші дії кнопок.
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Дії виконуються по черзі. Наприклад, якщо перша дія відтворює відео, а друга дія відображає інший слайд, спочатку відтворюється
відео, а потім відображається слайд.

Створення посилань за допомогою панелі «Гіперпосилання»
У програмі InDesign для додавання гіперпосилань можна використовувати панель «Гіперпосилання». Гіперпосилання особливо корисні
для тексту. Якщо гіперпосиланням потрібно зробити кадр, замість панелі «Гіперпосилання» може бути доцільно використати панель
«Кнопки». Кнопки є більш універсальними, та їхні функції рідше порушуються.

1. Виберіть кадр або текст, який використовуватиметься як гіперпосилання.

2. Відкрийте панель «Гіперпосилання» («Вікно» > «Інтерактивне» > «Гіперпосилання»).

3. У меню панелі «Гіперпосилання» виберіть «Створити гіперпосилання».

4. Зніміть прапорець «Спільне місце призначення».

Спільне місце призначення надає змогу називати та багаторазово використовувати гіперпосилання, але у робочому процесі DPS
цією функцією краще не користуватися.

5. У меню «Посилання на» задайте один із наведених далі параметрів, а потім натисніть «OK».

Якщо перейти за гіперпосиланням, відкриється веб-сторінка (http://), програма App Store (itms://), програма Amazon Appstore
(amzn://) або інша стаття (navto://).

Приклад: http://www.adobe.com/ua

Додаючи посилання на веб-сайти, вводьте повну URL-адресу, включно з «http://».

Під час підключення до URL-адреси iTunes на панелі накладань фоліо зніміть прапорець «Відкривати у фоліо». Інакше
у випадку переходу за гіперпосиланням відображатиметься повідомлення «Не вдається відкрити сторінку». Відповідно, якщо для
підключення до програми магазину використовується формат itms:// або amzn://, необхідно вимкнути пункт «Відкривати у
фоліо».

Гіперпосилання navto:// забезпечує перехід до іншої статті або іншої сторінки у тій самій статті. Введіть navto:// та ім'я статті, яке
відображається на панелі Folio Builder. Використовуйте значення імені статті, а не заголовка статті. Щоб додати номер сторінки,
введіть символ #, а потім номер. Але пам’ятайте, що відлік починається зі сторінки 0, тому введення #2 забезпечить перехід на
сторінку 3.

Приклад: navto://newsarticle

Приклад: navto://newsarticle#2 (перехід на сторінку 3)

Перехід за посиланням на адресу електронної пошти запускає поштову програму із заповненим полем «Кому».

Перехід за посиланням на сторінку забезпечує відкриття іншої сторінки у межах статті. Не використовуйте цей пункт для
переходу на іншу статтю.

Гіперпосилання «Прив’язка тексту» не підтримується.

6. Щоб змінити параметри гіперпосилань, виділіть об’єкти з гіперпосиланнями, а потім укажіть значення наведених нижче параметрів
на панелі накладань фоліо.

Вміст відображатиметься у веб-перегляді всередині переглядача. Додаючи посилання на URL-адреси iTunes,
itms:// або amzn://, зніміть цей прапорець.

Вміст відображатиметься не в переглядачі, а у браузері мобільного пристрою, наприклад у Safari
для мобільних пристроїв на iPad. Якщо ви хочете, щоб у випадку клацання користувачем на посиланні з'являлося запитання,
виберіть «Спочатку питати». Якщо вибрано функцію «Відкривати у фоліо», цей параметр вимкнено.

Параметри панелі накладань фоліо недоступні для текстових гіперпосилань. Значення параметрів текстових
посилань неможливо змінити; за замовчуванням для них установлено значення «Відкривати у фоліо».

Докладніше про створення гіперпосилань див. у розділі Створення гіперпосилань довідки InDesign CS5/CS5.5.

Створення посилань на інші статті
Статті фоліо зберігаються на сервері, отже жодне посилання, що вказує шлях до файлу InDesign, не працюватиме під час попереднього
перегляду. Для посилань на інші статті використовуйте формат «navto».
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Під час створення кнопки або гіперпосилання замість «http://» у полі «URL» можна ввести «navto://». Потім вкажіть ім'я цільової статті так,
як воно відображається на панелі Folio Builder. Використовуйте значення імені статті, а не заголовка статті. Припустимими навігаційними
форматами є navto://[imya_statti] та navto://[imya_statti]#n. Шляхом додавання «#n» вказується номер сторінки. Документ
починається зі сторінки 0, тому, якщо вказати «#2», перехід здійснюватиметься на сторінку 3.

 
Перехід на сторінку 3 іншої статті

Приклади навігаційних посилань:

navto://biking

navto://biking#2 (перехід на сторінку 3 статті «biking»)

Якщо за допомогою попередньої версії інструментів ви створили навігаційні посилання з використанням імені папки або
імені статті, що не збігається з іменем цільової статті, посилання не працюватимуть. Щоб виправити навігаційні посилання, можна
або перейменувати статтю (змінити ім'я, а не заголовок), або відредагувати навігаційні посилання, щоб у них вказувалося ім'я
статті, яке відображається на панелі Folio Creator.

Створення відносних навігаційних гіперпосилань
До випуску версії 30 включено нові відносні можливості навігації по статтях і сторінках. Зверніть увагу, що відносні навігаційні формати
підтримуються тільки у програмах версії 30 та пізніших версій, але ви можете використовувати будь-який формат фоліо (версії 20 або
пізнішої). Відносні навігаційні посилання підтримуються в переглядачах для iOS і магазину Windows, але поки що не підтримуються у
власному переглядачі для Android та у веб-браузері.

Можна використовувати різноманітні формати «navto://relative» для переходу до наступної, попередньої, першої або останньої статті.
Наприклад, кнопка з дією «navto://relative/first» здійснює перехід до першої статті у фоліо. Підтримуються такі формати: first, last, next,
previous і current. Також можна перейти до певної статті відносно її позиції у фоліо, наприклад до п’ятої статті.

Приклад: navto://relative/last (перехід до останньої статті у фоліо)

Приклад: navto://relative/last#last (перехід на останню сторінку останньої статті у фоліо)

Приклад: navto://relative/4 (перехід до п’ятої статті у фоліо)

Приклад: navto://relative/4#2 (перехід на третю сторінку п’ятої статті у фоліо)

Формат «current» особливо корисний для навігації по сторінках. Можна використовувати параметри #previous, #next, #first, #last для
переходу на певну сторінку (наприклад, «#3» використовується для переходу на сторінку 4 у статті).

Приклад: navto://relative/current#previous (перехід на попередню сторінку статті)

Приклад: navto://relative/current#last (перехід на останню сторінку статті)

Приклад: navto://relative/current#3 (перехід на четверту сторінку поточної статті)

У статтях із плавною прокруткою можна використовувати десяткові знаки або проценти для переходу до конкретного місця.

Приклад: navto://myarticle#3.3 (перехід до конкретного місця у статті із плавною прокруткою та відображення кінця сторінки 4 та
початку сторінки 5)

Приклад: navto://myarticle#50% (перехід до середини статті із плавною прокруткою)

Щоб розширити ці можливості відносних навігаційних гіперпосилань, можна створити накладання веб-вмісту або статтю HTML, які мають
доступ до API-інтерфейсу читання. Наприклад, можна надіслати запит до фоліо й отримати певні відомості, наприклад дані щодо кількості
статей у фоліо та кількості сторінок у статті. Потім ці відомості можна відобразити або іншим чином застосувати у накладанні чи HTML-
статті. Докладніше читайте у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30 центру розробників DPS Developer Center. (англійською
мовою)

79

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html


Угору

Перехід до HTML-статті

Перехід до прив’язки у HTML-статті

Примітка.

Перехід до статті InDesign зі статті HTML

Перехід із HTML до HTML

Угору

Угору

Вихідний документ InDesign

HTML-стаття

Створення навігаційних гіперпосилань для HTML-статей
Під час створення гіперпосилання або кнопки на основі URL, можна вказати URL-адресу «navto://» для переходу до іншої статті.
Навігаційні гіперпосилання («navto») особливо корисні для переходу до HTML-статей.  

Введіть navto:// та ім'я статті HTML (не заголовок статті).

Приклад: navto://newsarticle

Неможливо перейти до конкретної сторінки у HTML-статті, але можна перейти до прив’язки, ввівши
navto://<ім’я папки>#<ім’я прив’язки>.

Приклад: navto://newsarticle#part4

Щоб створити прив’язку у HTML-файлі, відкрийте HTML-файл у текстовому редакторі. Перейдіть до тексту, який має
служити прив’язкою, та додайте навколо цього тексту тег прив’язки, наприклад «це частина 4 статті».

Для створення гіперпосилання із HTML-статті на статтю InDesign використовуйте формат
«navto». Приклад:
<a href="navto://newsarticle">See the News Article</a>

Також можна забезпечити перехід на сторінки статті InDesign, додавши номер сторінки після імені документа. Документ починається зі
сторінки 0, друга сторінка має номер 1 і т. д. Приклад:
<a href="navto://Cycling#3">Go to Page 4 of the Cycling Article</a>

Для переходу між HTML-статтями за допомогою імені папки використовуйте формат «navto». Приклад:
<a href="navto://newsarticle">See the News Article</a>

Створення посилань формату «goto» для власних значків
Можна створити кнопки переходу до бібліотеки, переліку розділів або до останнього вікна перегляду (кнопка «Назад»). Використовуйте
будь-який із цих форматів «goto://» для дії кнопки:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Ці формати «goto://» не підтримуються в успадкованому переглядачі на базі AIR для пристроїв Android. У власному переглядачі для
Android наразі підтримуються тільки формати «library» і «lastview».

Маючи обліковий запис Enterprise, за допомогою DPS можна створювати посилання формату «goto» для швидкого переходу зі статті до
відповідного вмісту HTML, пов'язаного із певним власним значком. Наприклад, можна скористатися програмою DPS App Builder для
створення власних значків для «Магазину», «Довідки» та «Умов використання». Ці кнопки відображатимуться у бібліотеці програми
перегляду. Для створення у статті кнопки, за допомогою якої відкриватиметься пов'язаний із цим власним значком HTML-вміст, слід
використати такий формат посилання:

goto://ApplicationViewState/[мітка]

Наприклад, за натискання кнопки goto://ApplicationViewState/Store у статті відкриється магазин HTML, так само, як і за
натискання власного значка магазину у бібліотеці.

Використовуйте програму DPS App Builder для створення власних значків і визначення міток. Читайте розділ Навігаційна панель
інструментів (лише для Enterprise).

Посилання на елементи папки HTML-ресурсів
Можна створити гіперпосилання або кнопку для відображення локального HTML- або PDF-файлу у вбудованому браузері програми
перегляду.

1. Додайте папку, що містить локальний HTML-файл, до папки «HTMLResources».

Переконайтеся, що у фоліо включено папку HTMLResources. Див. Імпорт папки HTMLResources.

2. Створіть посилання для відображення HTML-файлу у вбудованому браузері програми:

У поле «URL» гіперпосилання або кнопки введіть шлях без префіксу http://, navto:// тощо. Приклад:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Зі статті HTML вкажіть місце розташування. Приклад:
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<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>See Train Cartoon Gallery</a>

Веб-вміст вкладається двома рівнями глибше, ніж стаття HTML. Приклад:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>See Train Cartoon Gallery</a>

Для оптимізації результатів не використовуйте пробіли та спеціальні символи в іменах папок і файлів із HTML-
ресурсами. Якщо ім’я папки або файлу має містити пробіл, використовуйте замість нього відповідний HTML-код. Наприклад,
щоб назвати папку «Файли коміксів», введіть «Файли%20коміксів».

Створення посилань на зовнішні програми та служби
Можна створювати посилання для відправлення повідомлення електронної пошти (mailto:), текстового повідомлення (SMS) або здійснення
телефонного виклику (tel:) зі статті iPhone. Можна також створювати посилання, що відкривають програму YouTube або пісню чи альбом
iTunes. Щоб дізнатися більше про те, які формати потрібно використовувати для iPad, див. Довідку щодо схеми URL в Apple (англійською
мовою).

Докладніше про створення додаткових посилань для відправлення електронних листів певному адресату (посилань типу «mailto:»)
читайте у статті Джеймса Локмана (James Lockman) Відправлення електронних листів і вкладених файлів безпосередньо з DPS-публікацій
(англійською мовою).

Якщо під час створення програми за допомогою DPS App Builder указати додаткову URL-схему, можна буде посилатися на цю програму з
будь-якої іншої програми або з веб-сторінки, відкритої у браузері Safari на мобільному пристрої. Читайте розділ Панель відомостей про
програму.

Кожного разу, коли ви створюєте посилання на зовнішню програму або службу, натискайте кнопку та встановлюйте
прапорець «Відкривати у браузері пристрою» на панелі накладань.

Перевірка вигляду гіперпосилань і показів слайдів у переглядачі
Коли користувачі переглядають файл .folio на мобільному пристрої, відображаються горизонтальні та вертикальні сторінки, що є
растрованими зображеннями кожної сторінки документа InDesign. Мініатюри сторінок, що відображаються, коли користувач натискає
кнопку «Перегляд» або використовує смугу навігації у нижній частині мобільного пристрою, також є растрованими зображеннями. За
допомогою цих растрованих зображень можна перевіряти вигляд гіперпосилань і показів слайдів.

Для перевірки вигляду гіперпосилань і показів слайдів створіть текстовий файл .config та збережіть його до папки програми InDesign. Цей
файл з іменем NativeOverlays.config дає змогу включати або виключати оригінальні гіперпосилання та покази слайдів.

1. Відкрийте текстовий редактор.

2. Додайте один або кілька наведених нижче рядків.

(«Asset» стосується головних сторінок, «Thumbnails» — зображень значка «Перегляд», «Scrubbers» — зображень, які з’являються під
час перетягування смуги навігації користувачем.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

Команда ResetHyperlinksToTopState означає, що для будь-якої кнопки з дією «Перейти за URL-адресою» відображається стан
[Звичайний] замість стану [Натискання].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

Команда ResetSlideshowsToTopState забезпечує скидання об’єктів із кількома станами до вихідного стану об’єкта з кількома станами
у документі InDesign. Якщо накладання подавлено, скидання параметрів не застосовується.

Якщо команди ResetHyperlinksToTopState та ResetSlideshowsToTopState не вказані, за замовчуванням покази слайдів і
гіперпосилання скидатимуться до вихідних станів.

Приклад:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
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Windows

Mac OS

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

Якщо перед типом накладання ввести знак мінуса (-), цей тип накладання не подавляється.

3. Збережіть файл під іменем NativeOverlays.config.

4. Перемістіть файл NativeOverlays.config до папки програми InDesign, як указано нижче.

Перемістіть файл .config на рівень, де знаходиться файл InDesign.exe.

Виділіть значок програми Adobe InDesign CS5, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть пункт «Показати вміст
пакета». Перемістіть файл .config до папки «Вміст > MacOS».
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Накладання показу слайдів

Примітка.

Використовуйте панель «Стани об’єкта», щоб створювати набори зображень для показів слайдів. Кожен стан або слайд може містити
кілька об’єктів. Наприклад, щоб відображати із кожним зображенням новий текстовий кадр, поєднайте зображення та текстовий кадр в
одному стані.

Стани показу слайдів підтримують будь-які інтерактивні накладання, окрім показів слайдів.

 
Створення показу слайдів за допомогою панелі «Стани об'єкта»

Вирішення проблеми створення кнопок в активних точках (англ. мовою)

Зображення показу слайдів перетворюються на зображення PNG у фоліо.

Наразі відтворення показів слайдів у повноекранному режимі неможливе без використання HTML.

1. У програмі InDesign створіть показ слайдів за допомогою панелі «Стани об’єкта» («Вікно > Інтерактивне > Стани об’єкта»).
(Докладніше див. у пункті "Створення показу слайдів на основі об’єктів із кількома станами" довідки InDesign.)

Під час створення об’єкта із кількома станами необхідно вставити зображення, вирівняти їх у статті, а потім перетворити статтю на
об’єкт із кількома станами.

2. На панелі «Стани об’єкта» вкажіть ім’я об’єкта.

Якщо об’єкти з кількома станами у горизонтальних і вертикальних документах мають однакові імена об’єктів, але різні імена станів,
забезпечується неперервний показ слайдів у разі повертання iPad. Використання описових імен дозволяє легше розуміти аналітичні
звіти.

Щоб уникнути помилок, не використовуйте в імені об’єкта та в імені стану об’єкта пунктуаційні знаки та символи з
розширеного набору.

3. Створіть кнопки навігації для переходу між станами об’єкта із кількома станами.

Як створити кнопки в активних точках,
якщо дія кнопки «Показати/приховати» не
підтримується у статтях DPS? Боб
Брінгхерст (Bob Bringhurst) демонструє
альтернативні варіанти.... Читати далі

http://goo.gl/eMVjF

Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Автовідтворення

Відтворення/призупинення торканням

Затримка

Інтервал

Кількість відтворень: _

Цикл

Зупинення на останньому зображенні

Перехресне затухання

Гортання зображень проведенням по екрану

Зупинення на першому/останньому зображенні

Приховання до відтворення

Відтворення у зворотному порядку

Для переходу до конкретного слайда використовуйте дію «Перехід до стану». Використовуйте дії «Перехід до наступного/
попереднього стану» для навігації між слайдами.

Панель «Зразки кнопок» у програмі InDesign містить бібліотеку кнопок навігації. У разі використання цих зразків кнопок
видаляйте наявну дію та заміняйте її дією «Перехід до наступного/попереднього стану».

4. Щоб змінити вигляд кнопки після натискання, у пункті «Вигляд» клацніть елемент [Натискання] та змініть вигляд кнопки.

Якщо кнопці призначено дію «Перехід до стану», стан [Натискання] відображатиметься після вибору вказаного стану. Наприклад,
стану кнопки [Звичайний] може відповідати чорна рамка, а стану [Натискання] — червона рамка. Червона рамка відображається
після натискання екранної кнопки на iPad. (Стан [Наведення] не підтримується на мобільних пристроях.)

5. Для зміни параметрів показу слайдів виділіть об'єкт із багатьма станами та встановіть наведені нижче налаштування на панелі
накладань фоліо.

Якщо цей параметр вибрано, відтворення слайдів розпочинається під час переходу користувача на сторінку.

Якщо цей параметр вибрано, користувач може розпочинати та призупиняти відтворення
автоматичних показів слайдів торканням. Подвійне торкання призводить до скидання показу слайдів.

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення», можна вказати час, що спливає між завантаженням сторінки та початком
показу слайдів. Укажіть значення від 0 до 60 секунд.

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Торкнутися для відтворення/призупинення», значення «Просуватися
через кожні» визначає тривалість відображення кожного слайда.

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», можна вказати
кількість разів відтворення показу слайдів. Цей пункт недоступний, якщо вибрано параметр «Цикл».

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», виберіть параметр «Цикл», щоб
безперервно відтворювати показ слайдів, доки користувач двічі його не торкнеться або не перейде на іншу сторінку.

Якщо вибрано «Автовідтворення» або «Відтворення/зупинення стуканням», виберіть
«Зупинитися на останньому зображенні», щоб показ слайдів зупинявся на останньому зображенні замість першого.

Коли цей параметр вибрано, він забезпечує перехід до наступного слайда із напливом. Значення за
замовчуванням становить 0,5 секунди. Можна вказати значення від 0,125 секунди до 60 секунд. Це значення застосовується до
показів слайдів і з автоматичним, і з ручним відтворенням.

Коли цей параметр увімкнено, він дає змогу переходити між слайдами
проведенням по екрану.

Цей параметр визначає, чи зупинятиметься відтворення показу слайдів після
досягнення останнього слайда в разі відтворення у звичайному порядку або першого слайда в разі відтворення у зворотному
порядку. Цей параметр стосується лише проведення.

Якщо цей параметр вибрано, показ слайдів залишається у прихованому стані, доки користувач не
торкнеться кнопки для відображення слайда.

Коли цей параметр увімкнено, зображення показу слайдів відтворюються у зворотному
порядку.
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Формат експорту PDF-статей Якщо показ слайдів відображається у статті, де використовується формат PDF, можна вибрати
растровий або векторний формат. Векторний формат особливо добре підходить для створення одного фоліо для всіх пристроїв iPad
або iPhone незалежно від роздільної здатності (стандартна або висока). Векторний формат забезпечує чіткіше відображення тексту
на пристроях iOS із високою роздільною здатністю, однак він сповільнює завантаження. Щоб оптимізувати результати,
використовуйте векторний формат для показів слайдів, де переважає текст. Для показів слайдів, де переважають зображення, а
також для створення різних відтворень для пристроїв iOS зі стандартною або високою роздільною здатністю використовуйте
растровий формат. Покази слайдів із зображеннями у растровому форматі проріджуються до значення, не вищого за 72 точки/дюйм.

Під час копіювання об’єкта із кількома станами до іншого документа об’єкт перейменовується. Наприклад, об’єкт «морські огірки» стає
об’єктом «морські огірки 2». Щоб зберегти неперервність відображення після повертання пристрою, переконайтеся, що імена об’єктів у
горизонтальних і вертикальних документах є однаковими. Не залишайте пробіли в кінці імен об’єктів. Окрім того, відповідні імена станів у
кожному макеті мають бути однаковими.
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Накладання послідовності зображень

Спочатку показувати перше зображення

Автовідтворення

Відтворення/призупинення торканням

Затримка

Швидкість

У накладанні послідовності зображень використовується серія зображень. Це дозволяє створювати такі ефекти, як повертання об'єкта на
360° на мобільному пристрої.

Використовуйте файли зображень .png або. jpg, імена яких мають спільний корінь та суфікси у порядку збільшення, наприклад
Tower001.jpg, Tower002.jpg тощо. Точно припасуйте розміри зображень до області відображення на мобільному пристрої, наприклад
500х400 пікселів для якості 72 точки на дюйм.

Для плавного повертання на 360° використовуйте принаймні 30 зображень. Якщо використовується занадто багато зображень, через
це невиправдано збільшується розмір файлу. Щоб зменшити розмір файлу, використовуйте зображення JPEG, діапазон стиснення
яких становить 50–80%. Використовуйте файли PNG лише якщо хочете додати прозорі елементи.

Не використовуйте як плакат (або як перше зображення) послідовність зображень, до яких застосовано ефект прозорості. Якщо до
вихідних файлів належать прозорі PNG-зображення, вказане вами зображення-афіша відображатиметься під час використання
послідовностей зображень. Одним із обхідних шляхів є створення об’єкта із двома станами, в якому зображення-афіша являє собою
кнопку в первинному стані, за допомогою якої здійснюється перехід до послідовності зображень другого стану.

 
Створіть ряд зображень, що використовуватиметься для послідовності зображень

Створювати зображення 3D-об’єктів можна кількома способами. Один зі способів — за допомогою Adobe Photoshop® Extended
експортувати послідовність зображень 3D-об'єкта. За допомогою програм Adobe Flash® Professional або Adobe After Effects® можна
експортувати кадри з анімації або відео. Створювати зображення для 3D-моделі також можна за допомогою спеціальної програми
для роботи із тривимірним вмістом.

1. Створіть вихідні файли для об’єкта послідовності зображень, а потім помістіть їх до папки.

2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

За допомогою інструмента «Прямокутник» або «Прямокутний кадр» створіть шаблонний кадр шляхом перетягування.

Помістіть зображення, що служитиме плакатом для послідовності зображень. Щоб уникнути викривлення, розміри зображення
плаката мають збігатися з розмірами інших зображень послідовності зображень. (Якщо використовується зображення плаката, у
випадку подвійного торкання зображення у переглядачі режим послідовності зображень приховується і відображається плакат.)

3. Оберіть об’єкт-заповнювач, відкрийте панель накладань фоліо та оберіть «Послідовність зображень».

4. На панелі накладань фоліо клацніть значок папки «Завантажити зображення», знайдіть папку із зображеннями та натисніть кнопку
«Відкрити».

5. У разі потреби змініть масштаб кадру та його вмісту, припасувавши його до макета.

6. Установіть на панелі Folio Overlays наведені нижче параметри.

Якщо вибрано цей параметр, перше зображення використовується як плакат.
Деактивуйте цей параметр, якщо послідовність зображень складається із PNG-файлів, до яких застосовано ефект прозорості. Якщо
вибрано «Відтворення у зворотному порядку», останнє зображення використовується як плакат.

Якщо цей параметр активовано, відтворення послідовності зображень починається, коли користувач переходить
до сторінки або стану, де розміщено послідовність зображень.

Якщо цей параметр вибрано, користувач може розпочинати та призупиняти відтворення
послідовності зображень торканням. Подвійне торкання призводить до скидання об’єкта.

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення», можна вказати час, що спливає між завантаженням сторінки та початком
відтворення послідовності зображень. Укажіть значення від 0 до 60 секунд.

Змінення швидкості просування об’єкта у кадрах на секунду. Мінімальне значення становить 1 (один кадр на секунду),
максимальне — 30.
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Кількість відтворень: _

Цикл

Зупинитися на останньому зображенні

Змінення зображення проведенням вказівником

Зупинитися на першому/останньому зображенні

Відтворення у зворотному порядку

Якщо вибрано параметр «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення торканням», можна вказати
кількість разів відтворення послідовності зображень. Цей пункт недоступний, якщо вибрано параметр «Цикл».

Якщо вибрано параметр «Відтворювати при завантаженні сторінки» або «Торкнути для відтворення/призупинення», можна
вибрати «Цикл» для неперервного відтворення послідовності зображень. Подвійне клацання показу слайдів або перехід на іншу
сторінку зупиняють послідовність.

Якщо вибрано «Автовідтворення» або «Відтворення/зупинення стуканням», виберіть
«Зупинитися на останньому зображенні», щоб послідовність зображень зупинялася на останньому зображенні замість першого.

Коли цей параметр увімкнено, користувач може переходити вперед або назад
між зображеннями, проводячи по екрану.

Якщо «Змінення зображення проведенням вказівником» не вибрано, виберіть «Автовідтворення» або «Відтворення/призупинення
торканням», щоб зробити послідовність зображень інтерактивною.

Цей параметр визначає, чи зупинятиметься відтворення об’єкта після
досягнення останнього зображення у разі відтворення у звичайному порядку або першого зображення в разі відтворення у
зворотному порядку. Цей параметр стосується лише проведення.

Коли цей параметр увімкнено, послідовність зображень відтворюється у зворотному порядку.

Adobe також рекомендує
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Накладання панорами
Накладання панорами створює ілюзію перегляду зображення зсередини. Наприклад, можна створити ефект панорами, завдяки якому
користувачі бачитимуть кабіну літака зсередини. Вони можуть повертати перегляд на 360° та збільшувати масштаб панелі приладів.

В основі створення панорам лежить наявність необхідних зображень. Створення ефекту панорами вимагає наявності шести зображень,
кожне з яких відповідає одній із шести внутрішніх граней куба. Якщо вихідним зображенням є повне панорамне зображення, перетворіть
його на шість зображень граней куба.

PTgui — це корисний інструмент для створення панорамних зображень (http://www.ptgui.com). На веб-сайті WRwave
(http://www.vrwave.com) міститься корисна інформація щодо знімання панорамних фотографій.

 
Створення панорами 
A. Вихідне панорамне зображення B. Панорамне зображення, перетворене на шість внутрішніх граней куба C. Панорама на iPad 

Якщо вихідним зображенням є горизонтальне перехресне зображення, можна створити шість потрібних зображень за допомогою
Photoshop або утиліти для захоплювання зображення з екрана.

 
Щоб розділити панорамне перехресне зображення на окремі зображення, використовуйте наведений нижче метод.

Створення панорамних ресурсів

Боб Брінгхерст показує, як створити шість від Боб Брінгхерст (Bob
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Використовувати перше зображення для плаката

Початковий масштаб

По вертикалі/По горизонталі

Область перегляду

Обмежити вертикальне панорамування

Обмежити горизонтальне панорамування

Примітка.

Відеоролик про створення панорами

1. Створіть вихідні файли для панорами та помістіть їх до папки.

Для отримання найкращих результатів використовуйте зображення JPEG, збережені з якістю 72 точки на дюйм. Зображення з
високою роздільною здатністю мають кращу чіткість у разі збільшення масштабу, але збільшують розмір файлу.

2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

За допомогою інструмента «Прямокутник» або «Прямокутний кадр» створіть шаблонний кадр шляхом перетягування.

Помістіть зображення, яке використовуватиметься в якості плаката панорами.

3. Виділіть шаблонний об’єкт, відкрийте панель Folio Overlays і виберіть «Панорама».

4. На панелі Folio Overlays клацніть значок папки «Файли», знайдіть папку із шістьма зображеннями та натисніть кнопку «Відкрити».

5. У разі потреби змініть масштаб кадру та його вмісту, припасувавши його до макета.

6. Установіть на панелі Folio Overlays наведені нижче параметри.

Якщо вибрано цей параметр, перше зображення використовується як плакат.
Виберіть це зображення, якщо ви не створили інше зображення для використання в якості плаката.

Укажіть значення, щоб визначити збільшення початкового зображення. Використовуйте значення між
мінімумом та максимумом у налаштуваннях перегляду, які за замовчуванням становлять 30 і 80.

Укажіть значення, щоб визначити, яка область панорами відображатиметься спочатку. У полі «По
вертикалі» вкажіть значення від -90 (повний нахил угору) до 90 (повний нахил униз). У полі «По горизонталі» вкажіть значення від -
180 (повний поворот ліворуч) до 180 (повний поворот праворуч).

Щоб заборонити користувачам збільшення або зменшення масштабу після певної межі, укажіть мінімальне та
максимальне значення.

Якщо ви хочете дозволити нахил угору лише на дві третини, виберіть «Обмежити
вертикальне панорамування» і вкажіть -60. Щоб дозволити нахил вниз лише на дві третини, вкажіть значення 60. Для запобігання
вертикальному панорамуванню використовуйте мале значення, наприклад 1.

Щоб дозволити панорамування лише на дві третини вліво та вправо, виберіть
«Обмежити горизонтальне панорамування» та вкажіть -120 для напрямку вліво та 120 для напрямку вправо.

Щоб переглянути ефект різних налаштувань панорами, змініть значення та натисніть «Попередній перегляд».

Adobe також рекомендує

кубічних зображень, необхідних для
додавання накладання панорами....
Читати далі

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...

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

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

У цьому відеоролику, розташованому на
Lynda.com, Джеймс Фрітц пояснює, як
створити та переглянути панораму....
Читати далі

http://goo.gl/ed5W0

від Джеймс Фрітц (James
Fritz) 
http://indesignsecrets.com...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Аудіонакладання

URL-адреса або файл

Файли аудіоконтролера

Підтримувані аудіофайли, які поміщаються в InDesign, відтворюються при торканні у переглядачі DPS. Для відтворення аудіовмісту в
переглядачі DPS на пристрої використовуйте MP3-файли. Для фоліо «Лише для веб-браузера» аудіофайли з кодуванням AAC/MP4 також
підтримуються.

Можна настроїти відтворення аудіофайлів, надавши користувачам можливість відтворювати файли шляхом торкання області перегляду
або створивши окремі кнопки з діями «Звук». Щоб змоделювати оболонку керування, можна створити простий ефект перемикання між
кнопками відтворення та призупинення. Або ж можна створити більш складний ефект, що відображатиме автоматичне просування.

Можна вказати URL-адресу для потокової передачі аудіофайлів із веб-сайту «http:». 

Передові методи роботи з аудіофайлами
Можна настроїти відтворення аудіофайлів, надавши користувачам можливість відтворювати файли шляхом торкання області
перегляду або створивши окремі кнопки з дією «Аудіо». Підтримуються функції «Відтворити», «Призупинити» та «Зупинити». Функції
«Відновити» та «Зупинити все» не підтримуються.
Можна вказати URL-адресу для потокової передачі аудіовмісту тільки з веб-сайту «http:».
Відтворення аудіокліпів зупиняється, коли користувачі переходять до іншої статті, а коли вони переходять до іншої сторінки всередині
статті, відтворення продовжується. Щоб зупинити відтворення аудіокліпу (або відеокліпу) при перегортанні сторінки, можна в якості
обхідного шляху застосувати автоматичне відтворення «пустого» медіафайлу. Докладніше читайте у статті Йоханнеса Хенслера
(Johannes Henseler) Зупинка відтворення відео при переході до наступної сторінки статті (англійською мовою).

Створення аудіонакладань

1. Виберіть «Файл» > «Помістити» та додайте аудіофайл MP3 до документа.

2. Виберіть поміщений об’єкт, відкрийте панель «Мультимедіа» («Вікно» > «Інтерактивне» > «Мультимедіа») і вкажіть афішу (якщо
потрібно).

Також можна створити зображення-афішу, просто розташувавши неінтерактивний об’єкт (наприклад, прозору кнопку відтворення) на
аудіооб’єкті.

3. Виберіть аудіооб’єкт і вкажіть будь-який із наведених параметрів на панелі накладань фоліо.

 

Укажіть URL-адресу для потокової передачі аудіокліпу або клацніть папку та виберіть аудіофайл, якщо він
ще не був поміщений за допомогою команд «Файл» > «Помістити». Якщо вказується URL-адреса для потокової передачі,
підтримуються всі параметри накладання, включно з автовідтворенням і файлами контролера.

Потокова передача аудіофайлів підтримує URL-адреси «http» («https» не підтримуються).  

Якщо поміщається і аудіофайл, і вказується URL-адреса потокової передачі, пріоритет має перша дія. Наприклад, якщо спочатку
вказати URL-адресу, а потім помістити аудіокліп, накладання використовує URL-адресу, а не вбудований аудіокліп.

Клацніть значок папки та вкажіть папку, що містить кнопки відтворення та призупинення для аудіофайлів.

Щоб відображати оболонку керування із кнопками «Відтворення» та «Призупинення» під час відтворення аудіокліпу, створіть набір
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Спочатку показувати перше зображення (лише InDesign CS5.5 або пізніша версія)

Автовідтворення

Відтворювати у фоновому режимі під час перегляду фоліо

Відображення контролера торканням (лише в iOS)

файлів .png у папці. Ім’я кожного з цих зображень має містити суфікс _pause або _play. Можна створити одну пару кнопок
відтворення (_play) та призупинення (_pause) або створити кілька пар таких кнопок, що відображатимуть стан просування рядка
стану.

AudioAsset001_play.png
AudioAsset002_play.png 
AudioAsset003_play.png 
AudioAsset004_play.png 
AudioAsset005_play.png 
AudioAsset001_pause.png 
AudioAsset002_pause.png 
AudioAsset003_pause.png 
AudioAsset004_pause.png 
AudioAsset005_pause.png

У цьому прикладі: посередині відтворення аудіо відображається кнопка AudioAsset003_play.png. Після торкання для призупинення
відображається кнопка AudioAsset003_pause.

Якщо вибрано цей пункт, в аудіокадрі
відображається перший файл _play.png з указаної папки ресурсів аудіоконтролера, і розмір кадру відповідно змінюється.

В InDesign CS5 укажіть зображення-афішу, а потім змініть розмір кадру та зображення-афішу вручну.

Виберіть цей параметр, щоб відтворювати аудіофайл під час завантаження сторінки на мобільний пристрій.
Також можна вказати затримку в секундах. Функція автовідтворення не підтримується у програмах перегляду для Android.

Виберіть цей параметр, щоб аудіофайл відтворювався у фоновому
режимі, поки користувач переглядає статті. Користувач може призупинити або відновити відтворення аудіо, торкнувшись значка
аудіо на верхній смузі навігації. Ця функція доступна лише на iPad та iPhone.

Якщо цей параметр вибрано, торкання вбудованого відео під час відтворення
призводить до відображення смужки контролера (програвача), що містить елементи керування призупиненням і відтворенням. Якщо
цей параметр не вибрано, торкання екрана під час відтворення відео призводить до призупинення та перезапуску.

Adobe також рекомендує
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Накладання веб-вмісту

Автовідтворення

Прозоре тло

Дозволити взаємодію із користувачем

Підганяти розмір вмісту

Надати доступ до інформації щодо прав

Накладання «Веб-вміст» надає змогу відобразити веб-сторінку в області перегляду. Користувачі можуть переглядати вміст веб-сторінки в
області перегляду без необхідності відкривати окремий вбудований до програми браузер. Можна вказати URL-адресу в Інтернеті або
локальний HTML-файл. Зверніть увагу на такі моменти:

Якщо вказується локальний HTML-файл, переконайтеся, що файл .html та пов’язані із ним файли та папки знаходяться у тому
самому місці. Під час створення вмісту статті всі файли з папки розташування файлу .html завантажуються на сервер, тому
рекомендується обмежуватися лише найнеобхіднішими файлами. Наприклад, за додавання файлу .html до папки документів всі
файли та підпапки буде завантажено на сервер.
Для будь-якої URL-адреси, яка автоматично переадресовується на мобільну URL-адресу, указуйте мобільну URL-адресу (наприклад,
http://mobile.twitter.com/), а не вихідну URL-адресу (наприклад, http://twitter.com).
Якщо в якості накладання веб-вмісту обрано HTML-анімацію, установіть для накладання режим «Автовідтворення» з мінімальною
затримкою (наприклад, 0,125 секунди), щоб забезпечити належне відтворення анімації. Затримка запобігає автоматичному
відтворенню накладання, коли сторінка попередньо завантажується в пам’ять.
У програмі InDesign CS6 і пізніших версіях можна скористатися командою «Вставити HTML», щоб вставити код вбудовування кліпу з
YouTube. Для забезпечення найкращих результатів відредагуйте код вбудовування YouTube, включивши до нього рядок
"src=https://www.youtube.com" instead of "src=//www.youtube.com." Задайте автовідтворення для накладання та додайте зображення
плаката перед накладанням.  

Створення накладання веб-вмісту

1. Виконайте одну з наведених нижче дій.

Використовуючи інструмент «Прямокутник» або «Прямокутний кадр», потягніть його, щоб створити кадр, у якому
відображатиметься веб-вміст.

Помістіть зображення, яке слугуватиме плакатом для веб-вмісту.

2. Виділіть кадр і виберіть на панелі накладань фоліо пункт «Веб-вміст».

3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

Щоб задати URL-адресу, введіть або вставте її в поле «Файли». Вводьте повну URL-адресу, в тому числі «http://».

Для використання локальних HTML-файлів клацніть значок папки та вкажіть локальний HTML-файл. HTML-файл (наприклад,
index.html) має знаходитися у тій самій папці, що й усі зображення або сценарії, використовувані в цьому HTML-файлі.

4. Задайте будь-який із наведених нижче параметрів.

Виберіть цей параметр, щоб завантажувати веб-сторінку під час завантаження сторінки на мобільний пристрій.
Також можна вказати затримку в секундах. Якщо цільовим HTML-файлом є та анімація, що має відтворюватися, оберіть мінімальне
значення затримки.

Якщо вибрано цей параметр, зберігається прозорий фон веб-сторінки. Прозорість надає користувачам змогу бачити
крізь неї DPS-вміст на тлі. Якщо цей параметр не вибрано, використовується фон веб-вмісту.

Якщо вибрано цей параметр, користувачі можуть взаємодіяти із веб-сторінкою.
Наприклад, можна торкнути гіперпосилання, щоб перейти на іншу веб-сторінку.

Якщо вибрано цей параметр, масштаб веб-сторінки припасовується до розміру, вказаному у файлі
накладання. Якщо цей параметр не вибрано, веб-сторінка відображається в тому самому розмірі, в якому вона відображалася б у
браузері пристрою; можливе обрізання HTML-сторінки.

Можна створити накладання веб-вмісту, яке посилається на API-інтерфейс читання, для
включення таких функцій, як API-інтерфейс камери, API-інтерфейс геопозиціонування, цифрові рекламні вкладення та календарі.
Докладніше читайте у статті Використання API-інтерфейсів HTML і JavaScript для розширення можливостей DPS.

Окрім установлення цього прапорця для накладання, додайте власний API-інтерфейс JavaScript у свій HTML-код.

Також можна створити такий тип умовного HTML-вмісту для HTML-статті замість накладання веб-вмісту. Для HTML-статті встановіть
прапорець «Надати доступ до інформації щодо прав» у редакторі Folio Producer.

Adobe також рекомендує
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Можна відобразити велике зображення у маленькій області та дозволити користувачеві панорамувати й масштабувати зображення у цій
області.

1. Помістіть зображення JPEG або PNG.

2. Використовуючи інструмент «Виділення», потягніть ручку виділення, щоб обрізати кадр без зміни розміру зображення. Припасуйте
розмір кадру до розміру області перегляду. Розташуйте зображення у рамках кадру для визначення початкової області перегляду.

Переконайтеся, що кадр-контейнер менший за зображення. Якщо ширина або висота кадру та зображення збігаються, об’єкт
сприймається як прокручуваний вміст.

Щоб додати афішу до накладання «Панорамування та масштабування», створіть кадр тих самих розмірів, що й
панорамування зображення, та помістіть його на передній план зазначеного накладання. Коли користувач торкає афішу,
активується панорамування зображення та приховує афішу. Коли користувач двічі торкає панорамування зображення, афіша
знову відображається.

3. Щоб змінити збільшення початкового перегляду, використайте інструмент «Часткове виділення» для виділення зображення (а не
кадру) та змініть масштаб зображення.

Можна змінити розмір зображення до 100% або менше. Максимальний масштаб становить 100%.

4. Виберіть кадр зображення та відкрийте панель накладань фоліо. Відкрийте вкладку «Панорамування та масштабування», а потім
виберіть «Увімкнути».

Щоб увімкнути масштабування щипком для цілої сторінки статті, створіть статтю у форматі зображення PDF. Див. Увімкнення
масштабування щипком для статей.

Інструкції з панорамування та масштабування

Зверніть увагу на наведені нижче моменти.

Наразі область перегляду має бути прямокутною.

Для найкращих результатів використовуйте зображення JPEG.

Якщо розміри створеного панорамного та масштабованого зображення перевищують 2000x2000 пікселів при роздільній здатності 72
точки на дюйм, ретельно протестуйте його на мобільному пристрої. Великі зображення збільшують розмір файлу та можуть
спричинити проблеми із пам'яттю на мобільних пристроях.

Як правило, спершу необхідно переконатися, що зображення має саме потрібні розміри. Наприклад, щоб панорамувати зображення
розміром 1024х1024 пікселів області перегляду розміром 200х200 пікселів, слід створити зображення розміром 1024х1024 пікселі з
якістю 72 точки на дюйм. Однак у випадку, коли вихідні документи 1024x768 використовуються у фоліо 2048x1536, використання
зображень з якістю 72 точки на дюйм на різних моделях iPad може призвести до спотворення якості початкового перегляду. Щоб
уникнути цього, створіть версію зображення з високою роздільною здатністю в підпапці HD. Див. Створення PDF-статей із різними
відтвореннями для пристроїв iOS.

Функція «Панорамування та масштабування» не призначена для роботи із прозорими зображеннями. Після завантаження сторінки із
панорамуванням зображення відображається афіша, та поточне накладання стає невидимим до торкання. Коли користувач двічі
торкає накладання, воно зникає та відображається афіша. Якщо панорамування зображення містить ефект прозорості, афіша
просвічується і виглядає дублікатом зображення. Одним з альтернативних варіантів є створення об'єкта із двома станами, в якому
зображення-афіша являє собою кнопку на первинному стані, за допомогою натискання якої здійснюється перехід до послідовності
зображень другого стану.

Adobe також рекомендує
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Накладання кадрів із можливістю прокручування

Примітка.

Напрямок прокрутки

Індикатори прокрутки

Початкове положення вмісту

Формат експорту PDF-статей

Примітка.

Можна створити прокручуваний кадр, що надасть користувачам змогу прокручувати вміст для перегляду його інших частин. Наприклад,
можна створити сторінку із рецептом страви, що міститиме перелік інгредієнтів та набір інструкцій. Замість того, щоб переходити на
наступну сторінку для перегляду повного набору інгредієнтів або інструкцій, користувач зможе просто провести пальцем по екрану та
прокрутити вміст.

За замовчуванням початковий перегляд прокручуваного вмісту знаходиться у верхньому лівому куті кадру-контейнера. Однак можна
змінити початковий перегляд так, щоб він залежав від місця розташування кадру вмісту.

Будь-які інтерактивні накладання можна додавати до кадрів із можливістю прокручування (див.Вбудовування інтерактивних накладань).
Попередній метод створення кадрів із можливістю прокручування більше не підтримується.

1. Щоб забезпечити вертикальне прокручування в кадрі, створіть кадр вмісту і кадр-контейнер.

Кадр контенту може бути текстовим кадром, зображенням або групою об'єктів.

До кадру вмісту можна включити будь-який інтерактивний об'єкт, окрім показу слайдів. Додавайте інтерактивні об'єкти до
текстового кадру як прив'язані об'єкти або групуйте інтерактивні об'єкти з іншими об'єктами.

2. Перемістіть кадр вмісту до початкової області перегляду відносно кадру-контейнера.

Якщо використовуються налаштування за замовчуванням, кадр вмісту буде вирівняно за верхнім лівим кутом кадру-контейнера.
Однак можна задати початкове розташування перегляду залежно від місця кадру вмісту в документі.

3. Виділіть кадр вмісту і виберіть «Правка» > «Вирізати».

Щоб уникнути помилок у роботі, переконайтеся, що контент відображається в області макета, а не компонувальної панелі.

4. Виділіть кадр-контейнер і виберіть «Правка» > «Вставити у».

Після вставлення кадру вмісту в кадр-контейнер втрачається функціональність будь-яких кнопок, яким призначено
дії для об’єктів із багатьма станами. Виберіть кнопку та знову додайте дію. (Кнопки вибору на панелі інструментів особливо
корисні для вибору прихованих кнопок. Окрім того, вибирати вкладені об’єкти можна за допомогою панелі «Шари».)

5. Не знімаючи виділення з кадру-контейнера, відкрийте панель накладань фоліо. Відкрийте вкладку «Кадр із можливістю
прокручування», а потім укажіть описані нижче параметри.

Виберіть «Визначати автоматично», щоб напрямок прокрутки визначався залежно від висоти та ширини
кадру-контейнера та кадру вмісту. Якщо кадри мають однакову висоту, але різну ширину, вміст прокручуватиметься лише за
горизонталлю. Щоб задати фіксований напрямок прокрутки навіть на той випадок, коли кадр-контейнер вужчий і нижчий за кадр
вмісту, виберіть «Горизонтальний» або «Вертикальний». Якщо вибрано значення «Горизонтальний» або «Вертикальний», функція
виконуватиметься так само, як і за вибраного значення «Визначати автоматично».

Виберіть «Приховати», щоб під час прокрутки не відображалися смужки прокрутки.

Виберіть «Угорі зліва», щоб на початку перегляду кадр вмісту вирівнювався за верхнім лівим кутом
кадру-контейнера. Виберіть «Використовувати положення документа», щоб місце початкового відображення залежало від місця
розташування кадру вмісту.

Якщо кадр із можливістю прокручування відображається у статті, де використовується формат PDF,
можна вибрати растровий або векторний формат. Векторний формат особливо добре підходить для створення одного фоліо для
всіх пристроїв iPad або iPhone незалежно від роздільної здатності (стандартна або висока). Векторний формат забезпечує чіткіше
відображення тексту на пристроях iOS із високою роздільною здатністю, однак він сповільнює завантаження. Щоб оптимізувати
результати, використовуйте векторний формат для кадрів із можливістю прокручування, де переважає текст. Для кадрів, де
переважають зображення, а також для створення різних відтворень для пристроїв iOS зі стандартною або високою роздільною
здатністю використовуйте растровий формат. При виборі растрового формату кадр із можливістю прокручування змінює розмір із
частотою, що не перевищує 72 ppi.

Приклади кадрів із можливістю прокручування, у тому числі вкладені кадри з можливістю прокручування та ефекти
висувної вкладки див. у безкоштовній програмі DPS Tips.

Складні кадри з можливістю прокручування
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Відео щодо можливостей прокручування контенту

Створення висувних вкладок

Створення показів слайдів із можливістю прокручування

Adobe також рекомендує
Огляд інтерактивних накладань

Подивіться, як Йоганес створив ефект
затухання за допомогою кадрів із
можливістю прокручування.... Читати далі

http://goo.gl/qbWE4

від Йоґанес Ґензелер
(Johannes Henseler) 
http://digitalpublishing.t...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

У відео Коліна показано, наскільки
простою є нова техніка прокручування
контенту, а також що відтепер контент
може містити гіперпосилання та кнопки....
Читати далі

http://goo.gl/A7WsB

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

У відео Коліна показано, як можна
використовувати кадри із можливістю
прокручування для створення висувних
вкладок або панелей.... Читати далі

http://goo.gl/3Oywd

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Тері демонструє, як створювати покази
слайдів із можливістю прокручування, які
можуть містити зображення, знімки та
навіть фільми.... Читати далі

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

від Террі Вайт (Terry White) 
http://terrywhite.com/tech...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Показ слайдів

Кадри з можливістю прокручування

Можна вбудовувати інтерактивні накладання у кадри з можливістю прокручування або покази слайдів (об’єкти з кількома станами). Однак
вбудувати об’єкт із кількома станами в кадр із можливістю прокручування або інший показ слайдів неможливо.

Додавати накладання до стану показу слайдів можна в різні способи. Можна виділити стан і вибрати «Вставити в». Можна
вирівняти накладання з об’єктом із кількома станами, виділити їх обидва, а потім вставити об’єкт у виділений стан або створити новий
стан. Можна також згрупувати накладання з іншими об’єктами, вирівняти цю групу з додатковими об’єктами, а потім створити об’єкт із
кількома станами.

Створіть інтерактивне накладання, наприклад послідовність зображень або кнопку. Після цього
можна згрупувати об’єкт накладання з іншими об’єктами в кадрі вмісту або вставити накладання в текст для створення прив’язаного
об’єкту. Потім вставте кадр вмісту до кадру-контейнера і виберіть на панелі накладань фоліо «Лише панорама».

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

Можна додавати кнопки до кадру з можливістю прокручування, який змінює стани в рамках показу слайдів. Після вставлення кнопки
до кадру вмісту дія кнопки, пов’язана зі станом, видаляється. Знову виділіть кнопку та повторно створіть дію. Якщо кнопка прихована,
скористайтеся значками «Виділити вміст» і «Виділити наступне» на панелі керування, щоб виділити об’єкт.

Щоб об’єкт із кількома станами перетворився на інтерактивний показ слайдів, дія має спричиняти зміну одного або кількох станів. В
іншому разі у програмі перегляду відображатиметься лише поточний стан. Щоб перетворити об’єкт із кількома станами на показ
слайдів, можна вибрати функцію «Автовідтворення» на панелі накладань фоліо. Або ж можна створити кнопку, яка запускатиме дію,
пов’язану зі станом об’єкта з кількома станами. Однак кнопка в межах стану не робить об’єкт із кількома станами інтерактивним. Щоб
використовувати лише кнопки в межах об’єкта з кількома станами для зміни слайдів, створіть невидиму кнопку-«пустушку» за
межами цього об’єкта, щоб зробити його інтерактивним.

Щоб створити ефект для привертання уваги, поєднайте кнопку з об’єктом із двома станами, один із яких має бути порожній.
Наприклад, торкання кнопки може запускати послідовність зображень або накладання веб-вмісту.

Додаткові приклади вбудованих накладань, а також вкладених показів слайдів до інших показів слайдів див. у розділі «Складні
накладання» програми DPS Tips.

Adobe також рекомендує
Передові методи створення накладань

98

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/uk_UA/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_ua
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_ua
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/best-practices-creating-overlays


Відеонакладання
Підтримувані відеофайли, які поміщаються в InDesign, відтворюються при торканні у переглядачі. Для відеофайлів використовуйте
формат, сумісний з Apple iTunes, наприклад файл MP4 з кодуванням h.264. Під час створення відео використовуйте профіль «Базова
лінія» для забезпечення оптимальної сумісності із пристроями Android. Використовуйте файли .mp4 замість файлів .mov, які не
підтримуються у веб-переглядачі. Якщо відео не відтворюється належним чином у програмі перегляду, перетворіть його на файл MP4 з
кодуванням h.264 за допомогою програми Adobe Media Encoder або програми стороннього розробника, наприклад Handbrake.

Передові методи роботи з відеофайлами
У переглядачах для iOS відео можна відтворювати у вбудованому або повноекранному режимі. У переглядачах для Android відео
можна відтворювати тільки в повноекранному режимі.
Можна настроїти відтворення відеофайлів, надавши користувачам можливість відтворювати файли шляхом торкання області
перегляду або створивши окремі кнопки з дією «Відео». Підтримуються функції «Відтворити», «Призупинити» та «Зупинити». Функції
«Відновити» та «Зупинити все» не підтримуються.
Щоб забезпечити оптимальні результати для вбудованих відеофайлів, створіть фільм із відповідними розмірами, наприклад 400 x
300 пікселів. Для повноекранних фільмів рекомендується встановлювати ширину 1024 пікселі. Максимальний розмір відео для iPad із
високою роздільною здатністю становить 1920x1080, однак створення відео такого розміру призведе до збільшення розміру фоліо.
Для забезпечення гарного балансу між розміром файлу та якістю деякі видавці радять виходити із розрахунку 10—12 МБ відео на
хвилину фільму. Щоб зменшити розмір відео, деякі видавці використовують Adobe Media Encoder або програми від інших
розробників, наприклад HandBrake. Докладніше читайте у статті Кіта Гілберта (Keith Gilbert) Стискання відео для використання у DPS
(англійською мовою).
Можна вказати URL-адресу для потокової передачі відео з веб-сайту «http:». Для потокової передачі відео з веб-сайту «https:»,
зокрема YouTube або Vimeo, створіть накладання веб-вмісту. У програмі InDesign CS6 і пізніших версіях можна скористатися
командою «Вставити HTML», щоб вставити код вбудовування кліпу з YouTube. Код вбудовування має обов’язково включати префікс
«http://», наприклад: src="http://www.youtube.com/..." . Щоб отримати найкращі результати, настройте для накладання
автовідтворення та додайте зображення-афішу наверху накладання. Приклади та інструкції шукайте в розділі Advanced Overlays
безкоштовної програми DPS Tips.
Відтворення відеокліпів зупиняється, коли користувачі переходять до іншої статті, а коли вони переходять до іншої сторінки всередині
статті, відтворення продовжується. Щоб зупинити відтворення відеокліпу при перегортанні сторінки, можна в якості обхідного шляху
застосувати автоматичне відтворення «пустого» відеофайлу. Докладніше читайте у статті Йоханнеса Хенслера (Johannes Henseler)
Зупинка відтворення відео при переході до наступної сторінки статті (англійською мовою).
Можна додавати відео (включно з потоковим відео) до HTML-статей. Див. статтю Імпорт HTML-статей.

Створення відеонакладань

1. Виберіть «Файл» > «Помістити» та додайте відеофайл до документа.

2. Виберіть поміщений об’єкт, відкрийте панель «Мультимедіа» («Вікно» > «Інтерактивне» > «Мультимедіа») і виберіть афішу.

Для відеофайлу можна вибрати зображення або вказати кадр із відео. Для отримання найкращих результатів вибирайте
зображення, що вказує на інтерактивність елемента сторінки. Також можна створити зображення-афішу, просто розташувавши
неінтерактивний об’єкт (наприклад, прозору кнопку відтворення) на відеооб’єкті.

3. Виберіть відеооб’єкт і вкажіть будь-який із наведених параметрів на панелі накладань фоліо.
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URL-адреса або файл

Автовідтворення

Відтворювати в повноекранному режимі (лише в iOS)

Відображення контролера торканням (лише в iOS)

Не дозволяти призупинення (лише в iOS)

Зупиняти на останньому кадрі (лише в iOS)

 

Укажіть URL-адресу для потокової передачі відео або клацніть папку та виберіть відеофайл, якщо він ще не
був поміщений. Якщо вказується URL-адреса для потокової передачі, підтримуються всі параметри накладання, включно з
автовідтворенням і повним екраном.

Потокова передача відео підтримує «http» («https» не підтримуються). Певні сервіси, зокрема YouTube і Vimeo, не підтримуються.
Натомість використовуйте накладання веб-вмісту, як описано в розділі «Передові методи» вище.

Якщо поміщається і відео, і вказується URL-адреса потокової передачі, пріоритет має перша дія. Наприклад, якщо спочатку вказати
URL-адресу, а потім помістити відео, накладання використовує URL-адресу, а не вбудований фільм. (Фактично, ви можете вигідно
скористатися цією функцією, вибравши афішу для потокового відео.)

Виберіть цей параметр, щоб відтворювати відеофайл під час завантаження сторінки на мобільний пристрій.
Також можна вказати затримку в секундах. Функція автовідтворення не підтримується у програмах перегляду для Android.

Якщо цей параметр вибрано, відео відтворюється у повноекранному
режимі. Якщо цей параметр не вибрано, відео відтворюється в обмеженій області. Зверніть увагу: всі відео на пристроях Android
відтворюються в повноекранному режимі.

Якщо цей параметр вибрано, торкання вбудованого відео під час відтворення
призводить до відображення смужки контролера (програвача), що містить елементи керування призупиненням і відтворенням. Якщо
цей параметр не вибрано, торкання екрана під час відтворення відео призводить до призупинення та перезапуску.

Якщо цей параметр вибрано, користувачі не можуть призупиняти або зупиняти
відтворення відео, торкаючись його. Цей параметр доступний, лише якщо вибрано автовідтворення та не вибрано відтворення на
весь екран.

Виберіть цей параметр, щоб після завершення відтворення вбудованого відео на
екрані залишався останній кадр. Цей параметр доступний, лише якщо не вибрано відтворення на весь екран.

Adobe також рекомендує
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Фоліо та статті
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Створення фоліо

Угору

Огляд панелі Folio Builder
Авторизація в панелі Folio Builder
Створення фоліо
Змінення властивостей фоліо
Створення автономних фоліо
Надання доступу до фоліо
Копіювання фоліо
Видалення фоліо

Фоліо містить одну або декілька статей для цифрового публікування. Фоліо відображається як випуск у бібліотеці Adobe Content Viewer
або власної програми перегляду для кількох випусків. Якщо створюється власна програма перегляду для одного випуску, до фоліо
входить вміст цієї програми перегляду.

Огляд панелі Folio Builder

Використовуйте панель Folio Builder, щоб створювати фоліо та додавати статті. Щоб відкрити панель, оберіть команди меню «Вікно» >
«Folio Builder» (у InDesign CS6) або «Вікно» > «Розширення» > «Folio Builder» (у InDesign CS5 або CS5.5). На панелі Folio Builder
відображаються фоліо, до яких ви маєте доступ. Панель Folio Builder має три режими перегляду: перегляд фоліо, перегляд статей і
перегляд макетів. Для навігації виконайте одну з таких дій:

Двічі клацніть фоліо або клацніть стрілку праворуч від фоліо, щоб відобразити відповідні статті.

Двічі клацніть статтю або клацніть стрілку праворуч від статті, щоб відобразити відповідні макети.

Клацніть значок стрілки в лівому верхньому куті панелі, щоб повернутися на рівень вище.

 
Панель Folio Builder 
A. Перегляд фоліо Б. Перегляд статей В. Перегляд макета 

Фільтрування фоліо для відображення

Щоб визначити, які фоліо відображатимуться, виберіть «Усі», «Усі локальні», «У хмарі» (для того, щоб приховати локальні фоліо),
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Угору

Угору

«Індивідуальні» (щоб приховати фоліо, до яких надано спільний доступ) або «Фоліо, до якого надано спільний доступ» із розкривного
меню в переглядачі фоліо.

Сортування фоліо

Виберіть варіант зі спливаючого меню сортування в перегляді фоліо, щоб визначити порядок сортування фоліо на панелі Folio Builder.
Виберіть «Зворотний список», щоб зробити порядок для будь-якого виділеного фоліо зворотним.

Авторизація в панелі Folio Builder

На панелі Folio Builder не обов’язково входити в систему. Однак, увійшовши в систему на цій панелі, ви зможете надсилати фоліо на сайт
acrobat.com. Після цього ви зможете завантажувати фоліо до програми Adobe Content Viewer на мобільних пристроях і ділитися фоліо з
іншими користувачами. Якщо не ввійти в систему на панелі, можна створювати та переглядати локальні фоліо, а також розробляти
програми за ліцензією Single Edition. Для входу на панель Folio Builder використовуйте підтверджене посвідчення Adobe ID.

1. Переконайтеся, що комп'ютер підключено до Інтернету.

2. На панелі Folio Builder натисніть «Вхід», а потім увійдіть до системи за допомогою підтвердженого посвідчення Adobe ID.

3. Якщо ви не маєте підтвердженого посвідчення Adobe ID, виконайте одну з таких дій:

За наявності підписки на видання DPS Enterprise або Professional створіть за допомогою інструмента адміністрування облікових
записів посвідчення Adobe ID із роллю «Програма». Для входу на панель Folio Builder використовуйте відповідне посвідчення
Adobe ID. Див. Інструмент адміністрування облікових записів.

Щоб підтвердити посвідчення Adobe ID для роботи з DPS, перейдіть на сайт https://digitalpublishing.acrobat.com/ і клацніть Create
Account (Створити обліковий запис). Зареєструйтеся для отримання облікового запису, вказавши дійсну адресу електронної
пошти. Adobe надішле вам повідомлення для підтвердження. Відкрийте це повідомлення та виконайте підтвердження. Потім
використовуйте це посвідчення Adobe ID для входу на панель Folio Builder. Див. Використання посвідчень Adobe ID для
цифрового публікування.

Створення фоліо

Фоліо — це збірка статей. Будь-хто, в кого є InDesign CS5 чи пізнішої версії, може створювати фоліо.

Коли ви входите в систему і створюєте фоліо, на веб-сервері acrobat.com створюється робоче середовище. Вміст будь-якої статті, що
додається до фоліо, завантажується у це робоче середовище.

1. Для відкриття панелі Folio Builder оберіть «Вікно» > «Розширення» > «Folio Builder» (у InDesign CS5 або CS5.5) чи «Вікно» > «Folio
Builder» (у InDesign CS6).

2. Якщо ви ще не увійшли в систему, натисніть «Вхід» і увійдіть в систему за допомогою підтвердженого Adobe ID.

Якщо не входити на панель Folio Builder, можна створити автономне фоліо. Потім, увійшовши в систему, можна завантажити це
фоліо.

3. Виберіть «Створити», щоб створити нове фоліо.

Окрім того, для створення фоліо у програмі InDesign CS6 можна скористатися пунктом меню «Файл» > «Створити» > «Фоліо».
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Ім'я фоліо

Версія програми перегляду

Цільовий пристрій

Орієнтація

Формат за замовчуванням

Якість JPEG за замовчуванням

4. Вкажіть наведені далі параметри і натисніть кнопку OK.

 
Створення нового фоліо.

Вкажіть ім'я фоліо. Ім'я фоліо не збігається із назвою публікації, яка відображається в переглядачі. Назва фоліо
використовується лише у системних матеріалах програми, тому ім'я має бути якомога простішим та не повинне містити спеціальних
символів. Максимальна кількість символів для імені фоліо складає 60 символів.

Вкажіть потрібну версію програми перегляду. Це особливо важливо у випадках, коли нова версія
Adobe Content Viewer очікує на схвалення або коли створюються фоліо для попередньої версії програми перегляду, яку ще не було
оновлено. Створивши фоліо, ви зможете редагувати його параметри, збільшувати номер версії, але не матимете можливість
повернутися до старішої версії. Натомість створіть нове фоліо. Номер версії має бути не меншим за v20.

Виберіть цільовий пристрій або вкажіть нестандартні розміри екрана цільового пристрою, наприклад, 2048x1536
для iPad із високою роздільною здатністю.

Указуючи розмір фоліо для цільового пристрою, необхідно враховувати, чи відображається на пристрої смуга навігації. Наприклад,
на деяких пристроях Android відображається смуга навігації завширшки 48 або 75 пікселів, через що переглядач масштабує фоліо
до розмірів 1280x800. Натомість краще створити фоліо меншого розміру (наприклад, 1205x725), якщо йдеться про фоліо з
подвійною орієнтацією. Див. статтю Створення документів для різних пристроїв.

Виберіть орієнтацію фоліо: лише книжкову, лише альбомну чи подвійну. Для перегляду або публікації фоліо орієнтація
всіх статей повинна збігатися з орієнтацією фоліо. Так, якщо фоліо з подвійною орієнтацією містить статтю лише з книжним
макетом, таке фоліо неможливо завантажити в бібліотеку Adobe Content Viewer.

Виберіть варіант за замовчуванням для фоліо. Різні статті можуть мати різний формат.

Виберіть «Автоматично», якщо ви хочете, щоб InDesign автоматично визначав спосіб експорту сторінок (як JPEG або PDF). Вибір
формату PDF дозволяє користувачам масштабувати вміст щипком, а також зберігає вектори та зменшує розмір файлу. Вказувати
формат за замовчуванням особливо важливо для імпорту кількох статей. Під час імпорту кількох статей одночасно
використовується формат зображення за замовчуванням. Див. Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Відмінності
форматів зображень JPG, PNG та PDF).

Якщо для параметра «Формат зображення за замовчуванням» вибрано значення «Автоматично»
або «PDF», вкажіть якість JPEG. Зі збільшенням якості збільшується розмір файлу.
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Попередній перегляд обкладинки

Створення автономного фоліо

Угору

Назва публікації

Примітка.

Версія програми перегляду

Зображення попереднього перегляду представляє кожне фоліо, додане до переглядача, в
бібліотеці переглядача. Вкажіть книжне та альбомне зображення для обкладинки. Створюйте зображення обкладинки як файли JPG
або PNG 72 точки на дюйм, використовуючи такий самий розмір у пікселях, як і в цільового пристрою, наприклад 1024 x 768 пікселів.

Виберіть цей пункт, якщо ви наразі не хочете завантажувати вміст фоліо на сервер. Пізніше в
меню панелі можна вибрати «Завантажити до Folio Producer», щоб завантажити вміст фоліо.

Інформацію про усунення несправностей у Folio Builder можна знайти на сторінках Усунення несправностей у Folio Builder (англійською
мовою) та Вирішення проблем із завантаженням статей на панелі Folio Builder (англійською мовою).

Змінення властивостей фоліо

Після створення фоліо в діалоговому вікні «Властивості фоліо» можна вказати назву публікації, змінити версію програми перегляду та
вибрати зображення попереднього перегляду обкладинки. Деякі параметри фоліо, наприклад орієнтація, формат зображення та розмір
фоліо не можна змінити в діалоговому вікні «Властивості фоліо». Якщо треба, створіть нове фоліо із потрібними властивостями.

Коли фоліо буде готове до публікування, скористайтеся органайзером Folio Producer, щоб налаштувати властивості фоліо для
публікування.

1. Виберіть фоліо, яке слід відредагувати, на панелі Folio Builder.

2. Виберіть «Властивості фоліо» у меню панелі Folio Builder.

 
Редагування властивостей фоліо

3. Вкажіть наведені далі параметри, а потім натисніть кнопку OK.

Вказана назва публікації відображатиметься в бібліотеці переглядача. Однак, якщо для всіх фоліо, що
відображаються у програмі, використовується одна і та сама назва публікації (а також якщо для параметра «Заголовок (у
бібліотеці)» у DPS App Builder вказане те саме значення), назва публікації не відображається у бібліотеці переглядача.

Максимальна кількість символів для назви публікації – 60.

Щоб уникнути проблем, використовуйте у назві публікації лише літерно-цифрові або цифрові символи. Не
використовуйте спеціальні символи, як-от апострофи (’), оскільки це може призвести до непередбачених результатів
(наприклад, появи повідомлення про помилку [svr.InvalidParameter]).

Якщо треба задати іншу версію програми перегляду для фоліо, виберіть потрібну версію. Можна
вибрати лише новішу версію; вибір попередніх версій не допускається Якщо є потреба у використанні старішої версії, створіть нове
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Примітка.

Відображення статей у порядку справа наліво

Попередній перегляд обкладинки

Ім'я фоліо

Назва публікації

Номер фоліо

фоліо.

Коли оновлюється версія переглядача фоліо, статті у цьому фоліо не оновлюються автоматично. Щоб скористатись перевагами
нової функції, яка працює у більш високій версії переглядача, оновіть статті також.

Під час редагування фоліо, створеного у програмі, версія якої старіша за 20 версію, слід відповідним чином
встановити налаштування версії програми перегляду.

Виберіть цей пункт, щоб статті відображалися у програмі перегляду справа наліво,
а не зліва направо. Така можливість особливо важлива для азіатських мов.

Зображення попереднього перегляду представляє кожне фоліо, додане до переглядача, в
бібліотеці переглядача. Вкажіть книжне та альбомне зображення для обкладинки. Створюйте зображення обкладинки як файли JPG
або PNG 72 точки на дюйм, використовуючи такий самий розмір у пікселях, як і в цільового пристрою, наприклад 1024 x 768 пікселів.

4. Для змінення властивостей фоліо для публікування відкрийте Folio Producer в меню панелі Folio Builder і встановіть необхідні
значення параметрів в органайзері Folio Producer. Див. Органайзер Folio Producer

Ім'я фоліо відображається у Folio Producer та на панелі Folio Builder, але воно не відображається в переглядачі. Під час
створення окремих варіантів відтворення для різних пристроїв переконайтеся в тому, що налаштування імені фоліо є однаковими
для всіх версій відтворення.

Назва публікації відображається в бібліотеці переглядача та на навігаційній смузі переглядача. Однак якщо для
всіх фоліо у програмі використовується одна назва публікації, назва публікації свідомо не відображається в бібліотеці.

Максимальна кількість символів для назви публікації складає 60 символів.

В якості номера фоліо можна вказати цифру чи додати опис, наприклад «травень 2013». Максимальна кількість
символів для номера фоліо складає 60 символів.

 
Назва публікації та номер фоліо відображаються у програмі перегляду.
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Дата публікації

Ідентифікатор продукту

Функція «Опубліковане»

Заблоковано

Зменшені зображення обкладинок

Опис

Фільтр бібліотеки

Відображення статей у порядку справа наліво

Дата випуску

Угору

Параметр «Дата публікації» визначає порядок розташування фоліо в бібліотеці. Найновіші фоліо відображаються
зверху. Параметр «Дата публікації» особливо важливий для програм перегляду, доступних за підпискою, користувачі яких отримують
права доступу до фоліо на певний строк, визначений датою публікації. Найкращий результат можна отримати, налаштувавши дату
публікації вручну.

Відображається ідентифікатор продукту, вказаний вами під час публікування фоліо. Безпосереднє
редагування цього поля неможливе. Ідентифікатор продукту особливо важливий для фоліо, що надаються у роздріб. Він пов’язує
певне фоліо з ідентифікатором продукту у магазині програм, завдяки чому користувачі можуть здійснювати придбання певних фоліо
безпосередньо з програми. Максимальна кількість символів для ідентифікатора продукту складає 60 символів.

Якщо фоліо вже опубліковане, у колонці «Опубліковане» з'являється позначка.

Виберіть цей пункт, щоб заборонити всім завантажувати нову версію статті або змінювати метадані статті. Поруч зі
статтею на панелі Folio Builder у всіх користувачів, що мають доступ до фоліо, з'являється значок блокування.

Вкажіть файли .png або .jpg для зображень, що відображаються в бібліотеці переглядача.

Опис відображається в бібліотеці та на смузі навігації програми перегляду.

Впишіть назву фільтра для кожного фоліо у вашій програмі. Максимальна кількість символів для фільтра
бібліотеки складає 60 символів. Див. Створення фільтрів бібліотеки.

Якщо вибрати цей варіант у вікні «Відомості про фоліо», статті
відображатимуться у програмі перегляду справа наліво, а не зліва направо. Така можливість особливо важлива для азіатських мов.

Дата випуску – це додатковий параметр керування для метаданих, що дає певним користувачам із обліковим
записом Enterprise ширші можливості керування особистим наданням прав.

Створення автономних фоліо

Автономне або локальне фоліо не завантажується до веб-служби acrobat.com. Можливість створювати автономне фоліо особливо
корисна, коли відсутнє підключення до Інтернету або коли служба acrobat.com тимчасово не працює.

Завантажене фоліо неможливо перетворити на автономне.

 
Про те, що фоліо є автономним, свідчить наявність значка.
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Угору

Припинення надання доступу до фоліо

Видалення фоліо, до якого вам надано доступ

1. Щоб створити автономне фоліо, виконайте одну з таких дій:

Не входячи в систему, натисніть «Створити нове фоліо» на панелі Folio Builder.

На панелі Folio Builder натисніть «Створити нове фоліо», а потім виберіть «Створити автономне фоліо».

2. Додайте статті та відредагуйте фоліо

Попередній перегляд автономних фоліо можна здійснювати на комп'ютері або за допомогою функції «Попередній перегляд на
пристрої». Див. Попередній перегляд фоліо та статей.

Коли виконується попередній перегляд або завантаження автономного фоліо, це фоліо автоматично оновлюється з урахуванням
змін у вихідних документах InDesign. Для оновлення автономного фоліо не потрібно вибирати «Оновити».

3. Щоб завантажити фоліо, увійдіть на панель Folio Builder, виберіть фоліо та оберіть «Завантажити у Folio Producer» у меню панелі.

Завантажити автономне фоліо можна лише за наявності вихідних файлів.

Після розміщення фоліо в мережі його вже не можна зробити локальним.

Надання доступу до фоліо

Надайте доступ до фоліо, якщо ви хочете, щоб інші люди могли переглядати фоліо, над яким ви працюєте, або щоб зробити фоліо
доступним для них. Наприклад, якщо ви створюєте рекламу для видавця, можна надати цьому видавцю доступ до фоліо. Або, якщо ви
видавець, можна надати доступ до фоліо різним дизайнерам, щоб вони могли завантажувати статті.

Щоразу, коли ви оновлюватимете статтю у фоліо, до якого надано доступ іншим користувачам, під час відкриття бібліотеки в Adobe
Content Viewer вони отримуватимуть повідомлення про наявність оновлення. Якщо ви не хочете, щоб інші користувачі дізнавалися про
наявність оновлення, скасуйте надання доступу до фоліо.

1. Виберіть фоліо на панелі Folio Builder.

2. Виберіть «Надати доступ» у меню панелі Folio Builder.

3. В діалоговому вікні «Надати доступ» введіть адреси електронної пошти людей, яким ви хочете надати доступ до свого фоліо. Для
розділення адрес електронної пошти використовуйте кому або крапку з комою. Натискайте Tab для переходу до наступного поля.

4. Введіть тему та текст повідомлення, а потім натисніть «Надати доступ».

Коли отримувачі відкриють Adobe Content Viewer на мобільному пристрої, фоліо, до якого надано доступ, буде доступним для
завантаження.

Коли отримувачі відкриють фоліо на панелі Folio Builder, поруч із іменем фоліо на панелі Folio Builder з'явиться значок спільного доступу 
. Одержувачі можуть відкривати фоліо та додавати статті. Однак вони не можуть редагувати існуючі статті.

Щоб припинити надання доступу до фоліо, виберіть фоліо на панелі Folio Builder і виберіть
«Припинити надання доступу» в меню панелі. Виберіть отримувачів, для яких потрібно припинити надання доступу, і натисніть OK. Коли
надання доступу припиняється, фоліо стає недоступним для завантаження та видаляється з панелі Folio Builder у відповідних
отримувачів, але фоліо, які було завантажено на пристрої, не видаляється. Коли фоліо, до якого надано доступ, видаляється, воно також
стає недоступним для завантаження.

Якщо хтось надав вам доступ до фоліо, але вам більше не потрібен доступ до нього,
виберіть фоліо на панелі Folio Builder та натисніть значок кошика. Коли фоліо, до якого вам надано доступ, видаляється, у власника зі
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списку отримувачів, яким надано доступ, зникає інформація про вас.

Копіювання фоліо

Копіювати можна як фоліо з власного облікового запису, так і фоліо, доступ до яких було надано з інших облікових записів. У результаті
копіювання опублікованого чи неопублікованого фоліо нове фоліо буде створено на сервері Folio Producer (acrobat.com), а не у службі
Distribution Service. Скопійоване фоліо можна відредагувати та опублікувати у подальшому. За умови надання доступу до фоліо з іншого
кмоп'ютера, для редагування вмісту фоліо слід отримати вихідні файли та поновити зв'язки зі статтями. Копіювання заблокованих фоліо
неможливе.

1. Виділіть фоліо в органайзері Folio Producer і клацніть «Копіювати».

2. Вкажіть ім'я для копії фоліо та клацніть «Копіювати».

Видалення фоліо

Коли видаляється стаття, з сервера видаляється робоче середовище, а також видаляються всі статті цього фоліо, але не вихідні
документи. Якщо фоліо опубліковано у службі Distribution Service, скасуйте його публікацію за допомогою органайзера Folio Producer,
перш ніж видаляти його. Не скасовуйте публікацію роздрібних фоліо та не видаляйте їх.

1. Для того, щоб вилучити опубліковане фоліо зі служби Distribution Service, натисніть кнопку «Видалити публікацію» в органайзері
Folio Producer.

2. Виберіть фоліо на панелі Folio Builder, а потім натисніть кнопку «Кошик».

Якщо фоліо було завантажено до переглядача до його видалення, це фоліо залишається у бібліотеці переглядача, доки його не буде
вилучено.
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Створення статей і макетів

Угору

Назва статті

Формат статті

Якість JPEG

Створення статті з відкритого документа
Додавання макета до статті
Імпорт статей InDesign

Фоліо складаються зі статей. Можна створювати статті на основі документів InDesign або файлів HTML. Додавати статті до фоліо можна
двома способами: можна створювати статті на основі відкритих документів InDesign за допомогою кнопки «Додати статтю» або можна
імпортувати статті з папки.

Створення статті з відкритого документа
Статті можуть містити один або два макети для книжної та альбомної орієнтації на мобільному пристрої. Однак у фоліо, що публікуються,
необхідно забезпечити однаковість. Усі статті в опублікованому фоліо повинні мати лише книжну, лише альбомну або подвійну
орієнтацію.

 
Перегляд статей

1. Відкрийте документ InDesign, який розроблено для цифрового публікування. Див. статтю Розробка цифрових публікацій.

Розміри документа можуть не збігатися з розмірами фоліо у двох випадках.

Форматне співвідношення фоліо та сторінки документа збігаються. Приміром, документи 1024x768 можна додавати до фоліо,
для якого встановлено розмір 2048x1536, оскільки в обох випадках пропорції становлять 4:3.

Дизайн документа передбачає плавну прокрутку. Наприклад, якщо ви створюєте односторінковий документ 1024x2000, для
доданої статті слід встановити значення «Плавна прокрутка».

2. На панелі Folio Builder створіть або відкрийте фоліо, у якому буде стаття.

3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати».

4. Задайте наведені далі параметри та натисніть «OK».

Укажіть назву статті. Назва статті не відображається у переглядачі. Назва статті використовується для створення
зв’язків між статтями, тому замість назви «city_guide_h.indd» слід використовувати формат назви на зразок «City_Guide».
Максимальна кількість символів для назви статті складає 60 символів.

Укажіть налаштування формату зображення для статті. Наприклад, для статті можна вибрати PDF, щоб можна було
масштабувати її щипком. Див. Відмінності форматів зображень JPG, PNG та PDF (англійською мовою).

Якщо для параметра «Формат зображення» вибрано значення «Автоматично» або JPG, вкажіть значення якості
JPEG. Зі збільшенням якості збільшується розмір файлу.
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Плавна прокрутка

Примітка.

Угору

Угору

Застосуйте плавну прокрутку до всієї статті, а не лише до макета, що додається. Наприклад, якщо вертикальний
макет додається до фоліо із подвійною орієнтацією, слід обрати команду «В обох напрямках» для обох макетів із плавною
прокруткою. Виберіть напрямок прокрутки «Лише за горизонталлю» або «Лише за вертикаллю», якщо стаття має лише одну
орієнтацію або лише один макет із плавною прокруткою.

Вмикаючи функцію плавної прокрутки у InDesign CS6, можна обрати альтернативні макети. Якщо у документі із
плавною прокруткою знаходиться лише один макет, установіть плавну прокрутку лише для цього макета та оберіть
«Жодний» для того, який додасте пізніше.

Додавання макета до статті
Документи InDesign CS6 та InDesign CC можуть включати кілька макетів. Додаючи статтю, можна також указати обидва макети —
горизонтальний і вертикальний. Якщо ви використовуєте InDesign CS5 чи CS5.5 або створили лише один макет у InDesign CS6 або CC,
можна додати макет з іншого документа. Якщо стаття буде у фоліо з подвійною орієнтацією, для неї потрібен другий макет.

1. Відкрийте документ InDesign, який розроблено в макеті з іншою орієнтацією з існуючого макета статті.

2. На панелі Folio Builder двічі клацніть статтю, до якої потрібно додати другий макет.

3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати макет». Якщо документ містить декілька макетів, вкажіть
потрібний макет.

Імпорт статей InDesign
За умови використання відповідної структури та перетворень імен файлів можна імпортувати одну статтю або низку статей. На жаль, поки
що імпортувати документ InDesign CS6 або CC із декількома макетами як статтю неможливо. Натомість використовуйте функцію «Додати
статтю».

Якщо не активовано плавну прокрутку, під час імпорту статей їхні пропорції мають збігатися із пропорціями фоліо.

1. Створіть одну або декілька папок, що містять документи InDesign. Див. Структура папок для імпортованих статей.

2. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, у якому буде стаття або декілька статей.

3. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder виберіть у меню панелі пункт «Імпортувати статтю».

 
Діалогове вікно «Імпортувати статтю»

4. Виконайте одну з таких дій:

Виберіть «Імпортувати одну статтю», клацніть значок папки розташування та вкажіть папку статті.

Виберіть «Імпортувати кілька статей», клацніть значок папки розташування та вкажіть папку того фоліо, яке містить папки статей.

5. Виберіть для статті параметр «Плавна прокрутка». Наприклад, якщо імпортується стаття для фоліо з подвійною орієнтацією, але
плавну прокрутку потрібно активувати лише для горизонтального макета, виберіть варіант «Горизонтальна орієнтація».

6. Укажіть параметри формату зображення та натисніть кнопку «ОК».
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Якщо у папках вашої статті є зображення .png на тому самому рівні, що й документи InDesign, зображення використовуються як значки у
змісті. Якщо імпортуються декілька статей, у яких папка фоліо містить файл sidecar.xml, цей файл визначає порядок статей та визначає
властивості статей. Див. Створення супровідного файлу метаданих для імпорту статей.

Якщо не вдається належним чином імпортувати статті, див. Вирішення проблем із завантаженням статей на панелі Folio Builder.

Пов’язані статті
Керування статтями
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Керування статтями

Угору

Змінення властивостей статті
Редагування та оновлення статті
Копіювання статті до іншого фоліо
Перейменування статті
Видалення статті
Змінення порядку статей
Поновлення зв’язку статей із вихідними файлами

Для оновлення, копіювання та перейменування статей використовуйте меню панелі Folio Builder.

 
Меню панелі Folio Builder

Змінення властивостей статті
Указані вами властивості статті визначають спосіб відтворення статті в переглядачі. Змінити властивості статті можна за допомогою
параметра «Властивості статті» панелі Folio Builder або редактора Folio Producer. Також можна використати файл sidecar.xml, щоб
застосувати метадані статті до всіх статей у фоліо під час імпортування статей або пізніше.

 
Властивості статті 
A. Опис B. Назва розділу журналу C. Заголовок D. Авторство 
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Заголовок

Авторство

Назва розділу журналу

Опис

Реклама

Вилучити зі змісту

Плавна прокрутка

Лише горизонтальне прокручування

Попередній перегляд змісту

1. Виберіть статтю на панелі Folio Builder.

2. Виберіть пункт «Властивості статті» в меню панелі Folio Builder.

3. Задайте наведені далі параметри й натисніть «OK».

Укажіть заголовок статті, який має відображатися в переглядачі. Значення заголовка не збігається з іменем статті, що
відображається на панелі Folio Builder. Для створення посилань використовується назва статті. Заголовок відображається у змісті та
в режимах навігації по фоліо. Максимальна кількість символів для заголовка складає 60 символів.

Укажіть ім’я автора. Максимальна кількість символів для поля «Авторство» складає 40 символів.

Назва розділу журналу, наприклад «Рецензії», «Функції» або «Від редакції». Назва розділу журналу
відображається у змісті та в режимах навігації по фоліо. Максимальна кількість символів для назви розділу журналу складає 35
символів.

Опишіть статтю. Опис відображається, коли фоліо відтворюється в режимі огляду. Опис відображається у змісті та в режимах
навігації по фоліо. Максимальна кількість символів для опису фоліо складає 120 символів.

Оберіть цю функцію, щоб позначити статтю як рекламу для аналітичного звіту.

Вибір цієї функції також запобігає відображенню статті у випадках, коли користувачі натискають кнопку «Зміст»
навігаційної панелі програми перегляду.

У стовпці «Плавна прокрутка» вкажіть, як прокручуватиметься кожна стаття — безперервно чи посторінково.
Плавна прокрутка працює лише у вертикальному напрямку для прокручування вгору та вниз. Документ не може містити багато
сторінок. Плавну прокрутку можна застосувати лише до альбомної, лише до книжної або до обох орієнтацій макета. Див. публікацію
Статті з плавною прокруткою.

Якщо вибрати «Лише горизонтальне прокручування» для статті, користувачі зможуть
переглядати статтю, прокручуючи її лише вліво та вправо, а не вгору та вниз. Раніше ця можливість називалась «Вирівнювання».
Див. Горизонтальне прокручування статей.

Коли користувачі натискають кнопку «Зміст» на панелі навігації переглядача, поруч із кожною статтею
з’являється значок змісту 70x70 пікселів. За замовчуванням значок змісту автоматично генерується з першої сторінки статті. Щоб
використати інший значок, клацніть значок папки та виберіть файл PNG. Використовуйте файли PNG 70x70 пікселів. Якщо потрібно
використовувати зображення, розмір яких перевищує 70x70, додайте їх до папок статей та імпортуйте їх.
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Порядок

Заблоковано

Пріоритет завантаження

Теги

Доступ до статті

 
Зміст у програмі перегляду

4. Для змінення додаткових властивостей статті, не перелічених у діалоговому вікні «Властивості статті», скористайтеся редактором
Folio Producer. Оберіть параметр Folio Producer в меню панелі для відкриття органайзера Folio Producer. Виділіть фоліо і натисніть
«Відкрити». Потім виділіть статтю та змініть її властивості. Див. Редактор Folio Producer.

Введіть номери, щоб змінити порядок статей.

Заблокуйте статтю, щоб її неможливо було оновити.

Коли користувачі завантажують власні переглядачі, вони можуть переглядати файл у той час, як він
продовжує завантажуватися. Якщо пріоритет завантаження не змінювався, статті завантажуються від першої до останньої.

Теги відображаються в режимі огляду в переглядачі. Максимальна кількість символів для тегу складає 75 символів.

Цей пункт визначає, чи буде стаття доступною у Web Viewer, якщо стаття опублікована та увімкнено попередній
перегляд статті. За використання програми перегляду фоліо, не старішої 26 версії, та за умови, що статті у фоліо оновлюються за
допомогою панелі Folio Builder, такі статті можна позначити як безкоштовні, нормовані або захищені. За використання програми
перегляду фоліо 25 чи ранішої версії статті можна позначити лише як захищені або нормовані.

Статті, позначені як захищені, недоступні для читання у програмі Web Viewer та під час перегляду роздрібного фоліо в режимі
попереднього перегляду.
Статті, позначені як нормовані, завантажуються на сервер і доступні для перегляду у програмі Web Viewer. Користувачі можуть
переглядати нормовані статті у Web Viewer або у роздрібному фоліо в режимі попереднього перегляду до досягнення ліміту
кількості статей, встановленого видавцем у налаштуваннях системи платного доступу.
Статті, позначені як безкоштовні, доступні для перегляду у програмі Web Viewer та у роздрібному фоліо в режимі попереднього
перегляду (лише за умови використання програми 26 та пізніших версій). Кількість переглядів безкоштовних статей не
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враховується системою платного доступу та не впливає на ліміт доступних для перегляду статей.

Докладніше читайте у статтях Використання соціальних мереж та Способи пропонування безкоштовного вмісту.

Можна створити HTML-статтю, яка посилається на API-інтерфейс читання. Ця функція
також доступна для накладань веб-вмісту. Докладніше читайте у статті Використання HTML і JavaScript для розширення
можливостей DPS (англійською мовою).

За необхідності поділу фоліо на різні розділи, такі як «Спорт», «Бізнес» та «Стиль», ім’я розділу слід також вказати для
кожної статті у фоліо. Максимальна кількість символів для назви розділу складає 60 символів. Див. Створення розділів.

Редагування та оновлення статті
Під час створення статті або макета статті вміст документа InDesign завантажується до робочого середовища на сервері. Коли
редагується та зберігається документ, що входить до складу статті, зміни зберігаються лише локально доти, доки ви не оновите статтю.
Можна виділити та оновити декілька статей одночасно.

1. Для редагування документа двічі клацніть макет на панелі Folio Builder і внесіть зміни. Відкрити документ можна в будь-який спосіб.

Для редагування документа статті не потрібно входити в систему чи підключатися до Інтернету.

2. Після редагування та збереження документа ввійдіть на панель Folio Builder і виберіть статтю, яка містить відредагований документ.

Якщо ви відредагували вихідні файли кількох статей, можна вибрати декілька статей для оновлення, утримуючи клавішу Shift або
Ctrl/Command.

3. Виберіть «Оновити» у меню панелі Folio Builder.

Під час оновлення статті оновлюються обидва макети. Якщо треба оновити статтю та підготувати її для публікації у програмі перегляду,
оновити фоліо допоможе органайзер Folio Producer.

Якщо той самий вихідний документ використовується в кількох фоліо, обов’язково оновіть статтю в кожному фоліо.

Копіювання статті до іншого фоліо
Коли на основі документа буде створено статтю, не потрібно створювати іншу статтю для того, щоб вона з’явилася в іншому фоліо.
Натомість скопіюйте статтю з одного фоліо в інше.

1. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо із статтею та виберіть цю статтю.

2. Виберіть «Копіювати до» у меню панелі Folio Builder.

3. У діалоговому вікні копіювання виберіть цільове фоліо та натисніть «ОК».

Для копіювання статей з одного фоліо в інше можна також використати Folio Producer. Крім того, для копіювання усього фоліо можна
також скористатися командою «Копіювати» органайзера Folio Producer.

Перейменування статті
Під час перейменування статті існує ризик того, що посилання на перейменовану статтю не працюватимуть.

1. Виберіть статтю на панелі Folio Builder.

2. Виберіть «Перейменувати» у меню панелі Folio Builder і введіть інше ім’я.

Видалення статті
Коли видаляється стаття, вона видаляється з фоліо та з робочого середовища на сервері. Однак вихідні документи InDesign не
видаляються.

1. Виберіть статтю на панелі Folio Builder.

2. Натисніть кнопку «Кошик», а потім — «Видалити».

Змінення порядку статей
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Щоб змінити порядок статей, перетягніть їх на панелі Folio Builder або скористайтесь редактором Folio Producer для змінення порядку
статей. Див. Редактор Folio Producer.

Для перевпорядкування статей та оновлення метаданих можна також використовувати файл sidecar.xml. Див. Створення супровідного
файлу метаданих для імпорту статей.

Поновлення зв’язку статей із вихідними файлами
Якщо вихідні документи статті переміщено до нового місця або передано на інший комп’ютер, можна повторно пов’язати вихідні файли з
макетами статей на панелі Folio Builder.

1. Передавши файли на інший комп’ютер, обов’язково відновіть пошкоджені посилання. Окрім того, переконайтеся, що інтерактивне
накладання посилається на правильний файл або теку.

Якщо накладання більше не посилається на правильне місце, під час створення статті виводиться повідомлення про помилку
«недійсне місце розташування ресурсу».

2. На панелі Folio Builder виберіть пункт меню «Поновити зв’язок».

3. Укажіть місця розташування файлів для поновлення зв’язку з одним або обома макетами.
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Поради щодо попереднього перегляду вмісту DPS
Використання Desktop Viewer для попереднього перегляду вмісту
Попередній перегляд фоліо на iPad чи iPhone
Навігація за допомогою переглядача
Видалення фоліо із програми перегляду
Використання Android Viewer для попереднього перегляду вмісту
Функція «Попередній перегляд на пристрої»
Попередній перегляд за допомогою бета-версії програми Adobe Content Viewer у Windows 8.1

Для перегляду фоліо використовуйте Adobe Content Viewer. Існує 2 версії Adobe Content Viewer: комп’ютерна програма (під назвою
Desktop Viewer) та програма для мобільних пристроїв. Програма Desktop Viewer автоматично встановлюється, коли оновлюється DPS
Desktop Tools для InDesign CS6, або під час встановлення інструментів Folio Producer для InDesign CS5/CS5.5. Переглядач для мобільних
пристроїв доступний для завантаження з магазинів App Store для iPad, Google Play і Amazon Appstore. Для пошуку в інтернет-магазині
введіть з мобільного пристрою текст «Content Viewer».

Поради щодо попереднього перегляду вмісту DPS
Яку програму обрати: Desktop Viewer або Device Viewer? Використовуйте програму Desktop Viewer для швидкого перегляду
вмісту. Для більш якісного перегляду використовуйте програму Adobe Content Viewer на цільовому пристрої. Програму Adobe Content
Viewer можна придбати в магазинах iTunes App Store для пристроїв iPad та iPhone, Google Play, Amazon Appstore, а також у магазині
Windows (тільки для Windows 8.1). Для пристроїв Android доступні дві версії: перша для тестування вмісту для нового власного
переглядача для Android, друга для успадкованого переглядача для Android.
Фоліо створено належним чином? Одразу після створення фоліо чи статті можна виконати їх попередній перегляд за допомогою
Desktop Viewer або переглядача на вашому мобільному пристрої. Однак для виконання попереднього перегляду фоліо необхідно,
щоб фоліо було створено належним чином. Наприклад, якщо фоліо містить статті з лише горизонтальною орієнтацією та статті з
подвійною орієнтацією, попередній перегляд буде неможливо виконати. Під час попереднього перегляду в Desktop Viewer неналежно
створеного фоліо, з’являється повідомлення про помилку, у якому вказано причину проблеми.
Публікування/завантаження або попередній перегляд на пристрої?  Існує два способи попереднього перегляду вмісту у програмі
Adobe Content Viewer на пристрої. Перший полягає в тому, щоб опублікувати фоліо у Folio Producer, а потім за допомогою того ж
самого посвідчення Adobe ID ввійти до Adobe Content Viewer і завантажити це фоліо. Другий спосіб — приєднати пристрій iPad до
комп’ютера та скористатися функцією «Попередній перегляд на пристрої» (тільки для Mac OS).
Попередній перегляд макета, статті або фоліо? У програмі InDesign передбачено кілька способів попереднього перегляду вмісту,
які мають різні результати. Панель накладань і функція «Попередній перегляд» у меню «Файл» забезпечують попередній перегляд
тільки макета, а не статті. Якщо попередній перегляд виконується за допомогою панелі Folio Builder, відображається або стаття, або
фоліо (залежно від того, що обрано). Для попереднього перегляду статей із плавною прокруткою або статей із зображеннями у
форматі PDF слід використовувати панель Folio Builder, а не інші методи.

Використання Desktop Viewer для попереднього перегляду вмісту
Програма Adobe Content Viewer для настільних комп’ютерів (також називається Desktop Viewer) — це програма AIR, яка дозволяє
здійснювати попередній перегляд фоліо, статей або макетів на комп’ютері.

Програма Desktop Viewer підтримує не всі функції DPS. Використовуйте її для швидкого попереднього перегляду. Щоб отримати
оптимальні результати, для попереднього перегляду вмісту використовуйте програму Adobe Content Viewer на пристрої.

1. На панелі Folio Builder в InDesign виберіть фоліо чи статтю, які потрібно переглянути.

Якщо вибрати фоліо, усі статті у цьому фоліо стануть доступними для попереднього перегляду. Якщо вибрати статтю, можна буде
виконати попередній перегляд лише цієї статті.

2. Скористайтесь кнопкою «Попередній перегляд» унизу панелі. Щоб повернути вміст або змінити його розмір, оберіть відповідний
пункт у меню «Перегляд». Щоб симулювати збільшення на такому шарі, як панорама, натисніть кнопку + або -.

Можна також виконати попередній перегляд документа, обравши «Файл» > «Попередній перегляд фоліо» або натиснувши
«Перегляд» на панелі накладань фоліо. Статтю необхідно створити заздалегідь. Цей спосіб добре підходить, якщо комп'ютер не
підключено до Інтернету. Однак тільки один макет можна переглянути у форматі зображення PNG. Для попереднього перегляду
статей або фоліо використовуйте панель Folio Builder.
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Попередній перегляд фоліо на iPad чи iPhone
Adobe Content Viewer для iPad/iPhone є базовою версією переглядача, що використовується для тестування цифрового вмісту, який ви
створюєте на iPad чи iPhone. Ця програма перегляду оновлюється щоразу, коли оновлюються інструменти Folio Producer. Програма Adobe
Content Viewer не підтримує пристрої iOS 5, включно з моделями iPad 1.

Коли виходить новий набір інструментів, фоліо, створені за допомогою новішої версії переглядача, можуть не працювати
належним чином, доки компанія Apple не затвердить нову версію програми Adobe Content Viewer. Якщо спробувати відкрити фоліо,
відобразиться повідомлення «Оновіть програму». Користувачі видань·Professional і Enterprise можуть створювати власні версії
програми Adobe Content Viewer. Див. Створення власної програми перегляду Adobe Content Viewer для iPad. У такому випадку слід
створити фоліо за допомогою попередньої підтримуваної версії програми перегляду.

Бібліотека Adobe Content Viewer перевіряє наявність фоліо у двох місцях — на сервері Folio Producer та у службі Distribution Service. Folio
Producer (розташований на acrobat.com) містить всі фоліо, що відображаються на вашій панелі Folio Builder. У службі Distribution Service
містяться всі опубліковані фоліо. Блакитна смуга зі значком блискавки на мініатюрі фоліо означає, що фоліо завантажене із сервера Folio
Producer. Синя смуга зі значком штепселя означає, що фоліо завантажене за допомогою функції попереднього перегляду на пристрої.
Жодне фоліо, опубліковане «У роздріб», не відображається в Adobe Content Viewer.

 
Синя смуга зі значком блискавки означає, що фоліо розміщене на сервері Folio Producer.

1. Завантажте програму Adobe Content Viewer на свій мобільний пристрій із сайту App Store.

2. Запустіть Adobe Viewer на iPad та ввійдіть у систему за допомогою того самого посвідчення Adobe ID, яке використовується для
входу на панель Folio Builder.

Фоліо, до яких у вас є доступ, доступні для завантаження та попереднього перегляду.

Якщо фоліо не з’являється в бібліотеці програми перегляду, переконайтеся, що фоліо не містить статей,
орієнтація яких не співпадає з орієнтацією фоліо (наприклад, стаття із суто альбомною орієнтацією у фоліо з подвійною
орієнтацією).

Навігація за допомогою переглядача
Наведені нижче методи навігації працюють незалежно від того, використовується базова чи персоналізована версія Adobe Content Viewer.

Повертайте мобільний пристрій, щоб відобразити горизонтальну або вертикальну версію статті для фоліо з подвійною орієнтацією.

Проводьте пальцем вгору та вниз, щоб прокручувати статтю для читання. Проводьте пальцем ліворуч та праворуч, щоб переходити
до інших статей (або на інші сторінки вирівняної статті).

Торкайтеся або проводьте пальцем по інтерактивних областях.

Торкайтеся областей без інтерактивності, щоб відображати смужки навігації. Натисніть кнопку «Бібліотека» для переходу до
бібліотеки програми перегляду для багатьох випусків. Натисніть кнопку «Назад», щоб повернутися до попереднього перегляду.
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Торкніть значок «Зміст», щоб переглянути зміст. Потягніть повзунець смуги навігації для прокручування мініатюр зображень у режимі
перегляду.

Торкніться заголовка на смужці навігації, щоб повернутися до першої статті. Двічі торкніть заголовок, щоб перемкнути режим
відображення: лише заголовок або заголовок та версія. Триразове торкання заголовка призведе до скидання випуску в такий спосіб,
що кожна стаття починатиметься на першій сторінці замість попередньо переглянутої сторінки.

 
Adobe Content Viewer для iPad 
A. Кнопка «Бібліотека» B. Кнопка «Назад» C. Кнопка «Зміст» D. Смуга навігації 

Видалення фоліо із програми перегляду
Для видалення фоліо з програми перегляду торкніться значка «шестірня» у правому верхньому куті у бібліотеці, виберіть пункт меню
«Видалити випуски з iPad», після чого виділіть і видаліть фоліо. (У програмах перегляду версій, старіших за 25 версію, скористайтеся
кнопкою «Архів».) Якщо фоліо залишається доступним на сервері, це означає, що його можна знову завантажити до програми перегляду.
Якщо фоліо видалено із сервера, воно зникає з бібліотеки.

Щоб вилучити фоліо з бібліотеки iPhone, проведіть пальцем уздовж назви фоліо справа наліво. Під час цього руху кнопка «Перегляд»
перетворюється на кнопку «Видалити».

Використання Android Viewer для попереднього перегляду вмісту
Доступні дві версії Adobe Content Viewer: одна для власних переглядачів для Android, а інша для успадкованих переглядачів для Android.

Програма Adobe Content Viewer для Android використовується для тестування цифрового вмісту, що створюється, на телефонах і
планшетах з операційною системою Android 4.0.3 та пізніших версій. Ця версія застосовується для тестування вмісту для нового
власного переглядача Android.
Програма Adobe Content Viewer для Android (застаріла версія) застосовується для тестування цифрового вмісту, що створюється для
планшетів з операційною системою Android 2.2 та пізніших версій. 

1. Завантажте програму Adobe Content Viewer із сайту Android Market або Amazon Appstore.

2. Запустіть Adobe Viewer на пристрої, що працює на платформі Android, і ввійдіть у систему за допомогою того самого посвідчення
Adobe ID, яке використовується для входу на панель Folio Builder.

Фоліо, до яких у вас є доступ, доступні для завантаження та попереднього перегляду.

Функція «Попередній перегляд на пристрої»
Замість того, щоб завантажувати фоліо із сервера за допомогою функції попереднього перегляду на пристрої, його можна скопіювати
безпосередньо з комп’ютера на мобільний пристрій.

За допомогою комп’ютера Mac OS вміст можна безпосередньо переглядати на пристрої iPad або iPhone. За допомогою комп’ютера,
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Угору

працюючого на платформі Windows або Mac OS, вміст можна безпосередньо переглядати на пристроях на базі Android. Планшети
Amazon не підтримують функцію попереднього перегляду на пристроях.

Попередній перегляд на пристроях iPad та iPhone (лише для Mac OS)

1. Підключіть iPad чи iPhone до комп’ютера.

2. Запустіть на пристрої iPad або iPhone власну програму Adobe Content Viewer, створену за допомогою DPS App Builder.

Виконувати вхід немає потреби.

3. Щоб виконати попередній перегляд статті або фоліо на панелі Folio Builder у програмі InDesign, виберіть фоліо чи статтю, а потім
виберіть «Попередній перегляд на [ім’я пристрою]» у відповідному меню внизу панелі.

Після попереднього перегляду фоліо буде скопійовано з комп’ютера на пристрій. Після від'єднання пристрою фоліо залишається на
ньому. Коли виконується архівація фоліо, воно видаляється з бібліотеки.

4. Щоб виконати попередній перегляд лише поточного макета, відкрийте панель «Накладання фоліо», а потім виберіть «Попередній
перегляд на [ім’я пристрою]» у відповідному меню внизу панелі.

Після від’єднання пристрою переглянутий макет залишається на ньому. Після повернення до бібліотеки переглянутий макет буде
видалено.

Під час попереднього перегляду на пристрої з панелі «Накладання фоліо» відображаються лише сторінки поточного макета у
форматі PNG. Можливість попереднього перегляду альтернативних макетів у програмі InDesign CS6/CC не передбачена.

Попередній перегляд на планшетах Android
На даний момент попередній перегляд на пристрої підтримується тільки в успадкованій версії Adobe Content Viewer для Android, а не в
новій власній версії.

1. Виконайте описані далі дії, щоб переконатися, що пристрій на платформі Android належним чином взаємодіє з комп’ютером.

Увімкніть виправлення помилок через USB. Розташування пункту виправлення помилок через USB на різних пристроях на
платформі Android різне. На деяких пристроях цей пункт знаходиться в меню «Параметри» > «Програми» > «Розробка».
(Лише для Windows) Установіть необхідні драйвери пристроїв, щоб забезпечити взаємодію пристрою на платформі Android із
комп’ютером. У довідці Flash Builder міститься корисна інформація, яку можна знайти за адресою: Виправлення помилок
програми на пристрої Google Android (англійською мовою) та Установлення USB-драйверів для пристроїв на платформі Android
(Windows) (англійською мовою).

2. Підключіть свій пристрій Android до комп’ютера.

3. Запустіть програму Adobe Content Viewer на пристрої.

4. На панелі Folio Builder у програмі InDesign виберіть статтю або фоліо для попереднього перегляду, а потім виберіть назву пристрою
в меню попереднього перегляду внизу панелі. Також можна скористатися функцією «Попередній перегляд» у панелі накладань
фоліо, щоб переглянути лише макет у растровому форматі.

Дивіться відеоролик Коліна Флемінга (Colin Fleming): Попередній перегляд на пристрої Android

Попередній перегляд за допомогою бета-версії програми Adobe Content Viewer у Windows
8.1
Певну версію програми Adobe Content Viewer можна придбати в магазині Windows. Шукайте у магазині Windows продукт «Adobe Content
Viewer». Цю програму можна завантажити лише на пристрої, які працюють під керуванням Windows 8.1.

Наразі програма Adobe Content Viewer має обмежений набір функцій. Підтримуються гіперпосилання, покази слайдів, кадри з можливістю
прокручування та відео. Накладання веб-вмісту підтримуються частково. Послідовність зображень, панорамування та масштабування,
аудіо та панорами поки що не підтримуються. Інші функції DPS, зокрема публікування в соціальних мережах, розділи та придбання
безпосередньо із програми, поки що не підтримуються. Див. статтю Створення програм DPS для магазину Windows.

Adobe також рекомендує
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Створення різних відтворень фоліо

Примітка.

Різні версії того самого файлу .folio, створені для різних пристроїв, називаються відтвореннями. Якщо створюється кілька варіантів
відтворення фоліо, переглядач робить доступним лише те відтворення, яке найкраще відповідає розмірам пристрою.

Відтворення особливо корисні із трьох причин.

Можна створювати вміст для пристроїв iPhone, який не форматуватиметься з додаванням горизонтальних чорних полів. Наприклад,
можна створити відтворення розміром 480x320 для пристроїв iPhone 3/4, а також відтворення розміром 1136x640, яке заповнить
область відображення пристрою iPhone 5 і пізніших моделей.
Можна створити фоліо лише для веб-браузера. Див. Персоналізація веб-браузера.
Для створення фоліо для пристроїв Android, які потребують меншого втручання у змінення масштабу або призначені для пристроїв
різного розміру.

Функція створення різних відтворень підтримується лише для програм перегляду багатьох фоліо. За умови створення програми перегляду
одного фоліо різні відтворення створити неможливо. Натомість, див. Створення статей із різними відтвореннями.

Використання однакового імені для кількох фоліо пов'язує їх разом у набір відтворень. Для створення інших відтворень значення імені
фоліо мають співпадати, а значення розміру мають бути різними (відтворення Лише для Web Viewer є винятком). Крім того, якщо для
роздрібної програми створено певний набір відтворень, рекомендуємо використовувати один і той самий ідентифікатор продукту для всіх
цих відтворень (але різні ідентифікатори продуктів для різних наборів відтворень). Для різних відтворень у межах програми, яка доступна
за підпискою, значення дати публікації мають бути однаковими (виберіть дату з екранного календаря).

Якщо відтворення фоліо створені для перегляду за підпискою, оберіть однакові дати публікації для всіх відтворень за
допомогою програмного модуля «календар».

 
Створення кількох відтворень фоліо, що мають однаковий параметр назви фоліо та різні параметри розміру

Коли програма перегляду перевіряє Distribution Service, вона пропонує лише ту версію відтворення, яка найкраще підходить для
мобільного пристрою.

Для пристроїв iPad рекомендується створюваті фоліо розміром 1024x768 зі статтями у форматі PDF. Інший варіант для створення
відтворень. Якщо завантажувати фоліо, яке має різні відтворення із розмірами 2048x1536 та 1024x768, то на iPad високої чіткості буде
завантажено фоліо 2048x1536, а на моделі стандартної чіткості — відтворення меншого розміру. Програми перегляду iPad завантажують
лише фоліо із пропорціями 4:3. Програми перегляду iPhone завантажують лише фоліо зі співвідношенням сторін 3:2 (або 16:9 для
відтворень розміром 1136x640). Під час створення програми з підтримкою iPad та iPhone одночасно для досягнення найкращих
результатів створіть кілька версій відтворення. Див. статті Створення вмісту DPS для різних моделей iPad і Створення вмісту для iPhone.

Для переглядачів на базі Android див. статтю Налаштування відтворень для власних переглядачів Android.
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Примітка. Для досягнення найкращих результатів слід використовувати ті самі метадані (у тому числі ім’я фоліо, ім’я публікації,
номер фоліо та дату публікації) для всіх версій відтворення. Публікуючи версії відтворення, використовуйте той самий
ідентифікатор продукту. Активуючи функцію публікації у соціальних мережах, переконайтеся, що значення назв статей однакові.
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Примітка.

Функція створення розділів (доступна лише на iPad) дозволяє поділити фоліо на певні частини, які користувачі зможуть завантажувати
окремо. Тобто фоліо можна поділити на такі розділи, як «Новини», «Спорт», «Бізнес», «Стиль» і «Гроші», і ваші користувачі матимуть
можливість завантажити лише окремі обрані статті з певних розділів або всі розділи одночасно.

Розділи DPS

Призначення розділів

Вкажіть інформацію щодо розділу для кожної статті фоліо за допомогою редактора Folio Producer. Одне й те саме ім'я розділу має
використовуватися щонайменше для двох статей. Для досягнення найкращих результатів створюйте фоліо версії 24 або пізніших версій,
використовуйте панель Folio Builder для оновлення статей фоліо та розробки ілюстрацій до розділу. Використовуйте переглядач версії 24
або новіших версій для перегляду розділів.

Можна також вказати розділи для статей за допомогою тегу <section> у файлі sidecar.xml. Див. Створення супровідного файлу метаданих
для імпорту статей.

Принцип роботи з розділами

Якщо наявна інформація щодо розділів статей у фоліо, у бібліотеці програми перегляду на iPad відображатиметься кнопка «Перегляд»
замість кнопки «Завантажити» чи «Придбати». У результаті натискання кнопки перегляду відображаються розділи, доступні в обраній
статті. Перша сторінка першої статті кожного розділу використовується як ілюстрація. За натискання ілюстрації розділу завантажуються чи
відображаються всі статті цього розділу.

Стаття, для якої не вказано жодної інформації щодо розділу, завантажується з розділом незалежно від його тематики. Наприклад, за
відсутності у першій статті або у статті зі змістом інформації щодо розділу, ці статті завантажуватимуться разом із першим розділом, який
завантажить користувач.

У такому випадку під час перегляду фоліо з розділами в результаті натискання кнопки змісту відображатимуться лише назви розділів, а не
самі статті. Зазвичай натискання на назву розділу у змісті призводить до відкриття першої статті цього розділу.

У фоліо з розділами зберігається порядок, в якому було додано вихідні статті. Тому для досягнення найкращих результатів розташовуйте
статті у розділі одну за одною.

За умови завантаження користувачем одного розділу воно враховуватиметься як завантаження повністю усього фоліо.
Подальші завантаження розділів цього фоліо не рахуватимуться як нові завантаження.

Тестування роботи розділів

Щоб протестувати правильність функціонування розділів, створіть розробницьку версію програми для iPad. Наразі програма Adobe Content
Viewer, на жаль, підтримує роботу розділів не в повному обсязі.

Боб Брінгхерст демонструє найкращі
методи використання функції створення
розділів, а також наводить для прикладу
знімки екрана.... Читати далі

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
http://blogs.adobe.com/ind...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Якщо назви фільтрів вказані для кожного фоліо в органайзері Folio Producer, параметри фільтра з’являться в розкривному меню
бібліотеки програми перегляду.

Наприклад, якщо для одного фоліо було створено декілька версій різними мовами, можна надати користувачам можливість перегляду
фоліо лише на одній мові, а решту мовних версій приховати. Можна також створити фільтри, які будуть показувати лише фоліо за певний
період часу, наприклад «Випуски 2011» та «Випуски 2012».

Програма дозволяє створювати лише однорівневі фільтри. Однак користувачі мають змогу вибрати декілька параметрів фільтрації у
розкривному меню. Наприклад, користувач може обрати показ фоліо лише французькою та німецькою мовами, а фоліо англійською та
іспанською - сховати.

Фільтри підтримуються тільки на iPad.

 
У цій програмі відображаються лише базові та інформаційні фоліо.

1. Створюйте фоліо за допомогою програми перегляду версії v22 або пізніших версій.

2. В органайзері Folio Producer оберіть фоліо та вкажіть назву фільтра у текстовому полі фільтра бібліотеки.

Переконайтеся, що до фоліо, котрі належать до певної категорії, застосовуються однакові назви фільтрів. Наприклад, якщо для
різних фоліо застосовується фільтр «Німецька» або «німецька», ці назви будуть вважатися різними параметрами при фільтрації
вмісту бібліотеки.

3. Створіть програму перегляду за допомогою DPS App Builder. Протестуйте фільтр на змісті бібліотеки, щоб переконатися в
правильності його функціонування.
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Надати доступ

Копіювати до

Будь-яка стаття, що створюється або імпортується у фоліо на панелі Folio Builder, з'являється у фоліо. До того ж, можна скористатися
двома іншими способами додавання статей у фоліо.

На панелі Folio Builder оберіть фоліо і виберіть «Надати доступ» у меню панелі. Будь-хто з тих, кому надано доступ до
фоліо, може додавати статті до фоліо. Після чого можна використовувати команду «Копіювати до», щоб скопіювати статті з одного фоліо
до іншого, навіть якщо ці фоліо створено за використання різних облікових записів. Див. Надання доступу до фоліо.

На панелі Folio Builder оберіть статтю і виберіть «Копіювати до» в меню панелі. Потім скопіюйте статтю до іншого фоліо.
Усі метадані буде передано. Редагувати та оновлювати файли ресурсів скопійованої статті можна так само, як і файли щойно створених
статей. Можна також скопіювати статтю за допомогою редактора Folio Producer. Див. Копіювання статті до іншого фоліо.
Щоб передати фоліо з одного облікового запису до іншого, скористайтеся командою «Копіювати» в органайзері Folio Producer. Див. розділ
«Копіювання фоліо» у статті Створення фоліо.

Adobe також рекомендує
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Налаштування відтворення для власних переглядачів на базі
Android

Угору

Угору

Використовуючи веб-версію DPS App Builder для створення власної програми перегляду для Android, можна вибрати фоліо для
відображення на планшетах і телефонах на базі Android. 

Налаштування відтворення для власних переглядачів на базі Android
Рекомендується створити маленьке відтворення для телефонів на базі Android і більше відтворення — для планшетів на базі Android.
Наприклад, якщо ви хочете використовувати ті ж розміри, що й для програми для iOS, можна створити відтворення розміром
480x320 пікселів для телефонів й відтворення розміром 1024x768 пікселів — для планшетів. Якщо ви хочете використати дизайн, який
краще відповідає пропорціям пристроїв під керуванням Android, можна створити відтворення розміром 800x480 і 1280x800 пікселів.

Можна створити додаткові відтворення, щоб зменшити необхідність масштабування, яке відбувається, коли програма для перегляду
відображає фоліо на пристрої. Наприклад, можна створити відтворення фоліо розміром 1280x800, 1920x1200 та 2560x1600 пікселів. Усі ці
відтворення можна вибрати для використання на планшетах у веб-версії DPS App Builder. Переглядач вибере лише той варіант
відтворення, який найкраще відповідає розмірам планшета.

Щоб створити набір відтворень, використовуйте однакові значення назви фоліо, дати публікації й ідентифікатора продукту Детальніше
див. у статті Створення різних відтворень фоліо.

Налаштування програми для покращених відтворень
У веб-версії DPS App Builder посвідчення Adobe ID, яке ви використовуєте для облікового запису програми, відповідає за те, які розміри
фоліо доступні для вибору.

Якщо в DPS App Builder обрана функція «Налаштувати підтримку покращеного відтворення»:

На пристрої даного типу будуть доступні тільки ті розміри фоліо, які ви виберете. Наприклад, якщо ви створюєте фоліо розміром
480x320 і 1024х768 пікселів, і вибираєте для смартфонів тільки 480х320, то на телефонах на базі Android відображатимуться фоліо
розміром 480х320 пікселів, а фоліо розміром 1024х768 пікселів — ні.
Якщо ви виберете для пристрою певного типу декілька розмірів фоліо й налаштуєте відтворення, програма для перегляду обере
відтворення, що найбільш відповідатиме розмірам пристрою.
Якщо ви не виберете фоліо для пристрою певного типу, бібліотека програми буде порожньою. Рекомендується вибрати не менше
одного розміру фоліо для пристроїв кожного типу. Якщо ви не хочете підтримувати телефон, то можна, наприклад, опублікувати
спеціальне відтворення з повідомленням для користувачів про те, що ця програма недоступна для пристроїв даного типу.

Щоб включити покращені відтворення, виконайте описану далі послідовність дій.

1. У веб-версії DPS App Builder виберіть параметр «Налаштувати підтримку покращеного відтворення», щоб включити цю функцію.

 

2. У розділі «Відтворення для планшетів» оберіть один або декілька розмірів фоліо, доступних у вашому обліковому записі програми,
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для використання на планшетах.

3. У розділі «Відтворення для смартфонів» оберіть один або декілька розмірів фоліо, доступних у вашому обліковому записі програми,
для використання на телефонах.

Якщо після створення й надсилання програми вам потрібно додати до неї інший розмір фоліо, відредагуйте цю програму, додайте новий
розмір фоліо та повторно надішліть її.

Детальніше див. у статті Створення власних програм DPS для пристроїв Android.
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На панелі інструментів Digital Publishing Suite Dashboard є інструменти, необхідні власникам облікових записів Professional та Enterprise
для публікування фоліо та створення власних програм перегляду. За допомогою Folio Producer додайте останні штрихи до свого фоліо, а
потім опублікуйте його. За допомогою DPS App Builder створіть власну програму перегляду для Apple App Store, Google Play або Amazon
Appstore.

Публікувати фоліо та створювати власні програми перегляду можуть особи, які мають підписку на видання Professional та Enterprise. Якщо
у вас немає підписки на DPS, для публікування програм перегляду одного фоліо можна стати учасником Creative Cloud або придбати
ліцензію Single Edition.

Пов'язані статті

Щоб зробити це: Завітайте сюди:

Створіть посвідчення облікового запису для публікування
(тільки за підпискою)

Інструмент адміністрування облікових записів

Зрозуміти типи програм перегляду Типи власних програм перегляду

Упорядкувати, відредагувати та опублікувати фоліо Органайзер Folio Producer

Упорядкувати статті та відредагувати метадані Редактор Folio Producer

Створити програму перегляду в Single Edition Огляд Single Edition

Створити власну програму перегляду для надсилання до
магазину

DPS App Builder
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Огляд різних типів програм DPS

Угору

Типи власних програм перегляду
Методи розповсюдження програм
Про права та виконання

Будь-хто, встановивши інструменти Folio Producer, може створити фоліо та надати до нього доступ іншим людям. Для створення власної
програми перегляду та розміщення її у підтримуваному магазині, такому як Apple App Store, Google Play або Windows Store, потрібен
рівень підписки Professional або Enterprise на Digital Publishing Suite. Для створення програми Single Edition (тільки для iPad), потрібне
членство у Creative Cloud або ліцензія на програму Single Edition.

Інформацію щодо підписки на Digital Publishing Suite можна знайти на сторінці www.adobe.com/ua/products/digitalpublishingsuite/.

Типи власних програм перегляду
Adobe Content Viewer дозволяє виконувати попередній перегляд фоліо на надавати до нього доступ окремим людям. Щоб виставити свої
фоліо на продаж у магазині, для створення власної програми перегляду слід використовувати DPS App Builder.

Програма перегляду для одного фоліо

У програмі перегляду для одного фоліо це фоліо вбудовується у програму перегляду. В переглядачі немає бібліотеки.

Для створення програми перегляду одного фоліо за допомогою ліцензії Single Edition виберіть фоліо на панелі Folio Builder, а потім у
меню панелі виберіть пункт «Створити програму». Після цього можна створити програму та надіслати її до Apple Store. Для створення
програми перегляду одного фоліо за допомогою підписок Professional та Enterprise експортуйте файл .zip за допомогою органайзера Folio
Producer та вкажіть цей файл .zip за допомогою DPS App Builder.

Зверніть увагу на те, що у програмах перегляду одного фоліо не підтримуються закладки та можливості публікування в соціальних
мережах. Програми перегляду одного фоліо неможливо відтворити у Newsstand. Цього разу можна створити програму перегляду одного
фоліо для iPad, але не для iPhone та пристроїв на платформі Android або Windows.

 
В переглядачі для одного фоліо немає бібліотеки.

Програма перегляду для кількох фоліо

Якщо йдеться про програму перегляду кількох фоліо, DPS App Builder використовується для створення оболонки. Готова програма не
містить жодного контенту. Потім за допомогою органайзера Folio Producer можна публікувати фоліо у службі Adobe Distribution Service.
Користувачі використовують бібліотеку програми перегляду для завантаження фоліо, на які вони мають право.

Для кожного створюваного вами переглядача для кількох фоліо використовуйте інше посвідчення Adobe ID. Див. статтю Використання
посвідчень Adobe ID для цифрових публікацій.
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Бібліотека переглядача для кількох фоліо дозволяє користувачам завантажувати, переглядати та купувати фоліо.

Для програми перегляду для кількох фоліо можна створювати фоліо двох видів — безкоштовні та роздрібні. Будь-яке опубліковане вами
фоліо, для якого встановлено значення «Безкоштовно» та «Загальнодоступно», автоматично відображається в бібліотеці власного
переглядача з кнопкою «Завантажити».

Будь-яке опубліковане вами фоліо, для якого встановлено значення «У роздріб» та «Загальнодоступно», має бути пов’язане із
придбанням безпосередньо з програми, що налаштовується в iTunes Connect, або Google Play. Використовуйте той самий ідентифікатор
продукту під час публікування фоліо та під час налаштування придбання з програми. Роздрібні фоліо відображаються в бібліотеці
власного переглядача із кнопкою «Придбати». Натиснувши кнопку «Придбати», користувачі можуть придбати фоліо.

Програма перегляду для кількох фоліо за підпискою

У програмі перегляду з підписками є кнопка «Увійти» та пункт бібліотеки, який дозволяє користувачам вибрати бажаний тип підписки.
Наприклад, вони можуть вибрати пункт «3 місяці», «6 місяців» та «1 рік». Коли користувачі входять у систему, переглядач виявляє в
магазині ті фоліо, які вони мають право завантажити.

Можна налаштувати підписку, що працює з Apple App Store. Окрім того, якщо ви є користувачем із обліковим записом Enterprise, ви
можете налаштувати власний сервер надання прав і надати користувачам можливість підписки через магазин або через вашу службу на
вибір.

 
Бібліотека програми перегляду підписок

Програми перегляду, призначені для корпоративного використання

Корпоративні власники підписок можуть створювати програми для iPad лише для внутрішнього розповсюдження. Підписана
підприємством програма перегляду для iPad розповсюджується всередині компанії, а не завантажується з Apple Store. Див. статтю
Створення програм перегляду для iPad, призначених для корпоративної підписки.
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Угору

За допомогою загальнодоступних інтернет-магазинів

За допомогою загальнодоступних інтернет-магазинів із обмеженим доступом (лише для видань Enterprise)

За допомогою власного сервера (лише для видань Enterprise)

Угору

Методи розповсюдження програм
Для розповсюдження власного контенту, створеного у DPS, скористайтеся наведеними далі методами.

Створіть програму та надішліть її до магазину Apple App Store, Google Play
Store або Windows Store.

Створіть програму, що
надається за підпискою, та надішліть її до інтернет-магазину Apple, Google або Windows. Скористайтеся певним сервером надання прав
для визначення окремих фоліо, які користувачі можуть завантажувати та переглядати за умови наявності облікового запису. Див. Using
restricted distribution with Digital Publishing Suite (Використання обмеженого розповсюдження за допомогою Digital Publishing Suite).

Створіть корпоративну програму та розмістіть її, захистивши за
допомогою брандмауера. Див. статтю Створення програм перегляду для iPad, призначених для корпоративної підписки.

Про права та виконання
Право — це дозвіл на завантаження елемента. Виконання — це процес надання доступу користувачам до контенту, на який вони мають
право, для завантаження. Магазин (наприклад, Apple App Store або Google Play) — це місце, з якого можна завантажити програми. Для
створення власних програм, які можна виставляти на продаж, використовується DPS App Builder. Distribution Service — це місце, з якого
можна завантажити фоліо. Публікувати фоліо у службі Distribution Service можна за допомогою Folio Producer.

Програми перегляду для одного фоліо завантажуються з App Store повністю. Коли користувачі завантажують вашу програму перегляду
кількох фоліо та відкривають бібліотеку, переглядач перевіряє наявність доступних для завантаження фоліо у службі Adobe Distribution
Service.
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Панель інструментів Dashboard у DPS
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Professional

Enterprise

Роль «Адміністратор»

Роль «Програма»

Роль «DPS App Builder»

Будь-який користувач із дійсним посвідченням Adobe ID може увійти на панель інструментів Dashboard програми Digital Publishing Suite і
редагувати фоліо. Посвідчення Adobe ID, за допомогою якого виконується вхід, визначає, якими функціями можна користуватися.

 
Набір функцій і служб, які відображаються на панелі Dashboard у DPS, залежить від типу облікового запису, що використовується для
входу.

Типи підписок на Digital Publishing Suite

Існує два видання Digital Publishing Suite: Enterprise і Professional.

Користувачі видання Professional можуть використовувати інструменти для створення матеріалів, а також інструменти та
служби панелі інструментів Dashboard для створення необмеженої кількості власних програм перегляду.

Користувачі видання Enterprise мають доступ до всіх інструментів і служб, доступних у виданні Professional, і мають додаткові
можливості: можуть персоналізувати інтерфейс користувача програми перегляду, створювати власні сервери надання прав і корпоративні
програми тощо.

Щоб створити програму перегляду для одного випуску та відправити її до Apple App Store, також можна використовувати ліцензію Single
Edition. Для публікування програм користувачам ліцензії Single Edition не обов’язково використовувати панель інструментів Dashboard.

Ролі у Digital Publishing Suite

Коли ви підписуєтеся на пакет Digital Publishing Suite, представник компанії Adobe створює головний обліковий запис. Потім можна
застосувати інструмент адміністрування облікових записів для призначення ролей різним посвідченням Adobe ID.

Обліковий запис адміністратора використовується для призначення типів облікових записів.

Роль «Програма» пов’язує опубліковані фоліо з конкретними власними переглядачами для кількох фоліо. Наприклад,
якщо видавець створює журнали про активні види спорту, для кожної програми перегляду має створюватися одне посвідчення Adobe ID,
як-от «velosyped@vydavets.com» та «turyzm@vydavets.com».
Уникайте використання імен конкретних осіб (наприклад, «johnsmith@vydavets.com») у якості ролей «Програма», якщо у вас немає
власного переглядача, пов’язаного з посвідченням Adobe ID цієї особи.

Використовуйте посвідчення Adobe ID з роллю «DPS App Builder» для входу до системи DPS App Builder і
створення власних програм перегляду.

Adobe також рекомендує
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Натиснувши посилання на Folio Producer з панелі інструментів Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com), можна відобразити Folio
Producer. За допомогою Folio Producer можна впорядковувати та редагувати фоліо. У випадку входу в систему за допомогою облікового
запису підписки можна публікувати фоліо. У Folio Producer є сторінка органайзера, на якій відображаються доступні фоліо та сторінка
редактора, на якій відображаються статті у фоліо.

 
Доступні фоліо відображаються на панелі «Органайзер»

Щоб напряму відкрити органайзер Folio Producer, виберіть пункт Folio Producer із меню панелі Folio Builder.

Adobe також рекомендує
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Публікування фоліо у службі Distribution Service

«Зараз» або «Заплановано»

«Індивідуально» або «Загальнодоступно»

«Безкоштовно» або «У роздріб»

Оновлення опублікованих фоліо
Видалення фоліо із сервера

Коли створюються фоліо та статті, вони завантажуються до сервера Folio Producer, який працює на платформі Acrobat.com, проте вони
ще не з’являються у службі Adobe Distribution Service (яка іноді називається «сервером обробки»). У службі Distribution Service
зберігаються всі фоліо, які можуть завантажити користувачі.

Щоб публікувати фоліо як роздрібні або загальнодоступні, необхідно ввійти на панель інструментів DPS Dashboard за допомогою
облікового запису DPS Professional або Enterprise. Однак будь-хто може опублікувати фоліо для індивідуального використання з метою
оптимізації завантаження у програмі Adobe Content Viewer на пристрої.

 
Публікування вмісту у службі Distribution Service

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у Adobe Digital Publishing Suite.

2. На панелі інструментів клацніть Folio Producer. В органайзері Folio Producer виберіть фоліо та натисніть «Публікувати».

3. Установіть стан фоліо.

Виберіть стан «Зараз», щоб опублікувати фоліо відразу після натискання кнопки «Публікувати».
Виберіть стан «Індивідуально». Після опублікування фоліо стан буде змінено з «Індивідуально» на «Загальнодоступно». Ви можете
запланувати публікування фоліо, а не їхнє оновлення.

Виберіть стан «Заплановано», щоб опублікувати фоліо у зазначений час (не раніше, ніж через 30 хвилин, і не пізніше, ніж через 7
днів від поточного моменту). Дата й час відображаються у форматі GMT, отже, потрібно змінити часовий пояс відповідним чином.

У цей час публікується тільки заплановане фоліо; віддалене сповіщення не надсилається.

Загальнодоступне фоліо може бути завантажено користувачами, щойно воно з’явиться
в магазині. Для публікування фоліо зі станом «Загальнодоступно» потрібен обліковий запис Professional або Enterprise у DPS. Якщо
фоліо має стан «Індивідуально», користувачі не зможуть його завантажити у власній програмі перегляду. Його можна переглянути
лише у програмі Adobe Content Viewer.

Установіть для фоліо стан «У роздріб», щоб дозволити користувачам завантажувати його лише
після оплати шляхом придбання безпосередньо із програми або шляхом оформлення підписки. Щоб дізнатися вартість
завантаження роздрібного фоліо, виконайте процес купівлі із програми на сайті розробників Apple або процес оплати із програми на
сайті розробників Google Play.

Фоліо, опубліковані зі станом «У роздріб», неможливо переглянути у програмі Adobe Content Viewer. Для перегляду роздрібних фоліо
використовуйте програму власної розробки.
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Примітка.

Примітка.

Угору

Угору

Для роздрібних фоліо не можна спочатку встановити стан «Безкоштовно», а згодом змінити його на стан «У
роздріб». Це може зашкодити перегляду фоліо у власній програмі перегляду. Доведеться відкликати фоліо та повторно
опублікувати його, установивши стан «Загальнодоступно» та «У роздріб».

4. Укажіть ідентифікатор продукту.

Щоб отримати найкращі результати, указуйте ідентифікатор продукту у форматі com.publisher.publication.issue (наприклад,
com.adobepress.inspire.july2013). Також радимо не використовувати в ідентифікаторі продукту букви верхнього регістру. Вони
можуть некоректно зчитуватися під час покупок у магазині Amazon безпосередньо із програми.

Для роздрібного вмісту у діалоговому вікні публікування фоліо слід використовувати такий самий ідентифікатор продукту, який ви
створили під час настроювання процедури придбання безпосередньо із програми.

Використовуйте унікальний ідентифікатор продукту для кожного окремого фоліо у своїй програмі. Однак якщо
створюються різні відтворення фоліо, використовуйте однаковий ідентифікатор продукту для всіх відтворень у наборі.

5. Натисніть «Публікувати».

Фоліо не публікується, якщо воно містить статті з несумісними орієнтаціями або пропорціями. Після публікації фоліо замість кнопки
«Публікувати» відображається кнопка «Оновити», а також активується кнопка «Видалити».

Завдання публікування або оновлення фоліо додається до черги завдань, завдяки чому можна продовжувати роботу в органайзері та
публікувати або оновлювати інші фоліо. Для перевірки стану черги оберіть «Перегляд» > «Запити публікації». Якщо не вдалося виконати
завдання, повторіть спробу. Можливо, доведеться відкликати фоліо та знову його опублікувати. Інформацію про збої сервера, які можуть
завадити публікуванню, читайте на сторінці з описом станів DPS.

Незахищені статті завантажуються на веб-сервер для перегляду на комп’ютері.

Якщо у власному переглядачі ввімкнено віддалені сповіщення, натисніть кнопку «Сповістити», щоб надіслати віддалене сповіщення.
Читайте статтю Віддланені сповіщення.

Оновлення опублікованих фоліо
Після публікації фоліо скористайтеся кнопкою «Оновити» в органайзері Folio Producer, щоб оновити опубліковане фоліо. Коли Adobe
Content Viewer виявляє, що завантажене фоліо було оновлено, користувачу пропонується завантажити оновлене фоліо. Переконайтеся,
що назва публікації, значення номера фоліо та розміру не змінилися. Щоб змінити будь-яке з цих полів, відкликайте фоліо й опублікуйте
його знову замість оновлення фоліо.

1. Внесіть необхідні зміни у фоліо та статті.

Якщо редагується вихідний документ статті, скористайтеся командою «Оновити» на панелі Folio Builder.

2. Перейдіть до органайзера Folio Producer.

3. Переконайтеся, що вказані для фоліо назва публікації та номер збігаються з назвою та номером існуючого фоліо.

Якщо будь-який із цих параметрів не збігається, нове фоліо сприйматиметься як окремий випуск.

4. Виберіть фоліо та натисніть «Оновити».

5. Укажіть потрібний стан та ідентифікатор продукту.

Не змінюйте ідентифікатор продукту. Щоб використати інший ідентифікатор продукту, скористайтеся функцією «Відкликати», а потім
знову опублікуйте фоліо.

Якщо фоліо є роздрібною версією, переконайтеся, що ідентифікатор продукту збігається з ідентифікатором, указаним під час
процесу придбання із програми для програм iPad або під час аналогічного процесу для програм Android і Amazon. Якщо вказати
інший ідентифікатор продукту, фоліо не відображатиметься у власній програмі перегляду.

Якщо встановлено прапорець «Оновити вміст», оновлюватимуться вміст і метадані фоліо. Якщо цей прапорець знято, натискання
кнопки «Оновити» призведе лише до зміни стану. Для забезпечення оптимальних результатів радимо залишити прапорець у полі
«Оновити вміст».

Видалення фоліо із сервера
В органайзері Folio Producer є дві функції: «Відкликати» та «Видалити».

Функція «Відкликати» прибирає опубліковане фоліо зі служби Distribution Service. Якщо в магазині розміщено програму перегляду
кількох фоліо, вилучене фоліо стає недоступним для завантаження.

Команда «Видалити» видаляє фоліо та його вміст. Видалене фоліо більше не відображається ані в органайзері Folio Producer, ані на
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панелі Folio Builder.

Вилучене або видалене фоліо не видаляється з жодних пристроїв, на які його було завантажено. Натискання кнопки «Архівувати» вилучає
видалене фоліо з бібліотеки переглядача.

Adobe також рекомендує
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Редактор Folio Producer

Угору

Змінити порядок

Використання перегляду мініатюр для попереднього перегляду статей
Змінення налаштувань статті

За допомогою редактора Folio Producer можна редагувати параметри статті, серед яких є такі, що недоступні на панелі Folio Builder. У
редакторі є два варіанти перегляду: перегляд мініатюр для попереднього перегляду статей та змінення властивостей, а також перегляд
списку для впорядкування, блокування та змінення інших параметрів.

 
Доступні статті у фоліо 
A. Вибрана стаття B. Перегляд списку та перегляд мініатюр C. Показ горизонтального або вертикального макета 

Використовуйте перегляд списку для змінення порядку статей вручну, змінення пріоритетів завантаження та редагування інших
параметрів.

 
Статті фоліо, відображені в перегляді списку

Використання перегляду мініатюр для попереднього перегляду статей
У редакторі Folio Producer для статей HTML і статей InDesign, де використовуються зображення у форматі JPEG або PNG,
відображаються мініатюри. Однак у статтях, де використовуються зображення у форматі PDF, мініатюри не відображаються.

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у програмі Adobe Digital Publishing Suite і клацніть Folio Producer.

2. Відкрийте фоліо, яке потрібно відредагувати, і клацніть «Відкрити».

3. Виконайте одну з таких дій:

Перетягніть статтю, встановлюючи потрібний порядок.
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Редагувати властивості статті

Переглянути горизонтальний та вертикальний макети

Додати статтю

Імпорт файлу HTMLResources.zip

Перейменувати статтю

Угору

Зміни, що вносяться в параметри властивості статті, відображаються на панелі Folio Builder.
Читайте розділ Змінення властивостей статті.

Натискайте кнопки «По горизонталі» та «По вертикалі» для змінення
макета. Перетягуйте повзунок розміру мініатюри, щоб змінювати розмір мініатюр статей.

Натисніть «Додати», а потім виберіть статтю у фоліо, з якої потрібно виконати копіювання. Можна також скопіювати
статтю до іншого фоліо, вибравши «Копіювати до» зі спливаючого меню статті.

Клацніть, щоб імпортувати файл HTMLResources.zip. Див. статтю Імпорт папки HTMLResources.

Виберіть «Перейменувати» зі спливаючого меню статті, а потім перейменуйте статтю. У випадку
перейменування змінюється назва статті, а не заголовок статті, що відображається в переглядачі. Після перейменування статей
навігаційні посилання між статтями можуть не працювати.

Змінення налаштувань статті

1. Виділіть і відкрийте фоліо в редакторі Folio Producer.

2. Змініть будь-які налаштування статті в режимі перегляду мініатюр або в режимі перегляду списку. Читайте розділ Змінення
властивостей статті.

141

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/uk_UA/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_ua
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


Імпорт папки HTMLResources
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Примітка.

Під час створення статей на основі HTML замість документів InDesign можна вказати папку ресурсів для надання доступу до зображень,
сценаріїв та файлів CSS. Папка ресурсів повинна мати назву «HTMLResources.zip». У фоліо можна імпортувати лише одну папку
HTMLResources. Файл HTMLResources.zip не є статтею, яку можна попередньо переглянути. Він являє собою файл для розповсюдження
ресурсів або для відображення вмісту, такого як зображення чи PDF-файли, у вбудованому браузері програми. Докладнішу інформацію
щодо створення HTML-статей див. у публікації Імпорт HTML-статей.

Щоб створити файл .zip, виділіть вміст папки HTMLResources, а не саму папку.

Якщо над HTML-статтями працює декілька осіб, переконайтеся, що в них є найновіша версія папки HTMLResources, щоб вони могли
користуватися нею.

1. Відкрийте папку, що містить HTML-ресурси, виділіть вміст і стисніть його у файл .zip.

2. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у Adobe Digital Publishing Suite. Клацніть «Folio Producer».

3. Виберіть фоліо, а потім натисніть «Відкрити».

4. У редакторі Folio Producer натисніть кнопку «Імпортувати HTML-ресурси» .

5. Натисніть «Огляд», виберіть файл HTMLResources.zip, а потім натисніть «Відкрити».

Якщо потрібно відредагувати файл HTMLResources.zip, внесіть зміни, створіть новий файл zip та імпортуйте його ще раз.

Окрім того, імпортувати файл HTMLResources.zip можна, вибравши пункт «Імпортувати HTML-ресурси» в меню панелі Folio Builder.

Adobe також рекомендує
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Змінення параметрів публікування фоліо
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Використовуйте панель «Органайзер» для зазначення інформації про фоліо та змінення параметрів. Деякі з цих параметрів
використовуються для внутрішнього відстеження. Параметри, позначені зірочкою (*), необхідні для публікування фоліо.

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard в Adobe Digital Publishing Suite за допомогою відповідного посвідчення Adobe ID.

2. На панелі інструментів клацніть Folio Producer.

Також відкрити Folio Producer можна в меню панелі Folio Builder у InDesign.

3. Змініть властивості фоліо. Див. Змінення властивостей фоліо.
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Експорт фоліо в переглядачах для одного фоліо
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Якщо ви — власник облікового запису Professional або Enterprise, можна експортувати фоліо як файл .zip, шлях до якого можна вказати в
DPS App Builder. Перш ніж експортувати фоліо, його необхідно опублікувати.

За умови членства у Creative Cloud або за наявності ліцензії Single Edition не використовуйте для створення програми перегляду одного
фоліо функцію експорту. Замість того виділіть необхідне фоліо на панелі Folio Builder та оберіть команду «Створити програму» в меню
панелі. Докладнішу інформацію див. у покроковому посібнику для користувачів Single Edition, доступному у меню довідки програми DPS
App Builder.

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у програмі Adobe Digital Publishing Suite за допомогою облікового запису підписки.

2. На панелі інструментів клацніть Folio Producer. Опублікуйте фоліо в органайзері Folio Producer. Читайте статтю Публікування фоліо у
службі Distribution Service.

3. В органайзері Folio Producer виберіть опубліковане фоліо та натисніть «Експорт».

4. Вкажіть назву та місцезнаходження файлу .zip, а потім натисніть «Зберегти».

Шлях до цього файлу .zip указується під час створення програми перегляду одного фоліо в DPS App Builder. Див. Створення власних
програм перегляду для iPad та iPhone.
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Використання API-інтерфейсів HTML і JavaScript для розширення
можливостей DPS

У пакеті DPS передбачено кілька способів використання API-інтерфейсів HTML і JavaScript для надання користувачу додаткових
можливостей. Під час створення HTML-вмісту для власної бібліотеки, власного магазину або банера надання прав можна посилатися на
API-інтерфейс бібліотеки та магазину.

Створюючи HTML-вміст усередині фоліо, зокрема HTML-статтю або накладання веб-вмісту, можна посилатися на API-інтерфейс читання.
До складу API-інтерфейсу читання входять деякі функції, наявні в API-інтерфейсі бібліотеки та магазину, а також API-інтерфейси для
геопозиціонування, камери, календаря та виявлення пристроїв.

Будь-який HTML-вміст, який указується у програмі DPS App Builder, може посилатися на API-інтерфейс бібліотеки або магазину. Статті
HTML або накладання веб-вмісту у фоліо можуть посилатися на API-інтерфейс читання.

Наведені далі функції надають доступ до API-інтерфейсів JavaScript.

Власна бібліотека
За допомогою HTML, JavaScript та CSS ви можете замінити власну реалізацію бібліотеки переглядача відповідно до своїх потреб. Через
API-інтерфейси можна створити дублікат функції електронної комерції, яка є у стандартній бібліотеці, і настроїти її відповідно до дизайну
свого проекту. Інформацію щодо створення власних бібліотек і магазинів шукайте в розділі Власні електронні магазини та бібліотеки
(англійською мовою).

 API-інтерфейс бібліотеки та магазину API-інтерфейс читання

Власна бібліотека *  

Власний магазин *  

Власні слоти (веб-перегляд) *  

Банер надання прав *  

Екран привітання *  

Інформаційний екран * *

Накладання веб-вмісту  *

HTML-стаття  *
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Власні бібліотеки мають доступ до API-інтерфейсів бібліотеки та магазину.

Власні слоти
Власні слоти (також називаються «власними навігаційними значками») відображаються на нижній навігаційній смузі. Коли користувач
торкається цих власних слотів, відображається вікно веб-перегляду, наприклад власний магазин або сторінка запитань і відповідей. Вміст
HTML веб-перегляду може включати посилання на API-інтерфейс бібліотеки та магазину.

 
Торкання будь-якого з навігаційних значків відкриває вікно веб-перегляду. Вміст HTML у кожному вікні веб-перегляду може посилатися
на API-інтерфейси бібліотеки та магазину.

Банер надання прав
Якщо ваша програма включає функцію безпосереднього надання прав, можна визначити HTML-банер, який відображатиметься вгорі вікна
бібліотеки, як показано на зображеннях вище. Цей банер використовується як заклик до дії для користувачів, які оформили підписку на
друковану версію, щоб отримати негайний доступ до вмісту, щоб надати пропозиції щодо підписки або відобразити рекламні оголошення.
Банер надання прав має повний доступ до API-інтерфейсу бібліотеки/магазину. Докладніше читайте у статті Ефективне використання
функції безпосереднього надання прав разом із DPS (англійською мовою).

Екран привітання
Екран привітання — це прозорий веб-перегляд, у якому виводиться HTML-вміст у період після екранної заставки до відображення
бібліотеки чи магазину. Вміст HTML відображається під час першого запуску користувачем програми після її встановлення або після
оновлення. Екран привітання має повний доступ до API-інтерфейсу бібліотеки/магазину. Див. статтю Початок роботи з екраном привітання
(англійською мовою) у центрі розробників DPS Developer Center.
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Приклад екрана привітання, який збирає інформацію з API-інтерфейсів бібліотеки та магазину.

Інформаційний екран
Випуск версії 30 надає можливість відображати інформаційний екран кожного разу, коли клієнти переглядають вміст у вашій програмі.
Наприклад, можна спонукати читачів до створення облікового запису, завантаження програми партнера, доступу до вмісту довідки або
перегляду інших нестандартних пропозицій через прозорий веб-перегляд. Інформаційний екран має повний доступ до API-інтерфейсів
JavaScript — до API-інтерфейсу бібліотеки та магазину або до API-інтерфейсу читання — залежно від місця виклику інформаційного
екрана.

Можна відкрити інформаційний екран або з рівня програми (наприклад, власна бібліотека або банер надання прав), або з рівня фоліо
(HTML-стаття або накладання веб-вмісту). Файли HTML, які використовуються в інформаційному екрані, розташовуються на сервері поза
програмою, а не всередині програми. Для перегляду інформаційного екрана потрібне підключення до Інтернету.

Докладніше читайте у статті Нові API-інтерфейси та функції у випуску 30 (англійською мовою).

Статті HTML / накладання веб-вмісту
Для доступу до API-інтерфейсів JavaScript із фоліо, а не з бібліотеки, можна створити HTML-статтю або накладання веб-вмісту. Потім
можна створити цифрові рекламні вкладення для відображення різного вмісту залежно від способу отримання статті або можна
використати API-інтерфейс камери, API-інтерфейс геопозиціонування чи різноманітні API-інтерфейси для споживчого маркетингу.
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Вміст HTML у цьому накладанні веб-вмісту робить виклик до API-інтерфейсу читання, щоб визначити спосіб отримання випуску, і
належним чином відображає вміст.
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Оновлення фоліо, опублікованих за допомогою підготовчого
варіанту інструментів
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Якщо для публікування фоліо для переглядача багатьох фоліо було використано Content Bundler, фоліо не відображається на панелі Folio
Builder або Folio Producer. Однак опубліковані фоліо все одно доступні для завантаження та перегляду клієнтами. Можна продовжувати
редагувати та оновлювати ці фоліо за допомогою Content Bundler, доки ця програма доступна.

Коли робочий процес оновлюється для використання панелі Folio Builder, можна створювати фоліо, які будуть доступні разом із наявними
фоліо. Переконайтеся, що використовується те саме посвідчення Adobe ID, яке використовувалося в Content Bundler. Також оновіть і
повторно надішліть власний переглядач, щоб у ньому могли відображатися фоліо, створені за допомогою більш нових інструментів.

Зараз, якщо потрібно редагувати наявне фоліо, опубліковане за допомогою Content Bundler, слід продовжувати використовувати Content
Bundler.
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Програма DPS App Builder
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Контрольні списки для власних програм перегляду

Угору

Угору

Контрольний список для переглядачів одного фоліо (лише для iPad)
Контрольний список для переглядачів кількох фоліо (для iPad та iPhone)
Контрольний список для програм перегляду за підпискою (для iPad та iPhone)
Контрольний список для переглядача кількох фоліо (для магазину Windows)
Контрольний список для власного переглядача кількох фоліо (для Android)
Контрольний список для успадкованих переглядачів кількох фоліо (для Android)

Створювати власні програми перегляду за допомогою DPS App Builder дуже просто, якщо у вас є всі потрібні файли та дані. За
допомогою відповідних контрольних списків можна переконатися в тому, що наявні всі потрібні файли.

Контрольний список для переглядачів одного фоліо (лише для iPad)
Для створення переглядача одного фоліо для iPad необхідні наведені нижче файли та інформація.

Щоб отримати інформацію про створення сертифікатів і зображень для надсилання власного переглядача до Apple App Store, завантажте
покроковий посібник із публікування з панелі інструментів Dashboard в Adobe Digital Publishing Suite або програми DPS App Builder.

Основні

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.

Обліковий запис учасника Creative Cloud або серійний номер Single Edition (тільки для Single Edition).

Файли, необхідні для захисту програми

Сертифікат розповсюдження P12 (і пароль)

Файл розповсюдження mobileprovision

Сертифікат розробника P12 (і пароль)

Файл розробника mobileprovision

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Значки програми SD: значки у форматі PNG розміром 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 і 512x512 пікселів. Не потрібно додавати ефект
блиску та заокруглені кути.

Значки програми HD: значки у форматі PNG розміром 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 та 1024x1024 пікселі. Не потрібно додавати
ефект блиску та заокруглені кути.

Екранні заставки SD: зображення у форматі PNG розміром 1024x768 і 768x1024 пікселі.

Контрольний список для переглядачів кількох фоліо (для iPad та iPhone)
Для створення переглядача кількох фоліо для iPad необхідні наведені нижче файли та інформація.

Фоліо

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.

Принаймні одне безкоштовне фоліо, опубліковане як загальнодоступне з використанням посвідчення Adobe ID програми.

Придбання всіх опублікованих фоліо, призначених для продажу на роздріб, безпосередньо із програми. Для придбання
безпосередньо із програми та публікування фоліо використовуйте те саме посвідчення продукту.

Файли, необхідні для захисту програми

Сертифікат розповсюдження P12 (і пароль)

Файл розповсюдження mobileprovision

Сертифікат розробника P12 (і пароль)

Файл розробника mobileprovision
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Push-сертифікат виробництва P12 і пароль (необов’язково)

Push-сертифікат розробника P12 і пароль (необов’язково)

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Значки програми SD для iPad: значки у форматі PNG розміром 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 і 512x512 пікселів. Не потрібно додавати
ефект блиску та заокруглені кути.
Значки програми SD для iPhone: значки у форматі PNG розміром 29x29 і 57x57 пікселів. Не потрібно додавати ефект блиску та
заокруглені кути.
Значки програми HD для iPad: значки у форматі PNG розміром 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 та 1024x1024 пікселі. Не потрібно
додавати ефект блиску та заокруглені кути.
Значки програми HD для iPhone: значки у форматі PNG розміром 58x58, 114x114 та 120x120 пікселів. Не потрібно додавати ефект
блиску та заокруглені кути.
Екранні заставки SD для iPad: зображення у форматі PNG розміром 1024x768 і 768x1024 пікселі.
Екранні заставки HD для iPad: зображення у форматі PNG розміром 2048x1536 і 1536x2048 пікселів. Для зменшення розміру файлу
використовуйте 8-бітний формат PNG.
Екранні заставки для iPhone: зображення розміром 320x480, 640x960 та 640x1136 пікселів у форматі PNG.

Контрольний список для програм перегляду за підпискою (для iPad та iPhone)
Для створення переглядача багатьох фоліо на iPad необхідні наведені нижче файли та інформація.

Якщо ви створюєте переглядач із власними правами доступу або вам необхідно створити власний магазин або власну бібліотеку,
ознайомтеся з додатковими вимогами у відповідній статті у Центрі розробників DPS Developer Center.

Фоліо

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.

Принаймні одне безкоштовне фоліо, опубліковане як загальнодоступне.

Придбання всіх опублікованих фоліо, призначених для продажу на роздріб, безпосередньо із програми. Для придбання
безпосередньо із програми та публікування фоліо використовуйте те саме посвідчення продукту.

Придбання безпосередньо із програми для підписок будь-якої тривалості. Під час створення програми за безкоштовною підпискою
потрібно забезпечити придбання безпосередньо із програми для безкоштовної підписки.

Спільна секретна інформація, пов’язана з посвідченням Adobe ID програми (див. статтю Інструмент адміністрування облікових
записів).

Файли, необхідні для захисту програми

Сертифікат розповсюдження P12 (і пароль)

Файл розповсюдження mobileprovision

Сертифікат розробника P12 (і пароль)

Файл розробника mobileprovision

Push-сертифікат виробництва P12 і пароль (обов’язкові для Newsstand)

Push-сертифікат розробника P12 і пароль (обов’язкові для Newsstand)

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Значки програми SD для iPad: значки у форматі PNG розміром 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 і 512x512 пікселів. Не потрібно додавати
ефект блиску та заокруглені кути.

Значки програми SD для iPhone: значки у форматі PNG розміром 29x29 і 57x57 пікселів. Не потрібно додавати ефект блиску та
заокруглені кути.

Значки програми HD для iPad: значки у форматі PNG розміром 58x58, 100x100, 144x144, 152x152 та 1024x1024 пікселі. Не потрібно
додавати ефект блиску та заокруглені кути.

Значки програми HD для iPhone: значки у форматі PNG розміром 58x58, 114x114 та 120x120 пікселів. Не потрібно додавати ефект
блиску та заокруглені кути.

Екранні заставки SD: зображення у форматі PNG розміром 1024x768 і 768x1024 пікселі.

Екранні заставки HD: зображення у форматі PNG розміром 2048x1536 і 1536x2048 пікселів. Для зменшення розміру файлу
використовуйте 8-бітний формат PNG.
Екранні заставки для iPhone: зображення розміром 320x480, 640x960 та 640x1136 пікселів у форматі PNG.
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Угору
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Значок Newsstand SD: значок у форматі PNG розміром 96x128 пікселів (обов’язковий для Newsstand)

Значок Newsstand HD: значок у форматі PNG розміром 192x256 пікселів (обов’язковий для Newsstand)

Фрагменти підписки SD: зображення у форматі PNG розміром 964x184 та 708x250 пікселів.

Фрагменти підписки HD: зображення у форматі PNG розміром 1928x368 і 1416x500 пікселів.

Власні значки навігації (додатково, тільки для Enterprise): зображення у форматі PNG розміром 30x30 (SD) і 60x60 (HD) пікселів із
прозорим фоном. В операційній системі колір будь-якого непрозорого пікселя замінюється системним кольором.

Контрольний список для переглядача кількох фоліо (для магазину Windows)
Щоб створити програму перегляду кількох фоліо для магазину Windows, необхідні наведені нижче файли та інформація. Інформацію про
створення таких файлів див. у статті Створення програм DPS для магазину Windows.

Фоліо

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.
Виставлення рахунків за всі опубліковані фоліо, призначені для продажу на роздріб, безпосередньо із програми. Для виставлення
рахунків безпосередньо із програми та публікування фоліо використовуйте те саме посвідчення продукту.
Спільна секретна інформація, пов’язана з посвідченням Adobe ID програми (див. статтю Інструмент адміністрування облікових
записів).

Інформація, необхідна для надсилання програми

Чинний обліковий запис розробника Microsoft.
URL-адреса веб-сторінки з текстом політики конфіденційності.

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Зображення у форматі PNG розміром 310x310 пікселів, яке використовується для програми на початковому екрані, у магазині й у
результатах пошуку.
Зображення у форматі PNG розміром 310x150 пікселів, яке використовується для програми на початковому екрані.
Зображення у форматі PNG розміром 620x300 пікселів із прозорістю для екранної заставки програми.

Контрольний список для власного переглядача кількох фоліо (для Android)
Щоб створити програму перегляду кількох фоліо для магазину Google Play Store, необхідні наведені нижче файли та інформація.
Інформацію про створення цих файлів див. у статті Процес публікування для пристроїв Android (англійською мовою).

Фоліо

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.
Виставлення рахунків за всі опубліковані фоліо, призначені для продажу на роздріб, безпосередньо із програми. Для виставлення
рахунків безпосередньо із програми та публікування фоліо використовуйте те саме посвідчення продукту.
Спільна секретна інформація, пов’язана з посвідченням Adobe ID програми (див. статтю Інструмент адміністрування облікових
записів).

Файли, необхідні для захисту програми

Чинний сертифікат «.p12» (і пароль) або файл «.keystore» (і пароль/псевдонім).

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Значок програми у форматі PNG будь-якого розміру (буде автоматично встановлено розмір 96x96 пікселів).

Контрольний список для успадкованих переглядачів кількох фоліо (для Android)
Щоб створити програму перегляду кількох фоліо для магазину Google Play Store, необхідні наведені нижче файли та інформація.
Інформацію про створення цих файлів див. у статті Процес публікування для пристроїв Android (англійською мовою).

Фоліо

Посвідчення Adobe ID, використане для програми.

Виставлення рахунків за всі опубліковані фоліо, призначені для продажу на роздріб, безпосередньо із програми. Для виставлення
рахунків безпосередньо із програми та публікування фоліо використовуйте те саме посвідчення продукту.

Спільна секретна інформація, пов’язана з посвідченням Adobe ID програми (див. статтю Інструмент адміністрування облікових
записів).
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Файли, необхідні для захисту програми

Чинний сертифікат P12 (і пароль).

Графічний об’єкт, використовуваний як товарний знак програми

Значки програми: значки у форматі PNG розміром 36x36, 48x48, 72x72 пікселі.
Екранні заставки: 8-бітні зображення у форматі PNG розміром 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 або
2560x1600/1600x2560 пікселів.
Власні навігаційні значки (додатково, тільки для Enterprise): зображення у форматі PNG розміром 75x43, 98x52 або 214x114 пікселів.
Для кожного значка створіть окреме зображення для станів «Угору», «Униз» та «Вимкнено».

Adobe також рекомендує
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Програма DPS App Builder (раніше вона називалася Viewer Builder) дає змогу створювати власні програми перегляду, які можна надсилати
до магазинів, зокрема до Apple Store і Google Play. Версія DPS App Builder для настільних ПК наразі доступна тільки для систем Mac OS.
Нова веб-версія DPS App Builder, у якій можна створювати власні програми для Android, підтримується обома платформами (Windows і
Mac OS). У майбутньому веб-версія DPS App Builder буде підтримувати інші платформи та замінить версію для настільних ПК.

Використовуйте DPS App Builder для настільних ПК, щоб створювати програми перегляду одного фоліо або багатьох фоліо, а також
програми перегляду, доступні за підпискою. Створювати програми перегляду одного фоліо для магазинів Google Play, Amazon Appstore та
Windows неможливо. Програми перегляду одного фоліо призначені лише для пристроїв iPad.

Завантажити найновішу версію DPS App Builder для настільних ПК можна за цим посиланням: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_ua.

Відео про DPS App Builder

Публікування програми перегляду одного фоліо для iPad

Публікування програми перегляду кількох фоліо для iPad

Adobe також рекомендує

Колін Флемінг (Colin Fleming) пояснює, як
за допомогою DPS App Builder
створювати власні програми перегляду....
Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Дізнайтеся, як за допомогою нового
видання DPS Single Edition опублікувати
програму перегляду одного випуску в
магазині App Store для пристроїв iPad....
Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help

Дізнайтеся, як публікувати вміст у
магазинах програм для планшетів за
допомогою видань Professional чи
Enterprise.... Читати далі

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

від Колін Флемінг (Colin
Fleming) 
http://blog.colingrayfive....

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Створення програм для iPad та iPhone у DPS

Панель відомостей про програму
Докладно про права (лише для Enterprise)
Докладно про підписку
Панель «Значки та екранні заставки»
Newsstand
Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise)
Публікування в соціальних мережах
Сертифікати
Відомості про видання
Завантаження та тестування програм перегляду
Надсилання програми перегляду та керування нею

За допомогою DPS App Builder можна створити власну програму перегляду для пристроїв iPad, iPhone або для обох платформ. Якщо
вказати допустимі файли та дані, DPS App Builder згенерує і програму для розробки, і програму для розповсюдження. Програма для
розробки призначена для тестування. Якщо файл для розповсюдження .zip працює як слід, надішліть його до Apple Store.

Надана користувачем інформація на кшталт сертифікатів і паролів не зберігається на сервері Adobe. На сервері Adobe зберігаються лише
файли програми.

Якщо ви маєте обліковий запис Professional або Enterprise DPS, див. статтю Посібник із публікації iOS для облікових записів
Professional і Enterprise, щоб отримати докладнішу інформацію про створення потрібних сертифікатів і зображень.
Для учасників Creative Cloud і користувачів випуску Single Edition пропонується Покроковий посібник із публікування програм iPad для
випуску Single Edition (англійською мовою).

Вимоги до DPS App Builder для створення програм перегляду для iOS

Вимоги до системи

Mac OSX 10.6 Snow Leopard або пізніша версія програми перегляду iOS (для використання Application Loader рекомендується Max
OSX 10.7 або пізніша версія)

Підключення до Інтернету

Програма DPS App Builder

Чинне посвідчення Adobe ID, призначене ролі DPS App Builder за допомогою інструмента адміністрування облікових записів (для
Professional або Enterprise)

Створення власної програми перегляду

1. Отримайте необхідні файли та інформацію. Див. Контрольні списки для власних програм перегляду.

2. Завантажте та встановіть програму DPS App Builder.

Програма DPS App Builder доступна на панелі інструментів Dashboard у програмі Digital Publishing Suite. Якщо використовуються
пакети InDesign CS6 або InDesign CC, програма DPS App Builder установлюється під час оновлення інструментів DPS Desktop Tools.

3. Запустіть DPS App Builder і ввійдіть у систему за допомогою чинного посвідчення Adobe ID.

Посвідчення Adobe ID, за допомогою якого виконується вхід до DPS App Builder, і посвідчення Adobe ID, яке вказується в заголовку
на панелі відомостей про програму, можуть бути різними.

За допомогою інструмента адміністрування облікових записів ви або адміністратор можете призначати посвідченню Adobe ID роль
DPS App Builder. Див. статтю Інструмент адміністрування облікових записів.

4. Натисніть «Створити», виберіть iOS, після чого виберіть iPad або iPad і iPhone (вибрати iPhone окремо не можна). Натисніть «Далі».
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Примітка.

Угору

Назва програми

Версія програми

 

5. Укажіть необхідні файли та інформацію.

Якщо створюється програма перегляду одного фоліо, можна вибрати фоліо на панелі Folio Builder, а потім у меню панелі
вибрати команду «Створити програму» (для Professional та Enterprise). Переконайтеся, що обліковий запис, який використовується
для створення фоліо, містить обидві ролі — «Програма» та «DPS App Builder».

Панель відомостей про програму
На панелі відомостей про програму можна давати імена переглядачам і вказувати ідентифікаційну інформацію облікового запису.

 

Укажіть ім’я переглядача, яке відображатиметься під значком програми на iPad. Як правило, щоб уникнути скорочення
імені, використовуйте не більше 13 символів.

Щоб протестувати ім’я своєї програми на iPad, відкрийте будь-який веб-сайт в iPad Safari, виберіть «Add to Home Screen» (Додати
на домашній екран) у меню Safari, а потім введіть потрібне ім’я переглядача. Якщо ім’я скорочене, використайте коротше ім’я.

Укажіть найновішу програму перегляду.
DPS App Builder зберігає резервну копію попередньої версії. У випуску 28 можна створити переглядач версії 27, який підтримує iOS 5 та
iPad 1. Переглядач версії 28 підтримує функції iOS 7, але не підтримує iOS 5.
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Тип програми

Багато фоліо

Програма перегляду одного вбудованого видання

Багато фоліо з наданням прав

Багато фоліо з підпискою iTunes

Багато фоліо з наданням прав і підпискою iOS

Adobe Content Viewer

Заголовок (перегляд бібліотеки)

Посвідчення у заголовку/пароль

Додаткова URL-схема

Експортоване фоліо

Додаткова URL-адреса політики конфіденційності

Додатковий екран привітання

Укажіть тип переглядача (див. Типи власних програм перегляду). Доступність певних параметрів залежить від типу
облікового запису.

Програма перегляду багатьох фоліо містить бібліотеку, яка дає користувачам змогу завантажувати вміст із сервера
служби розповсюдження Adobe Distribution Service.

Програма лише для одного файлу .folio включає вбудований вміст. Якщо
вибрати цей варіант, з’являється пункт «Експортоване фоліо». Укажіть файл .zip, створений за допомогою функції «Експорт» в
органайзері Folio Producer. Цей пункт недоступний, якщо вибрано iPhone.

(Лише для видання Enterprise.) Створіть програму перегляду, що використовуватиме власний
сервер надання прав для визначення користувачів, яким дозволено завантажувати вміст. Якщо ви виберете цей параметр,
використовуватиметься власна служба підписки. Проконсультуйтеся з Apple. Програми, що працюють лише за наданням прав,
неможливо активувати для Newsstand.

Створіть програму перегляду, яка використовуватиме модель підписки магазину Apple App
Store.

(Лише для видання Enterprise.) Створіть програму перегляду, що
використовуватиме власний сервер надання прав для визначення користувачів, яким дозволено завантажувати вміст. Користувачі
зможуть підписуватися через вашу службу підписки або через магазин Apple App Store.

Створіть власну версію програми Adobe Content Viewer замість того, щоб завантажувати її з магазину App
Store. Див. Створення власної програми перегляду Adobe Content Viewer для iPad.

Укажіть заголовок, який відображатиметься вгорі бібліотеки програм перегляду. Для отримання
найкращих результатів використовуйте не більше 35 символів.

Укажіть відповідне посвідчення Adobe ID та пароль для своєї програми. Укажіть те саме посвідчення
Adobe ID, яке було використано для створення фоліо для цього заголовка. Переконайтеся в тому, що посвідченню Adobe ID призначено
роль «Програма» за допомогою інструмента адміністрування облікових записів. Призначене посвідчення Adobe ID для програми може не
збігатися з Adobe ID, використаним для входу в DPS App Builder.

Укажіть власну URL-схему, яка завантажуватиме програму перегляду із браузера Safari та інших програм. Для
забезпечення унікальності Apple радить використовувати зворотний порядок серверів доменних імен (com.vydavets.publikatsiya). Для
досягнення найкращих результатів під час публікування у Twitter використовуйте не більше 32 символів.
Припустимо, наприклад, що як URL-схема вказується «com.sportspub.kayaking». Якщо на веб-сторінку вбудовується посилання
«com.sportspub.kayaking://», у випадку клацання цього посилання у браузері на мобільному пристрої відкриється програма перегляду.
Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті розробників Apple.

Якщо для параметра «Тип програми» вибрано програму перегляду одного вбудованого видання (Single Edition),
укажіть файл .zip, який потрібно вбудувати у програму перегляду. Щоб створити файл .zip, скористайтеся функцією експорту в органайзері
Folio Producer. Див. Експорт фоліо в переглядачах для одного фоліо. (Замість того, щоб використовувати експортований файл .zip, можна
виділити фоліо на панелі Folio Builder і вибрати пункт «Створити програму».)

Якщо вказано URL-адресу сторінки політики конфіденційності, у меню налаштувань
бібліотеки з’явиться пункт «Політика конфіденційності». За торкання до цього пункту у вбудованому браузері програми відкриється
відповідна веб-сторінка.

(Лише для видання Enterprise.) Екран привітання — це прозорий веб-перегляд, у якому відображається
вказаний користувачем HTML-вміст. Вміст HTML відображається під час першого запуску користувачем програми після її встановлення
або після оновлення. Наприклад, за допомогою екрана привітання можна заохочувати читачів до створення облікових записів, приймати
умови використання, досліджувати проблеми попереднього перегляду або спрямовувати читачів до програми. Екран привітання має
повний доступ до API-інтерфейсу JavaScript бібліотеки або магазину, а ви повністю контролюєте його роботу.
Укажіть файл .zip, у якому містяться HTML-файли. Якщо програма підтримує обидві платформи, iPad і iPhone, вміст HTML-файлів має
правильно відображатися на пристроях обох розмірів. Інструкції та зразки HTML-файлів див. у статті про екран привітання, яка містіться у
центрі розробників DPS Developer Center.

Додаткові параметри
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Увімкнути збільшення PDF

Увімкнути уподобання

Увімкнути автоматичне приховання смуг прокрутки фоліо

Завжди відкривати завантажене у фоні видання

Увімкнути навігацію за допомогою лівої та правої активних зон

Увімкнути активну зону для відображення елементів керування переглядом фоліо

Приховування верхньої навігаційної смуги в режимі перегляду фоліо

Увімкнути автоматичне архівування фоліо

Увімкнення кешування інформації бібліотеки

 

Виберіть цей параметр, щоб дозволити своїм користувачам стискати та збільшувати неінтерактивні сторінки.
Переконайтеся, що під час створення фоліо вибрано формат зображень PDF.

Виберіть цей параметр, щоб дозволити користувачам позначати закладками улюблені статті у програмі. Якщо
цей параметр увімкнено, у правому верхньому куті навігаційної панелі переглядача відображається значок «Уподобання». Функція
уподобань наразі недоступна у переглядачі для iPhone.

За замовчуванням з правого краю статті у фоліо з’являється смуга
прокрутки завширшки 6 пікселів. Якщо обрати цю опцію, смуга прокрутки буде з’являтися тільки коли користувач перегортає сторінки
статті.

Коли цю функцію активовано, будь-яке фоліо, завантажене у фоні з моменту
останнього використання програми, відкривається після запуску програми перегляду. Якщо ця функція вимкнена, після запуску відкриється
фоліо, яке користувач переглядав востаннє, на тій самій сторінці, де було завершено читання минулого разу. Ця функція особливо
корисна за читання журналів щоденного та щотижневого випуску.

Якщо вибрати цей пункт, з лівого та правого боків кожної статті (або
сторінки, якщо стаття прокручується лише горизонтально) з’являться невидимі активні зони. Торкання активної зони дає можливість
переходити до попередньої або наступної статті. Активні зони особливо корисні для роботи із повноекранними накладаннями, такими як
покази слайдів. Активні зони доступні для переглядачів як iPad, так і iPhone.
Якщо в активній зоні з’являється кнопка, нею можна скористатися, торкнувшись цієї ділянки. Якщо в активній зоні з’являється ще якесь
накладання, торкання до цієї ділянки активує зону.

Якщо встановити цей прапорець, торканням
активної зони вгорі та внизу сторінки відображатиметься смуга навігації (принцип HUD — відображення елементів керування
безпосередньо в робочій області). Торкання будь-якого місця поза активними зонами не призводить до відображення смуг навігації.
Активні зони доступні для переглядачів як iPad, так і iPhone.
Кнопки мають вищий пріоритет, ніж активні зони, під час перегляду; активні зони під час перегляду мають вищий пріоритет, ніж бічні (ліва
та права) активні зони; активні зони під час перегляду мають вищий пріоритет, ніж усі накладання, що не є кнопками.

Якщо цю функцію активовано, коли користувач торкнеться
екрана під час перегляду статті буде відображатися лише нижня навігаційна смуга. Це дозволяє видавцям створити єдину власну смугу
для навігації серед сторінок усіх статей фоліо.

Виберіть цей параметр, щоб увімкнути автоматичне архівування фоліо після завантаження
користувачем максимально допустимої кількості фоліо. Укажіть, чи має бути архівування ввімкнене за замовчуванням. Користувачі можуть
вмикати або вимикати автоматичне архівування в параметрах пристроїв. Окрім того, укажіть максимальну допустиму кількість
завантажених фоліо (від 6 до 90) для програми перегляду. Коли буде досягнуто порогову кількість, будуть заархівовані фоліо, які
оновлювалися найдавніше. Користувачі не можуть змінювати порогову кількість. Користувачі можуть повторно завантажувати будь-які
заархівовані фоліо.

Виберіть цей параметр, щоб кешувати інформацію фоліо, таку як ціна фоліо. У випадку
вибору цього параметра покращується швидкодія для програм із великими бібліотеками, оскільки переглядач не звертається до сервера
Apple щоразу, коли завантажується бібліотека. Однак через це інформація у фоліо може застаріти. Наприклад, якщо вибрати цей
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Приховування кнопки входу до системи у бібліотеці (лише для користувачів з обліковим записом Enterprise)

Приховування кнопки оформлення підписки у бібліотеці (лише для користувачів з обліковим записом Enterprise)

Автоматичне завантаження після першого запуску найсвіжішого фоліо, що відповідає правам користувача

Автоматичне відкриття після завантаження найсвіжішого фоліо, що відповідає правам користувача

Увімкнути діалогове вікно оцінки програми

Показувати діалогове вікно вимкнення аналітики

Використовувати старі API магазину (лише для Enterprise)

Підтримувані мови

Використовувати персоналізовані рядки

параметр і змінити роздрібну вартість фоліо, в бібліотеці відображатиметься неправильна інформація. Цей параметр наразі доступний
лише для програм, що надаються за підпискою.

За замовчуванням
кнопка входу до системи відображається у верхньому лівому куті бібліотеки власних програм перегляду фоліо, що надаються за планом
передплати. Якщо в бібліотеці авторської програми перегляду передбачено інший спосіб авторизації, цю кнопку можна приховати.

За
замовчуванням кнопка оформлення підписки відображається у верхньому лівому куті бібліотеки програм перегляду фоліо, що надаються
за планом передплати. Цю кнопку за необхідності можна приховати.

Коли цей параметр
активовано, під час запуску програми автоматично завантажується найсвіжіше фоліо. Використовуючи інструмент адміністрування
облікових записів, надайте користувачам, що завантажили програму вперше, безкоштовний доступ до першого роздрібного фоліо.

Коли вибрано параметр
«Автоматичне завантаження після першого запуску найсвіжішого фоліо, що відповідає правам користувача», функція автоматичного
відкриття активується за замовчуванням, що дозволяє новачкам завантажити програму та миттєво почати читання найсвіжішого фоліо.
Якщо параметр автоматичного відкриття деактивовано, користувачі побачать завантажене фоліо у бібліотеці, але його не буде відкрито,
доки користувач не торкнеться обкладинки фоліо. Це дозволяє видавцям розмістити для користувачів банер із повідомленням про те, що
фоліо є безкоштовним.

Якщо встановити цей прапорець, після певної кількості запусків програми під час чергового
запуску відобразиться діалогове вікно із проханням оцінити програму. Наприклад, якщо для відповідного параметра задано значення 5, то
діалогове вікно із проханням оцінити програму відобразиться користувачу під час п’ятого запуску. Якщо користувач натисне «Нагадати
пізніше», це діалогове вікно відобразиться під час наступного запуску.
Укажіть 9-значний ідентифікатор програми. Щоб отримати цей ідентифікатор, увійдіть на сайт itunesconnect.apple.com, перейдіть за
посиланням «Manage Your Applications» (Управління програмами) і виберіть свою програму. Скопіюйте 9-значний рядок ідентифікатора
Apple ID (не ідентифікатор пакета — Bundle ID).

Якщо встановити цей прапорець, користувачі зможуть деактивувати відстеження
даних. За допомогою налаштувань бібліотеки у програмі перегляду вони зможуть у будь-який час увімкнути його. Цей параметр особливо
корисний у тих регіонах, у яких ви зобов’язані надавати користувачам можливість вимикати відстеження даних.
Для редагування тексту повідомлення, який було встановлено за замовчуванням, оберіть «Використовувати персоналізовані рядки», після
чого завантажте файли та відредагуйте поля заголовка й тексту діалогового вікна щодо активації аналітики.

Вибирайте цей пункт, якщо у вас є старіша конфігурація власного
магазину, яку потрібно використати. Якщо вибирається цей пункт, указати власну бібліотеку неможливо.

В iTunes відображаються мови, якими доступна програма перегляду. Інтерфейс програми перегляду перекладено на
кілька мов — однак, найімовірніше, вміст фоліо не перекладено. Виберіть принаймні одну мову, якою має відображатися програма
перегляду.

Усі програмні рядки всіма доступними мовами можна персоналізувати. Наприклад, можна
персоналізувати текст на кнопках у бібліотеці та текст у діалогових вікнах. Виберіть цей параметр, а потім клацніть «Створити шаблон»,
щоб завантажити XML-шаблон до папки документів. Потім можна відредагувати цей XML-файл і вказати шлях до нього у програмі DPS
App Builder. Під час редагування програми перегляду, створеної у попередній версії програми, для досягнення найкращих результатів
завантажте та відредагуйте найновіший шаблон.
Під час редагування XML-файлу слід пам’ятати, що кожен елемент інтерфейсу користувача містить кнопку <key name> та один чи
декілька рядків певною мовою (наприклад, для англійської мови використовується код <en>). Відредагуйте код мови (наприклад, <en>),
але не змінюйте значення <key name>.
(Enterprise) Цей XML-файл також можна використовувати для редагування міток «Бібліотека» та «Переглядач», а також для включення
мовних рядків для міток під власними значками в навігаційній панелі інструментів. Набір елементів інтерфейсу користувача
відображається наприкінці XML-файлу з ключовими іменами на кшталт «Бібліотека », «Мітка переглядача iPad» та «Мітка власного слота
1 iPad». Номери власних слотів відповідають порядку розташування власних значків (зліва направо), які додаються між кнопками
«Бібліотека» та «Переглядач» у розділі навігаційної панелі інструментів. Для міток власних слотів потрібно вказати мовні рядки,
наприклад «<en>Help</en>» та «<es>Ayuda</es>» для англійської та іспанської мов. 
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Угору

Примітка.

URL-адреса служби

URL-адреса автентифікації служби

Ідентифікатор інтегратора

(Необов’язково) Створити URL-адресу облікового запису

URL-адреса забутого пароля

 
Редагування назв параметрів у програмі перегляду

Докладно про права (лише для Enterprise)

 

Якщо для типу переглядача обирається один із варіантів надання прав, з’являються наведені далі пункти.

По докладну інформацію щодо налаштування власного сервера надання прав зверніться до свого представника Adobe.

Укажіть URL-адресу такого вигляду: http://[:]/contextroot/api/, наприклад
http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. URL-адреса служби та URL-адреса автентифікації служби мають збігатися з
ідентифікатором інтегратора, але якщо ці значення відрізняються, пріоритет має значення ідентифікатора інтегратора. Докладнішу
інформацію див. у документації до API-інтерфейсу надання прав або зверніться до торгового представника Adobe.

Укажіть ту саму інформацію, яка вводилася в поле URL-адреси служби.

Коли на наших серверах створюється обліковий запис надання прав, компанія Adobe надає ідентифікатор
інтегратора. Однаковий ідентифікатор інтегратора можна використовувати для кількох програм. API-інтерфейс містить рядки «appId» і
«appVersion» для кожного методу, тому ваша розробка може визначити, яка саме програма запитує інформацію щодо надання прав.
Щоб дізнатися більше про ідентифікатор інтегратора, зверніться до торгового представника Adobe.

Укажіть URL-адресу, за якою користувачі зможуть зареєструватися для
підписки через видавця, а не через процес підписки Apple. Ця·URL-адреса використовуватиметься, коли користувач натискатиме кнопку
«Підписатися», яка посилається на вашу службу надання прав.

Укажіть URL-адресу, за якою користувачі зможуть відновити забутий пароль.
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Додаткова URL-адреса наявної підписки

Надсилати ідентифікатор та версію програми

Банер надання прав увімкнено

URL-адреса сторінки банера

Файли автономного банера

Висота банера

Угору

Зображення підписки

Необов’язкова URL-адреса зображення підписки для бібліотеки

Укажіть URL-адресу, за якою користувачі зможуть виявити існуючу підписку на друковану
версію під час реєстрації для цифрової підписки. Залиште це поле пустим, щоб вимкнути кнопку перевірки наявності підписки на
друковану версію у програмі перегляду.

Цей параметр дозволяє надсилати рядки ідентифікатора та версії програми перегляду у
відповідь на запит прав з API-інтерфейсу. Рекомендується завжди активувати цей параметр.

Оберіть цей пункт, щоб відображати широкоформатний банер підписки в бібліотеці програми перегляду
замість зображення підписки. Якщо цей пункт не обрано, в бібліотеці буде демонструватися лише зображення підписки. Якщо замість
зображення підписки використовується банер, рекомендовано включити до свого HTML-вмісту посилання на параметри підписки.

Укажіть URL-адресу, яка відображатиме банер підписки за наявності підключення до Інтернету. Цей
широкоформатний банер відображатиметься у верхній частині бібліотеки програми перегляду, над мозаїчними зображенням підписки та
доступних фоліо. Для пристроїв стандартної та високої чіткості можна вказувати різні URL-адреси.

Виберіть файл .zip, який містить файли, що використовуватимуться як банер, коли в користувача немає
підключення до Інтернету. У файлі .zip має міститися один файл HTML, один або декілька файлів зображень, а також можуть міститися
файли CSS. Файл .zip не має містити підпапок; увесь вміст має бути розміщено на одному рівні. Для пристроїв стандартної та високої
чіткості можна вказувати різні файли .zip.

Укажіть висоту банера, який відображатиметься в бібліотеці переглядача, зазначивши фіксований розмір або відсоток від
розміру області бібліотеки. Можна вказати значення від 1 до 1280, проте висота банера не може бути більшою за 40% від розміру області
бібліотеки.

Докладно про підписку

 

Якщо для типу переглядача обирається один із варіантів підписки, з’являються наведені далі пункти.

Виберіть фонові зображення, які позначатимуть параметр підписки для Apple. Для зображень з альбомною
орієнтацією (відображаються, коли пристрій розташовано в горизонтальному положенні) виберіть зображення такого розміру:
964x184 пікселя для iPad SD та 1928x368 пікселів для iPad HD. Для зображень у книжковій орієнтації виберіть зображення розміром
708x250 пікселів і 1416x500 пікселів для двох розмірів iPad відповідно.
Натискання на будь-яку частину мозаїчного зображення викликає параметри підписки iOS. Ці опції визначаються інформацією про
придбання підписки просто із програми перегляду, зазначеною у службі iTunes Connect.
Примітка. Якщо ввімкнути банер надання прав, цей банер відображається замість зображень для оформлення підписки (не разом із
ними). Однак через певну помилку програми DPS App Builder зображення підписки все одно доведеться вказати, навіть якщо вони не
використовуються у програмі.

Укажіть URL-адресу, яка відображатиметься у вбудованому в
програму вікні переглядача, коли користувач натискатиме на мозаїчне зображення підписки. Ця веб-сторінка може містити повідомлення,
які можуть бути не пов’язані з підпискою
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Додаткова URL-адреса віддаленого власного діалогу

Тип підписки/Продукти, доступні за підпискою

Примітка.

Угору

Значки програм

Примітка.

Екранні заставки

Ця URL-адреса завантажується, коли замовник завершує процес підписки.
Наприклад, у такий спосіб можна збирати інформацію про користувачів або надавати додаткові відомості про ваші продукти.

Виберіть платну підписку, якщо ваша доступна за підпискою програма призначена для
роздрібного продажу. Натисніть значок плюсу біля пункту «Продукти, доступні за підпискою», щоб указати принаймні один ідентифікатор
продукту iTunes Connect і відповідну тривалість. Ці параметри відображатимуться, коли користувачі натискатимуть мозаїчне зображення
підписки або кнопку «Підписатися».
Виберіть безкоштовну підписку, якщо створюєте програму Newsstand за допомогою функції безкоштовної підписки Apple. Укажіть
ідентифікатор продукту, доступного за безкоштовною підпискою, зазначений у службі iTunes Connect.

Для програм, доступних за підпискою, необхідна спільна секретна інформація. Створити або переглянути спільну
секретну інформацію можна за допомогою служби iTunes Connect. Указати символи спільної секретної інформації для облікового
запису програми можна за допомогою інструмента адміністрування облікових записів. Потім слід увійти до органайзера Folio Producer,
щоб запустити оновлення спільної секретної інформації.

Панель «Значки та екранні заставки»

 

За допомогою цієї панелі можна вибирати значки та екранні заставки програм, які відображатимуться в iTunes і на iPad.

Замість того, щоб указувати файли значків по одному, виділіть файли у вікні програми Finder і перетягніть їх на панель «Значки
та екранні заставки».

Вибрані значки після встановлення використовуватимуться на головному екрані iPad, а також на сайті App Store під час
перегляду із цього пристрою iPad. Для SD-пристроїв iPad укажіть значки у форматі PNG розміром 29x29, 50x50, 72x72 та 76x76 пікселів.
Для HD-пристроїв iPad укажіть значки у форматі PNG розміром 58x58, 100x100, 144x144 та 152x152 пікселі. Для пристроїв iPhone укажіть
значки розміром 29x29, 57x57, 58x58, 114x114 і 120x120 пікселів. Технології Apple автоматично заокруглюють кути. Не збільшуйте
масштаб маленьких ілюстрацій. Використовуйте якісні PNG-файли (72 точки на дюйм, RGB, вирівняні).

Завжди додавайте розширення .png до імен файлів зображень.

Під час запуску переглядача приблизно на три секунди з’являється екранна заставка (яка також називається
зображенням запуску). Для екранних заставок укажіть наведені нижче розміри та формати зображень, а також такі параметри файлу: 72
точки на дюйм, RGB, вирівняний, PNG-файл високої якості. Щоб зменшити розмір, скористайтеся функцією «Зберегти для Web і
пристроїв» у Photoshop та збережіть 8-бітні PNG-файли.

Зображення розміром 1024x768 і 768x1024 пікселі для SD-пристроїв iPad

Зображення розміром 2048x1536 і 1536x2048 пікселів для HD-пристроїв iPad

Зображення розміром 320x480 пікселів для SD-пристроїв iPhone

Зображення розміром 640x960 пікселів для HD-пристроїв iPhone та 640x1136 пікселів для пристроїв iPhone 5.

Для досягнення найкращих результатів використовуйте для екранної заставки інше зображення, аніж для титульної сторінки. Якщо
титульна сторінка та екранна заставка однакові, під час першого запуску програми користувач може подумати, що вона зависла. Деякі
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Додаткова ілюстрація

Увімкнути ефект блиску для значка програми

Додаткові шрифти ZIP для HTML

Угору

Активувати Newsstand

Журнал/Газета

Скріплення

Значок Newsstand

Угору

видавці додають напис «Завантажується...» до екранних заставок.

Великий значок програми відображатиметься на сайті App Store під час перегляду на настільному комп’ютері, а
також, у разі потреби, відрізнятиме вашу програму на сайті App Store. Установіть розмір зображень 512x512 пікселів для моделей iPad та
iPhone з низькою роздільною здатністю та 1024x1024 пікселів — для моделей iPad та iPhone із високою роздільною здатністю. Для
отримання найкращих результатів використовуйте функцію «Зберегти для Web і пристроїв» у Photoshop, щоб створити 8-бітний PNG-
файл. Цей значок також можна вибрати під час надсилання своєї програми на сайт Apple Store. Не збільшуйте масштаб маленьких
ілюстрацій. Використовуйте якісні PNG-файли (72 точки на дюйм, 8 біт, RGB, вирівняні). Щоб зменшити розмір, замість 24-бітних файлів
формату PNG створюйте 8-бітні файли.

Укажіть, чи потрібно додати на значки програми ефект блиску (наче світло падає на
верхню частину значка).

 
Блиск вимкнено (ліворуч) та ввімкнено (праворуч)

У разі застосування шрифтів до тексту в HTML-стеках або накладаннях веб-перегляду можна
включити їх до фоліо або програми перегляду. Якщо шрифти включатимуться до програми перегляду, архівуйте їх до папки .zip. Файл .zip
не має містити підпапок; увесь вміст має бути на одному рівні.

Newsstand

 

Якщо активується Newsstand, ваша програма перегляду з’являється в папці Newsstand на iPad з iOS5. Щоб активувати Newsstand,
потрібно створити програму перегляду з підпискою на iTunes — або лише з підпискою на iTunes, або з наданням прав та підпискою на
iTunes, але не лише з наданням прав. До того ж, необхідно активувати надсилання сповіщень

Виберіть цей пункт, щоб ваш переглядач з’явився в папці Newsstand.

Установіть, як Newsstand має класифікувати вашу програму перегляду — як журнал чи як газету.

Виберіть варіант, щоб визначити який вигляд матиме декоративний елемент на значку Newsstand, коли користувач двічі
натискатиме кнопку домашньої сторінки, щоб відобразити активні програми. Наприклад, якщо вибирається скріплення по лівому краю,
скріплення відображається ліворуч, а декоративні елементи сторінки — праворуч.

Виберіть значок PNG, який відображатиметься в папці Newsstand. Використовуйте якісні PNG-файли (72 точки на
дюйм, RGB, вирівняні) розміром 96x128 пікселів для SD-пристроїв iPad і 192x256 пікселів для HD-пристроїв iPad. Цей значок
використовуватиметься як зображення обкладинки у Newsstand. Цей значок буде замінено зображенням обкладинки останнього
опублікованого фоліо.
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Приховати кнопку бібліотеки

Показати навігаційну панель інструментів

Приховати значок переглядача

Приховання кнопок придбання

Приховання кнопки входу до системи

Приховати безкоштовні фоліо

Фіксація орієнтації програми

Персоналізація та перегляд панелі інструментів і власних значків

Користуватися персональною бібліотекою програм перегляду

Власні значки

Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise)
Ця панель дає змогу персоналізувати навігаційну панель інструментів, яка відображатиметься у власному переглядачі внизу бібліотеки.

 

Натискання кнопки бібліотеки на навігаційній смузі внизу (за умови відображення навігаційної панелі
інструментів) аналогічне натисканню кнопки бібліотеки у лівому куті верхньої навігаційної смуги. Щоб уникнути цього дублювання, можна
приховати кнопку бібліотеки, але лише якщо ввімкнена навігаційна смуга внизу.

Виберіть цей пункт, щоб відобразити навігаційну панель інструментів унизу переглядача.
Укажіть, чи має навігаційна панель інструментів відображатися в усіх поданнях, у тому числі в поданні бібліотеки чи фоліо, або вона має
приховуватися під час перегляду фоліо.

Якщо вибрано «Показати навігаційну панель інструментів», можна приховати значок переглядача, що
відображається за замовчуванням. Якщо стукнути по значку переглядача, відобразиться фоліо, що було попереднім для перегляду.

Виберіть цей пункт, якщо потрібно, щоб фоліо можна було придбати лише за підпискою, а не шляхом
окремого придбання.

Якщо вибрати цей пункт, кнопка входу до системи не з’являтиметься у лівому куті вгорі екрана,
коли користувач торкатиметься власного значка.

Виберіть цей пункт, щоб приховати безкоштовні фоліо в бібліотеці. Ця функція особливо корисна, якщо
потрібно використовувати власний сервер надання прав, щоб дозволяти клієнтам указувати ті чи інші фоліо залежно від облікового
запису.
Інформацію про застосування обмежень до фоліо див. у статті Використання обмеженого розповсюдження за допомогою Digital Publishing
Suite (англійською мовою).

Якщо задати орієнтацію «Книжкова» або «Альбомна», програма відображатиметься на пристрої iPad в
обраній орієнтації. Ця настройка впливає на всі подання, у тому числі на подання бібліотеки або фоліо, навіть якщо фоліо має подвійну
орієнтацію.

У цьому розділі можна обрати персональні значки для навігаційної
панелі інструментів бібліотеки за замовчуванням або обрати персональну HTML-бібліотеку.

Значок бібліотеки на навігаційній панелі інструментів DPS App Builder
забезпечує перехід до функції використання власної бібліотеки програм перегляду. Клацнувши значок цієї функції, можна обрати zip-
файл, у якому міститься ваш HTML-код. Зверніть увагу, що ця функція не відображається, якщо на сторінці відомостей про програму
вибрано «Використовувати старі API магазину». Докладніше про створення власної бібліотеки читайте у статті Створення власної
бібліотеки (для Enterprise).

Натисніть значок плюса (+) на панелі праворуч, щоб створити власну кнопку (також має назву «власний слот») для
навігаційної панелі інструментів. Також можна обрати значок бібліотеки або переглядача замість відповідних значків, що з’являються за
замовчуванням.
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Мітка значка

Тип

Ім’я посилання «navto»

ZIP-файл HTML-ресурсів значка

Фіксація орієнтації

Сховати рядок назв

Показати навігаційні елементи керування

Автозапуск

Примітка.

Угору

Можна включити до 8 навігаційних значків для iPad (6 власних значків, 1 значок бібліотеки та 1 значок переглядача) та до 2 значків для
iPhone (1 власний значок та 1 значок бібліотеки).
Для кожного значка задайте PNG-файли розміром 30x30 і 60x60 пікселів із прозорим фоном. Використовуйте будь-який колір для
зображення на передньому плані. Операційна система iOS застосовує системний колір (зазвичай, блакитний) до непрозорих пікселів і
змінює вигляд значка, щоб позначити, чи він виділений.
Коли користувачі торкатимуться створеного значка, браузер усередині програми відображатиме вміст наданого вами HTML-файлу,
наприклад веб-сайту магазину, каналу новин або сторінки довідки. Щоб повернутися до подання бібліотеки, користувачі можуть натиснути
кнопку «Закрити».

Укажіть текст, наприклад «Магазин» або «Довідка», який відображатиметься під значком.
Якщо інтерфейс програми надається кількома мовами, можна відредагувати XML-файл, який завантажується під час вибору команди
«Використовувати персоналізовані рядки» у розділі «Відомості про програму». Цей XML-файл також можна використовувати для змінення
міток «Бібліотека» та «Переглядач». Докладніше читайте в описі функції «Використовувати персоналізовані рядки», який наводився вище
в цій статті.

Виберіть WebView, щоб відображався вміст указаного HTML-файлу. Пункт «Навігація» слід вибирати, лише якщо публікується
програма на основі Woodwing, у якій можна використовувати метадані методу для переходу до титульного аркуша, змісту або довідкової
статті. Укажіть ім’я поля призначення.

Ця функція дозволяє створювати посилання на статті у форматі «goto://», за допомогою яких можна відкривати
HTML-вміст, пов’язаний із певним власним значком. Наприклад, якщо ім’ям посилання є «Store» (магазин), можна створити кнопку з дією
goto://ApplicationViewState/Store, яка відкриватиме веб-перегляд магазину. Див. статтю Створення посилань переходу для
власних значків.

Укажіть файл .zip, який містить ресурси, що використовуватимуться для веб-перегляду, коли
користувачі натискатимуть кнопку панелі інструментів. Файл .zip має містити один файл HTML та будь-які необхідні зображення і файли
CSS. Файл .zip не має містити підпапок; увесь вміст має бути на одному рівні.

Якщо треба задати лише одну орієнтацію для веб-сторінки, яка з’являється після натискання кнопки на панелі
інструментів, виберіть «Горизонтальна» чи «Вертикальна».

Оберіть цей пункт, щоб сховати рядок назв, який з’являється у верхній частині бібліотеки програм перегляду, коли
відображається HTML-вміст персонального значка.

Для веб-сторінки відображатимуться навігаційні елементи керування, такі як кнопки «Назад» і
«Оновити». Ці пункти з’являються у рядку назв над HTML-вмістом.

Для однієї з кнопок панелі інструментів можна встановити значення «Автозапуск». Коли автозапуск увімкнено, у випадку
відкриття бібліотеки переглядача HTML-сторінка відображається автоматично.

Натисніть значок плюса (+) праворуч на навігаційній панелі інструментів, щоб додати кнопки (максимум вісім) для програм
iPad. Можна також замінити наявні за замовчуванням кнопки бібліотеки та переглядача. Натискайте кнопки на панелі попереднього
перегляду, щоб переходити від однієї кнопки до іншої.

Публікування в соціальних мережах
Параметри публікування в соціальних мережах дозволяють визначити, чи матимуть можливість користувачі публікувати статті з вашої
програми за допомогою Facebook, Twitter, електронної пошти або функцій «Копіювання» та «Вставка». Функція публікування в соціальних
мережах підтримується програмами перегляду для пристроїв iPad та iPhone. Однак ця функція недоступна для програм перегляду одного
випуску або програм перегляду для Android. Докладніше про процес публікування в соціальних мережах читайте у статті Використання
соціальних мереж.
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Увімкнути публікування на

URL-адреса публікації (тільки для версії 28)

Угору

 

Якщо вибрано параметр «Увімкнути публікування на», у таблиці операцій на пристроях iOS 7
відображатимуться всі доступні функції публікування. На даному етапі для пристроїв iOS 7 неможливо вимкнути функції публікування
вмісту.
Для пристроїв з операційною системою iOS 6 у програмах, створених після 11 лютого 2014 року, немає меню публікування в соціальних
мережах через нові обмеження, пов’язані з посиланням на рекламний ідентифікатор у SDK для Facebook. Параметри групи «Спеціальні
налаштування iOS 6» більше не застосовні. 

Для програм версії 28 укажіть URL-адресу з інформацією про свою публікацію. Під час
публікування захищених статей з’являється посилання на URL-адресу публікації. Для програм версії 29 URL-адреса публікації більше не
потрібна. Тепер під час публікування захищених статей до посилання додається URL-адреса повної статті, а також з’являється
повідомлення системи платного доступу.

Сертифікати

 

Компанія Apple вимагає підписання всіх програм чинними сертифікатами та зазначення технічного забезпечення для них; лише за цієї
умови можливе їхнє виконання на iPad. У розділі технічного забезпечення вказуються файли .mobileprovision. Сертифікати вказуються під
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Підписана підприємством програма перегляду

Файл .mobileprovision для розробки

Файл .mobileprovision для розповсюдження

Можливість стороннього завантаження до розроблюваної програми

Увімкнути віддалені сповіщення

Використовувати сервер віддалених сповіщень Adobe

Угору

Угору

Сертифікат P12 на розробку

Пароль P12 на розробку

час завантаження згенерованих програм перегляду.

Інформацію про створення сертифікатів і файлів .mobileprovision див. у супровідному посібнику з публікування для iPad (у форматі PDF,
англійською мовою), який можна відкрити через панель інструментів Dashboard або меню «Довідка» у програмі DPS App Builder.

Вибирайте цей пункт, лише якщо потрібно використовувати сертифікат технічного
забезпечення підприємства для переглядача, що має розповсюджуватися лише в межах організації. Укажіть ідентифікатор програми та
файл .mobileprovision свого підприємства. Також для підписаної підприємством програми можна ввімкнути віддалені сповіщення. Для
файлу .mobileprovision потрібен неузагальнений ідентифікатор пакета Bundle ID. Див. статтю Створення програм перегляду для iPad,
призначених для корпоративної підписки.

Файл .mobileprovision визначає, на яких пристроях iPad можна встановлювати та використовувати
програму перегляду. Файл .mobileprovision для програми розробки містить список ідентифікаторів iPad, які називаються UDID.

Файл .mobileprovision визначає, на яких пристроях iPad можна встановлювати та
використовувати програму перегляду.

Виберіть цей пункт, щоб мати можливість уручну додавати
файли .folio до переглядача, що розробляється, через iTunes. Можна використовувати лише файли .folio (не .zip), створені за допомогою
кнопки експорту в органайзері Folio Producer.

Виберіть цей пункт, щоб увімкнути віддалені сповіщення Adobe. Якщо вибрати цей пункт, на значку
програми перегляду з’явиться червона позначка з індикатором кількості доступних фоліо, або служба Newsstand запускає процес
надсилання віддалених повідомлень. Цей пункт є обов’язковим, якщо активовано Newsstand.

Якщо вибрати цей пункт, віддалені сповіщення надсилатимуться через сервер
Adobe. Укажіть сертифікат і пароль, створені вами на сайті розробників Apple. Щоб налаштувати сповіщення, сконфігуруйте свій
ідентифікатор програми, створіть нові файли забезпечення мобільних пристроїв і сертифікат відправки створеного матеріалу. Докладні
інструкції див. у супровідному посібнику з публікування для iPad (у форматі PDF, англійською мовою), який можна завантажити в меню
«Довідка» програми DPS App Builder.
Якщо зняти цей прапорець (можливо лише у виданні Enterprise), можна вказати власний сервер віддалених сповіщень. Укажіть сервер у
полі «URL сервера віддалених сповіщень». Укажіть будь-які додаткові запити, яких вимагає сервер, у полі «Параметри власного сервера
віддалених сповіщень». Основні вимоги щодо налаштування сервера віддалених сповіщень див. у статті Віддалені сповіщення.

Відомості про видання
Якщо вхід у систему виконано за допомогою посвідчення Adobe ID, наданого для відстеження Omniture, налаштування відстеження даних
користувача відображаються на сторінці «Докладно про варіант збирання». Ці дані виводяться автоматично. Якщо ці дані не
відображаються попри наявність корпоративного облікового запису, зверніться до представника компанії Adobe.

Указавши інформацію або файли в усіх обов’язкових полях, натисніть кнопку «Надіслати збирання», а потім натисніть «Завершити».

Тривалість створення програм для розробки та розповсюдження залежить від завантаженості сервера.

Завантаження та тестування програм перегляду
Сертифікати потрібні для двох різних програм Viewer — програми для розробки та програми для розповсюдження. Версія розробника
призначена для тестування; версія для розповсюдження — це програма, що надсилається до магазину Apple після успішного тестування
версії розробника.

1. Виберіть свою програму перегляду на сторінці керування, на якій відображаються збірки власних переглядачів.

2. Натисніть Developer Viewer (.ipa), щоб завантажити програму для розробників.

3. Укажіть свій сертифікат розробника p12 і пароль, а потім натисніть «Завантажити та підписати».

У файлі .p12 зберігається інформація про закритий ключ сертифіката. Щоб створити файл .p12,
необхідно скористатися сайтом Apple Developer для створення та розробки сертифіката, а потім скористатись утилітою Keychain
Access для експорту закритого ключа цього сертифіката у файл .p12.

Під час створення файлу сертифіката .p12 виводиться запит на створення пароля. Пусті паролі не
приймаються. Якщо використано пустий пароль, знову створіть сертифікат .p12 зі справжнім паролем.

4. Завантажте програму розробки (.ipa), додайте її в бібліотеку iTunes і дотримуйтеся інструкцій у файлі iPad Publishing Companion
Guide.pdf, щоб виконати тестування програми.

5. Якщо версія програми, призначена для розробки, працює належним чином, поверніться на сторінку управління в DPS App Builder і
натисніть Distribution Viewer (.zip). Укажіть інформацію сертифіката розповсюдження та натисніть «Завантажити та підписати».
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Угору

Надсилання розробницької версії програми

Оновлення програми

Видалення зібраних програм

Надсилання програми перегляду та керування нею
Завантаживши та протестувавши власний переглядач, надішліть переглядач розповсюдження (.zip) до Apple.

Якщо ваша програма для розробників працює як слід, надішліть програму розповсюдження
(.zip) до Apple Store. Докладні інструкції можна знайти в супровідному посібнику щодо публікування на iPad (у форматі PDF).

Якщо потрібно створити інші значки або внести інші зміни, виберіть програму перегляду на головній сторінці та
натисніть «Правка». Інформація користувача та вибрані параметри залишаться незмінними. Внесіть необхідні зміни, а потім знову
надішліть зібрану програму. Програму буде оновлено.
Щоб передати нову версію своєї програми на затвердження компанії Apple, можна відредагувати існуючу версію програми або ж створити
нову. За умови створення нової версії програми використовуйте файли .mobileprovision з тим же ідентифікатором програми, який було
застосовано для попередньої версії. Інформація щодо версії оновлюється автоматично.
Щоб змінити тип переглядача, наприклад перетворити програму для багатьох фоліо на програму для багатьох фоліо з підпискою iTunes,
не можна редагувати існуючу програму. Натомість слід створити нову програму, використовуючи ті самі файли .mobileprovision.

Якщо програми для розробки та розповсюдження більше не потрібні, виберіть відповідну програму
перегляду на головній сторінці та натисніть «Видалити». Створити нову версію програми можна у будь-який час — просто скористайтеся
файлами .mobileprovision з тим самим ідентифікатором програми, який було застосовано для попередньої версії.
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Створення власних програм перегляду для iPad (для Single
Edition)

  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

Для отримання інформації щодо створення власної програми для iPad із використанням ліцензії Single Edition, завантажте документ Step-
by-Step Guide for Single Edition iPad Publishing (Покроковий посібник для публікування одного видання на iPad).
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Створення успадкованих програм DPS для пристроїв Android

Угору

Угору

Угору

Назва програми

Успадкована програма для Android або нова власна програма для Android?
Створення успадкованої програми для пристроїв Android
Панель відомостей про програму
Докладно про права (лише для Enterprise)
Панель відомостей про підписку
Панель «Значки та екранні заставки»
Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise)
Технічне забезпечення
Відомості про видання
Завантаження та тестування програми перегляду для Android
Надсилання програми перегляду та керування нею

Успадкована програма для Android або нова власна програма для Android?
Можна створити два різні види програм для пристроїв Android і Amazon: успадковану (на базі AIR) програму для Android або нову власну
програму для Android. У цій статті описується процес створення успадкованої (на базі AIR) програми для Android. Інструкції щодо
створення власної програми для Android див. у статті Створення власних програм для Android у DPS.

Порівняльну таблицю функцій див. у статті Перелік підтримуваних у DPS функцій.

Створення успадкованої програми для пристроїв Android
Скористайтеся програмою DPS App Builder для настільних ПК, щоб створити успадковану (на базі AIR) програму для пристроїв Android.
Можна створювати програми перегляду кількох (не одного) фоліо. Безпосередньо із програми можна здійснювати придбання в інтернет-
магазині Google Play (попередня назва — Android Market). Див. Процес публікування для мобільних пристроїв на платформі Android
(англійською мовою).

Якщо буде вказано дійсні файли та інформацію, DPS App Builder згенерує файл .apk. Якщо файл .apk працює належним чином, надішліть
його до магазину Google Play.

Надана користувачем інформація на кшталт сертифікатів і паролів не зберігається на сервері Adobe. На сервері Adobe зберігаються лише
файли програми.

1. Отримайте необхідні файли та інформацію. Див. статті Контрольний список для переглядача кількох фоліо (для Android) і Процес
публікування для мобільних пристроїв на платформі Android (англійською мовою).

2. Завантажте та встановіть програму DPS App Builder.

Програма DPS App Builder доступна на панелі інструментів Dashboard програми Digital Publishing Suite. Якщо встановлено InDesign
CS6, DPS App Builder буде встановлено під час оновлення інструментів DPS Desktop Tools.

3. Запустіть DPS App Builder і ввійдіть у систему за допомогою чинного посвідчення Adobe ID.

Посвідчення Adobe ID, за допомогою якого виконується вхід до DPS App Builder, і посвідчення Adobe ID, яке вказується в заголовку
на панелі відомостей про програму, можуть бути різними.

4. Натисніть «Створити», виберіть «Android (застаріла версія)», а потім натисніть «Далі».

5. Укажіть необхідні файли та інформацію.

Панель відомостей про програму
На панелі відомостей про програму можна давати імена переглядачам і вказувати ідентифікаційну інформацію облікового запису.

Укажіть ім’я програми перегляду, яке відображатиметься під значком програми. Як правило, щоб уникнути скорочення
імені, використовуйте не більше 13 символів.

Щоб перевірити ім’я свого переглядача, додайте закладку на домашній екран Android.
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Версія програми

Тип програми

Багато фоліо

Багато фоліо з наданням прав

Доступні режими перегляду бібліотеки

Заголовок (перегляд бібліотеки)

Посвідчення у заголовку/пароль

Використовувати сувору логіку відтворення

Увімкнути уподобання

Увімкнути автоматичне приховання смуг прокрутки фоліо

Увімкнути навігацію за допомогою лівої та правої активних зон

Увімкнути активну зону для відображення елементів керування переглядом фоліо

Показувати діалогове вікно вимкнення аналітики

Використовувати персоналізовані рядки

Угору

Укажіть найновішу програму перегляду.
DPS App Builder зберігає резервну копію попередньої версії.

Укажіть тип переглядача (див. Типи власних програм перегляду). Доступність певних параметрів залежить від типу
облікового запису.

Програма перегляду багатьох фоліо містить бібліотеку, яка дає користувачам змогу завантажувати вміст із сервера
служби розповсюдження Adobe Distribution Service.

(Лише для видання Enterprise.) Створіть програму перегляду, що використовуватиме власний
сервер надання прав для визначення користувачів, яким дозволено завантажувати вміст. Якщо вибрати цей варіант,
використовуватиметься власна служба підписки.

Укажіть режим перегляду бібліотеки: лише вигляд у сітці, лише перегляд титульної сторінки,
змішаний режим (і те, й інше). Якщо бібліотеку відображено в режимі вигляду в сітці, відображається вісім фоліо на сторінці. У режимі
перегляду титульної сторінки відображається лише одне фоліо на сторінці. Іноді видавці обмежують вибір варіантів перегляду на
невеликих пристроях, дозволяючи лише перегляд титульної сторінки.

Укажіть заголовок, який відображатиметься вгорі бібліотеки програм перегляду. Для досягнення
найкращих результатів використовуйте не більше 35 символів. Наразі можна використовувати лише літерно-цифрові або цифрові
символи. Не використовуйте спеціальні символи, наприклад апострофи (‘), адже це може призвести до неочікуваних результатів на
пристроях Android.

Укажіть відповідне посвідчення Adobe ID та пароль для своєї програми. Укажіть те саме посвідчення
Adobe ID, яке використовувалось для публікування фоліо для цієї програми. Переконайтеся в тому, що посвідченню Adobe ID призначено
роль «Програма» за допомогою інструмента адміністрування облікових записів.

Додаткові параметри

За замовчуванням програми перегляду на Android відображають фоліо будь-якого
розміру. Щоб програма перегляду відображала лише ті фоліо, розмір яких відповідає розміру пристрою, можна вибрати відповідний
параметр у DPS App Builder. Наразі сувора логіка відтворення застосовується лише до 7-дюймових пристроїв. Ця функція корисна
насамперед тим, що вона не дозволяє небажаним відтворенням фоліо iOS з’являтися на 7-дюймових пристроях Kindle Fire. Створивши
відтворення фоліо розміром 1232x752 для Android, не вмикайте функцію точного відтворення, створюючи програму перегляду для
магазину Google Apps.

Виберіть цей параметр, щоб дозволити користувачам позначати закладками улюблені статті у програмі. Якщо
цей параметр увімкнено, у правому верхньому куті навігаційної панелі переглядача відображається значок «Уподобання».  

За замовчуванням з правого краю статті у фоліо з’являється смуга
прокрутки завширшки 6 пікселів. Якщо обрати цю опцію, смуга прокрутки буде з’являтися тільки коли користувач перегортає сторінки
статті.

Якщо вибрати цей пункт, з лівого та правого боків кожної статті (або
сторінки, якщо стаття прокручується лише горизонтально) з’являться невидимі активні зони. Торкання активної зони дає можливість
переходити до попередньої або наступної статті. Активні зони особливо корисні для роботи із повноекранними накладаннями, такими як
покази слайдів. Програми перегляду на iPhone не мають активних зон.
Якщо в активній зоні з’являється кнопка, нею можна скористатися, торкнувшись цієї ділянки. Якщо в активній зоні з’являється ще якесь
накладання, торкання до цієї ділянки активує зону.

Якщо встановити цей прапорець, торканням
активної зони вгорі та внизу сторінки відображатиметься смуга навігації (принцип HUD — відображення елементів керування
безпосередньо в робочій області). Торкання будь-якого місця поза активними зонами не призводить до відображення смуг навігації.
Кнопки мають вищий пріоритет, ніж активні зони, під час перегляду; активні зони під час перегляду мають вищий пріоритет, ніж бічні (ліва
та права) активні зони; активні зони під час перегляду мають вищий пріоритет, ніж усі накладання, що не є кнопками.

Якщо встановити цей прапорець, користувачі зможуть деактивувати відстеження
даних. За допомогою налаштувань бібліотеки у програмі перегляду вони зможуть у будь-який час увімкнути його. Цей параметр особливо
корисний у тих регіонах, у яких ви зобов’язані надавати користувачам можливість вимикати відстеження даних.

Усі програмні рядки всіма доступними мовами можна персоналізувати. Наприклад, можна
персоналізувати текст на кнопках у бібліотеці та текст у діалогових вікнах. Виберіть цей параметр, а потім клацніть «Створити шаблон»,
щоб завантажити XML-шаблон до папки документів. Потім можна відредагувати цей XML-файл і вказати шлях до нього у програмі DPS
App Builder. Під час редагування програми перегляду, створеної у попередній версії програми, для досягнення найкращих результатів
завантажте та відредагуйте найновіший шаблон.
Під час редагування XML-файлу слід пам’ятати, що кожен елемент інтерфейсу користувача містить кнопку <key name> та один чи
декілька рядків певною мовою (наприклад, для англійської мови використовується код <en>). Відредагуйте текст у мовному коді, але не
змінюйте рядок <key name>.
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Примітка.

Ідентифікатор інтегратора

(Необов’язково) Створити URL-адресу облікового запису

URL-адреса забутого пароля

Надсилати ідентифікатор та версію програми

Банер надання прав увімкнено

URL-адреса сторінки банера

Файли автономного банера

Висота банера

Угору

Альбомне зображення підписки

Книжне зображення підписки

URL-адреса діалогу власної підписки (додаткова)

Угору

Значки 36x36 / 48x48 / 72x72

Примітка.

Альбомна екранна заставка

Книжкова екранна заставка

Додаткові шрифти ZIP для HTML

Докладно про права (лише для Enterprise)
Якщо для типу переглядача вибирається значення «Надання прав», з’являються наведені далі пункти.

По докладну інформацію щодо налаштування власного сервера надання прав зверніться до свого представника Adobe.

Коли на наших серверах створюється обліковий запис надання прав, компанія Adobe надає ідентифікатор
інтегратора. Цей пункт доступний лише для користувачів DPS Enterprise. Щоб дізнатися більше про ідентифікатор інтегратора, зверніться
до торгового представника Adobe.

Укажіть URL-адресу, за якою користувачі зможуть зареєструватися для
підписки через видавця. Ця URL-адреса використовується, коли користувачі натискають кнопку «Підписатися зараз» у вашому
переглядачі.

Укажіть URL-адресу, за якою користувачі зможуть відновити забутий пароль.

Цей пункт дозволяє надсилати рядки ідентифікатора та версії програми перегляду до
запитів прав API.

Оберіть цей пункт, щоб відображати широкоформатний банер підписки в бібліотеці програми перегляду.
У програмах перегляду для Android банер надання прав відображається над фоновим зображенням підписки.

Укажіть URL-адресу, за якою розміщено вміст, що відображається у верхній частині бібліотеки
переглядача.

Виберіть файл .zip, який містить файли, що використовуватимуться як банер, коли в користувача немає
підключення до Інтернету. Файл .zip має містити один HTML-файл і один або кілька файлів зображень; він не має містити жодних CSS-
файлів. Файл .zip не має містити підпапок; увесь вміст має бути на одному рівні.

Укажіть висоту банера, який відображатиметься в бібліотеці переглядача, зазначивши фіксований розмір або відсоток від
розміру області бібліотеки. Можна вказати значення від 1 до 1280, проте висота банера не може бути більшою за 40% від розміру області
бібліотеки.

Панель відомостей про підписку
За допомогою цієї панелі можна налаштувати програму перегляду для підписки Amazon.

Укажіть зображення кнопки розміром 467x120 пікселів (рекомендовано) із розширенням .png. Це
зображення відображатиметься в бібліотеці, коли пристрій знаходитиметься в горизонтальному положенні.

Укажіть зображення кнопки розміром 255x145 пікселів (рекомендовано) із розширенням .png. Це
зображення відображатиметься в бібліотеці, коли пристрій знаходитиметься у вертикальному положенні.

Укажіть URL-адресу, яка відображатиметься у вбудованому в програму вікні
переглядача, коли користувач натискатиме на мозаїчне зображення підписки. Ця веб-сторінка може містити повідомлення, які можуть бути
не пов’язані з підпискою. Укажіть, чи має цей діалог відображатися до придбання підписки користувачем або після нього.

Панель «Значки та екранні заставки»
За допомогою цієї панелі можна створювати значки та екранні заставки для програми, які відображатимуться під час входу до магазинів
Google Play, Amazon Appstore, а також на пристроях Android.

Указані вами значки будуть використовуватись на головному екрані пристроїв Android після встановлення
програми, а також в інтернет-магазинах продажу програм. Виберіть значки розміром 36x36, 48x48 та 72x72 пікселі у форматі PNG. Не
збільшуйте масштаб маленьких ілюстрацій. Використовуйте якісні PNG-файли (72 точки на дюйм, RGB, вирівняні).

Завжди додавайте розширення .png до імен файлів зображень.

Після запуску програми Viewer близько трьох секунд відображається екранна заставка. Оберіть 8-бітне
зображення розміром 1280x800, 1920x1200 або 2048x1536 із роздільною здатністю 72-ppi у форматі PNG.
Використовуйте однакову заставку для всіх пристроїв на платформі Android. Переконайтеся, що основні елементи дизайну поміщаються в
область меншого цільового пристрою, наприклад 800x600. Область за цими межами слід сприймати як поля. Коли заставка
відображається на менших пристроях, області зображення за цими межами обрізаються.
Для досягнення найкращих результатів використовуйте для екранної заставки інше зображення, аніж для титульної сторінки. Якщо
титульна сторінка та екранна заставка однакові, під час першого запуску програми користувач може подумати, що вона зависла.

Оберіть 8-бітне зображення розміром 800x1280, 1200x1920 або 1536x2048 із роздільною здатністю 72-ppi у
форматі PNG.

У випадку застосування шрифтів до тексту в HTML-стеках або накладаннях веб-перегляду, можна
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включити їх до фоліо або до програми перегляду. Якщо шрифти включатимуться до програми перегляду, додайте їх до папки .zip. Файл
.zip не має містити підпапок; увесь вміст має бути на одному рівні.

Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise)
Ця панель дає змогу персоналізувати навігаційну панель інструментів, яка відображатиметься у власному переглядачі внизу бібліотеки.
Для значків навігаційної панелі програм перегляду для платформи Android можна вказати такі розміри: 75x43, 98x52 або 214x114 пікселів.
Читайте розділ Навігаційна панель інструментів (лише для Enterprise).

Технічне забезпечення

Вкажіть унікальний для конкретної програми ідентифікатор. Якщо можливо, використовуйте зворотний
синтаксис доменів, наприклад «com.vydavets.publikatsiya». Використовуйте лише крапки, дефіси та основні алфавітні та цифрові символи
(a-z, A-Z, 0-9).

У попередніх версіях програма DPS App Builder додавала префікс «air.» до ідентифікатора програми (наприклад,
«air.com.adobe.dpstips»). Якщо програма, раніше надіслана вами до магазину Amazon Appstore, уже містить префікс «air.», додайте
його до ідентифікатора програми в DPS App Builder. Щоб переглянути існуючий ідентифікатор програми в Amazon Appstore, увійдіть
на портал Amazon Developer Portal, відкрийте свою програму, перейдіть на вкладку «Binary File» (Бінарний файл) і зверніть увагу на
значення параметра «Package» (Упаковка).

Відомості про видання
Указавши інформацію або файли в усіх обов’язкових полях, натисніть кнопку «Надіслати збирання», а потім натисніть «Завершити».

Тривалість створення програм для розробки та розповсюдження залежить від завантаженості сервера.

Завантажте готову версію .apk, додайте її до одного або кількох пристроїв на платформі
Android і протестуйте програму. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на сторінці Процес публікування для мобільних пристроїв на
платформі Android (англійською мовою).

Завантаження та тестування програми перегляду для Android
Під час завантаження згенерованого файлу .apk необхідно буде вказати інформацію сертифіката. Компанія Google вимагає підписання
усіх програм чинними сертифікатами; лише за цієї умови можливе їх виконання на пристроях на платформі Android. Щоб знайти інструкції
щодо створення такого сертифікату, див. статтю Процес публікування для мобільних пристроїв на платформі Android (англійською
мовою).

1. Виберіть свою програму перегляду на сторінці керування, на якій відображаються збірки власних переглядачів.

2. Клацніть файл Android Installer (.apk), щоб завантажити програму перегляду для Android.

3. Укажіть свій сертифікат розробника p12 і пароль, а потім натисніть «Завантажити та підписати».

4. Додайте файл .apk на один чи кілька пристроїв Android.

Надсилання програми перегляду та керування нею
Після завантаження та тестування власної програми перегляду надішліть її версію для розповсюдження (у файлі .zip) до магазину Google
Play.

Якщо розробницька версія працює належним чином, надішліть програму (у форматі .apk)
до магазину Google Play. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на сторінці Процес публікування для мобільних пристроїв на платформі
Android (англійською мовою).

Якщо потрібно створити інші значки або внести інші зміни, виберіть програму перегляду на головній
сторінці та натисніть «Правка». Інформація користувача та вибрані параметри залишаться незмінними. Внесіть необхідні зміни, а потім
знову надішліть зібрану програму. Програму буде оновлено.

Якщо програми для розробки та розповсюдження більше не потрібні, виберіть відповідну програму Viewer
на головній сторінці та натисніть «Видалити».
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Для пристроїв Android доступні два різні типи переглядачів DPS: успадкований переглядач на базі AIR і новий власний переглядач. Деякі
функції, які працюють у переглядачі для iPad, не підтримуються в одному або обох переглядачах для Android.

Накладання веб-вмісту та статті HTML не повністю підтримуються в переглядачах для Android. HTML-вміст, що працює у Safari для
мобільних пристроїв, може неналежним чином працювати у браузерах інших пристроїв. Зберігання матеріалів HTML5 не
підтримується платформою Android. Див. статтю Створення HTML-статей для переглядачів Android (англійською мовою).
Підписки підтримуються для iOS та Amazon Appstore, але не для магазину Google Play.
Переглядачі для iOS відтворюють виключно фоліо із пропорціями 4:3 (iPad) або 3:2/16:9 (iPhone). Масштаб вмісту фоліо збільшується
або зменшується відповідно до розміру екрана. На відміну від цього, переглядачі платформи Android відтворюють фоліо будь-якого
розміру. Вміст відповідним чином масштабується та форматується.
Віддалені сповіщення не підтримуються платформою Android.
Публікування в соціальних мережах із веб-браузера не підтримується платформою Android.
Програми перегляду одного фоліо не підтримуються платформою Android.
Розділи не підтримуються платформою Android.
Панорами не підтримуються платформою Android.
Вбудовані відео підтримуються у власних переглядачах для Android, але не підтримуються в успадкованих переглядачах для Android.

Порівняльну таблицю підтримуваних функцій для кожного типу переглядача див. у статті Перелік підтримуваних у DPS функцій.

Інформацію про створення програм DPS для пристроїв Android читайте в таких статтях:

Створення власних програм DPS для пристроїв Android
Створення програм DPS для пристроїв Android і Amazon
Інструкції щодо процесу публікування програм DPS для пристроїв Android і Amazon (англійською мовою)

Adobe також рекомендує
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Якщо ви — власник облікового запису Professional або Enterprise, за допомогою програми DPS App Builder можна створити власну версію
Adobe Content Viewer для iPad. Можливість створення власної програми Content Viewer особливо стане у нагоді, коли нова колекція
інструментів Folio Producer станє доступною, а програма Adobe Content Viewer все ще проходить процес затвердження компанією Apple.

Увійшовши в обліковий запис видання Enterprise, можна створити програму, підписану підприємством, яку можна розповсюджувати в
межах компанії. Якщо не створити програму, підписану підприємством, програма Adobe Content Viewer буде доступна лише на пристроях
iPad, ідентифікатори яких (UDID) указані у файлі .mobileprovision розробника. У такому випадку, щоб уникнути конфліктів, рекомендується
використовувати файл .mobileprovision, який не застосовується жодною іншою програмою розробки. Докладнішу інформацію щодо
створення файлів .mobileprovision див. у посібнику Супровідний посібник із публікування для iPad (у форматі PDF, англ. мовою).

1. Увійдіть у програму DPS App Builder як власник облікового запису Professional або Enterprise.

2. У програмі DPS App Builder натисніть «Створити», виберіть iPad і натисніть «Далі».

3. Як версію програми перегляду виберіть Adobe Content Viewer. Натисніть «Далі».

4. Виконайте одну з наведених нижче дій, а потім натисніть «Далі».

(Видання Professional) Укажіть файл .mobileprovision. Щоб уникнути конфліктів, створіть файл .mobileprovision, який не
застосовується жодною іншою програмою розробки.

(Видання Enterprise.) Якщо вибрано «Збирання, підписане підприємством», укажіть очікуваний ідентифікатор програми
(наприклад, «com.publisher.viewer») і файл .mobileprovision підприємства. Використовуйте той самий очікуваний ідентифікатор
програми, який зазначено на сайті Apple Developer для створення корпоративного файлу .mobileprovision. Докладніше про
програми, призначені для корпоративної підписки, див. Створення програм перегляду для iPad, призначених для корпоративної
підписки.

5. Натисніть «Далі» та дотримуйтеся інструкцій.

6. Завантажте та підпишіть програму·Adobe Content Viewer.

7. Якщо потрібно, зробіть програму·Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) доступною для розповсюдження.

Щоб установити·Adobe Content Viewer, перетягніть файл content-viewer.ipa в бібліотеку iTunes, а потім синхронізуйте iPad.

Не потрібно видаляти версію Adobe Content Viewer, отриману з магазина App Store. На одному пристрої iPad можуть бути кілька версій
Adobe Content Viewer. На практиці можна навіть входити у дві різні програми перегляду за допомогою різних облікових записів.

Програма Adobe Content Viewer припиняє роботу, коли спливає строк дії файлу .mobileprovision розробника.

Adobe також рекомендує
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  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

Якщо у вас є видання Enterprise пакета Digital Publishing Suite, ви можете створювати програми для iPad та iPhone лише для внутрішнього
розповсюдження. Підписана підприємством програма перегляду розповсюджується всередині компанії, а не завантажується з Apple Store.

Для створення програм перегляду, призначених для корпоративного використання, необхідна участь у iOS Developer Enterprise Program
(Програмі для розробників iOS на підприємствах) від Apple. Відтепер умови участі у програмі для розробників на підприємствах від Apple
не передбачають обмежень кількості пристроїв (у звичайній версії ця кількість обмежена 100 пристроями). 

Розповсюдження корпоративних програм перегляду для iOS за допомогою Digital Publishing Suite

1. Увійдіть до центра Apple iOS Dev Center за допомогою ідентифікатора підприємства та створіть сертифікат підприємства .p12 і
файли mobileprovision.

2. У веб-клієнті Folio Producer опублікуйте фоліо, які потрібно включити у вашу внутрішню програму, з використанням параметрів
«Безкоштовно» та «Загальнодоступно».

3. У програмі DPS App Builder укажіть докладні дані на панелях основних відомостей і екранної заставки.

4. У розділі «Сертифікати» DPS App Builder укажіть шлях до свого сертифіката розробки та розповсюдження .p12, а також пароль та
інформацію про файл забезпечення мобільних пристроїв і віддалені сповіщення. (Щоб увімкнути віддалені сповіщення, файл
.mobileprovision не може мати узагальнений ідентифікатор пакета Bundle ID.)

Докладні дані щодо розповсюдження не використовуються у внутрішніх програмах, і їх не потрібно надсилати до Apple Store.

5. Виберіть ідентифікатор корпоративної підписки й укажіть призначений ідентифікатор програми.

Призначений ідентифікатор програми зазвичай указується у форматі «com.vydavets.publikatsiya».

6. Створіть програму та завантажте файл розробки Test Viewer (.ipa).

7. Розповсюдьте файл забезпечення мобільних пристроїв та файл .ipa електронною поштою або за допомогою сервера. Надайте
користувачам інструкції щодо встановлення обох файлів шляхом перетягування цих файлів у їхні бібліотеки iTunes та синхронізації з
iPad.

Докладніші інструкції див. у статті Розповсюдження корпоративних програм перегляду для iOS за допомогою Digital Publishing Suite
(англійською мовою).

Дізнайтеся, як розгортати програми
перегляду на пристроях співробітників
або учасників організації замість того,
щоб розповсюджувати їх через інтернет-
магазин.... Читати далі

http://adobe.ly/GAYV5A

від Дерек Лю (Derek Lu)

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Тепер в iOS та Amazon підписки доступні безпосередньо із програм. Надаються різні можливості підписки, у тому числі нова модель
підписки Apple (лише для видань Professional і Enterprise) та персоналізований сервер надання прав (лише для видання Enterprise).

Підписки Apple та Amazon

Коли користувачі підписуються на вашу програму за допомогою підписки iOS або Amazon, вони отримують право доступу до всіх фоліо,
дата публікації яких знаходиться між датою початку та датою завершення. Оформивши першу підписку, вони також отримують право
доступу до останнього опублікованого фоліо. Наприклад, якщо 10 листопада користувач оформлює підписку тривалістю шість місяців,
датою початку є 10 листопада, датою завершення — 10 травня. Після оформлення підписки користувач може завантажити останнє
опубліковане фоліо, а також будь-яке фоліо, дата публікації якого знаходиться між 10 листопада і 10 травня. Якщо користувач не оновлює
підписку, він все одно має право доступу до вмісту за ці шість місяців.

Для керування параметрами дати публікації ваших фоліо рекомендується використовувати органайзер Folio Producer. Видаючи
щоквартальний журнал, використовуйте уніфіковані параметри дати публікації, наприклад 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня, навіть
якщо насправді відповідні фоліо публікуються в інші дати. Доки ви дотримуватиметеся уніфікованих параметрів публікування, ваші
передплатники матимуть право доступу до відповідного обсягу вмісту.

Для отримання докладнішої інформації щодо встановлення правил оформлення підписки та визначення прав надання власних програм
перегляду для iPad див. Супровідний посібник із публікування для iPad (у форматі PDF, англ. мовою). 

Власні сервери надання прав

Щоб отримати докладні відомості про налаштування власного сервера надання прав для керування підписками на власному сайті,
зверніться до представника Adobe. Вміст для розробників також доступний у Центрі розробників Digital Publishing Suite.

Обмежене розповсюдження

Обмежене розповсюдження — це метод, який дає змогу зробити вміст доступним лише для невеликої групи читачів на основі їхніх
профілів або облікових даних. За замовчуванням користувачу доступний обмежений набір фоліо. Додаткові фоліо відображаються лише
після входу користувача до програми. Список вибраних для показу фоліо складається на основі облікових даних користувача. Інформацію
про обмежене розповсюдження див. у статті Виконання обмеженого розповсюдження за допомогою Digital Publishing Suite.
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Якщо видавець має права Enterprise, він може замінити бібліотеку програм перегляду за замовчуванням на власноруч створену
персоналізовану бібліотеку.

1. Для цього необхідно створити zip-файл з HTML-кодом, який буде використовуватися для персоналізованої бібліотеки. Інформацію
про створення HTML-файлів див. за посиланням: Розділення функціональності бібліотеки та магазину.

2. Створіть або відредагуйте програму перегляду, яка вимагає надання певних прав, у DPS App Builder.

3. На навігаційній панелі інструментів програми DPS App Builder клацніть значок бібліотеки на чорній смузі під значками персоналізації
та тестування панелі інструментів.

4. Клацніть на значку поряд із пунктом «Користуватися персональною бібліотекою програм перегляду» та оберіть zip-файл із власним
HTML-кодом.

Докладнішу інформацію щодо створення власних бібліотек див. у статті Creating an HTML implementation of the DPS default library
(Створення HTML-версії вбудованої бібліотеки DPS) від Дерека Лу (Derek Lu).
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Аналітика та служби
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Аналітика DPS

Перегляд інших звітів

Змінення діапазону дат

Сторінка «Аналітика» панелі інструментів DPS дає змогу відстежувати дані користувачів персоналізованої програми перегляду. Після
входу до облікових записів Professional або Enterprise у Adobe Digital Publishing Suite ви отримуєте доступ до основних можливостей
аналітики Omniture® для моніторингу даних використання всіх своїх програм. До цих даних належать кількість завантажених та придбаних
випусків, найпопулярніші вміст і оголошення, а також кількість установлень програми. Базова аналітика пропонує кілька різних звітів, у
тому числі звіти щодо пристроїв і операційних систем. За наявності облікового запису Omniture SiteCatalyst® можна отримати доступ до
більш детальних користувацьких даних.

Усі програми Professional і Enterprise збирають анонімні дані про використання програм усіх типів, включаючи програми перегляду одного
та кількох фоліо. Ці дані збираються навіть коли користувачі не перебувають у мережі. Щоб надати користувачам можливість відмовитися
від збирання аналітичних даних, під час створення програми у DPS App Builder можна ввімкнути функцію отримання згоди користувача.
Для програм, створених із застосуванням ліцензії Single Edition, аналітичні дані не збираються.

Щоб уникнути відображення значення «::unspecified::» (не визначено) в аналітичних даних, указуйте заголовки всіх статей у
властивостях статей. Окрім того, за можливості давайте зрозумілі імена своїм накладанням, щоб спростити інтерпретацію
аналітичних даних. Наприклад, використовуйте «Посилання на Твіттер» замість «Кнопка 4».

Ресурси аналітики

Офіційні документи

Основні відомості про аналітику див. у Посібнику з аналітики у Digital Publishing Suite (PDF, англійською мовою).

Докладну інформацію про оптимізацію аналітики див. у статті Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF, англійською
мовою).

Докладну інформацію про використання аналітики SiteCatalyst див. у Посібнику зі створення звітів Adobe® SiteCatalyst Digital
Publishing (англійською мовою).

Відеоролики про SiteCatalyst

Аналітика DPS: вступ

Аналітика DPS: основи SiteCatalyst

Аналітика DPS: звіти та панелі інструментів у SiteCatalyst

Налаштування аналітики Omniture

Оформивши підписку на Digital Publishing Suite (видання Professional або Enterprise), ви отримуєте посвідчення головного облікового
запису, яке дає змогу використовувати інструмент адміністрування облікових записів. За допомогою цього інструмента можна надати
посвідченню Adobe ID роль «Програма». У рамках цього процесу надається інформація, необхідна для ввімкнення аналітики Omniture. Із
моменту надання цієї інформації до ввімкнення аналітики може минути до п’яти днів. Див. статтю Інструмент адміністрування облікових
записів.

Якщо ваш обліковий запис для аналітики не налаштовано належним чином, зверніться до представника Adobe. Контактна інформація для
звернень за «золотим» планом підтримки міститься на панелі інструментів DPS Dashboard.

Якщо у вас є обліковий запис Omniture® SiteCatalyst®, ви отримуєте доступ до повного набору функцій Omniture SiteCatalyst за адресою:
my.omniture.com.

Перегляд даних аналітики

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у Adobe Digital Publishing Suite.

Перегляд сторінок аналітики можливий лише з облікового запису, якому відповідає посвідчення·Adobe ID з роллю «Програма». Для
перегляду аналітики використовуйте те саме посвідчення Adobe ID, що використовується на панелі Folio Builder для завантаження
вмісту власної програми перегляду.

2. Натисніть «Аналітика» для перегляду базових аналітичних даних.

Будуть завантажені звіти для власної програми перегляду.

3. Для перегляду даних аналітики виконайте одну з наведених нижче дій.

У лівій частині сторінки «Аналітика» виберіть категорію, а потім виберіть інший тип звіту, наприклад «Фоліо»
> «Загальний витрачений час».

Щоб змінити діапазон дат, використовуйте значки календаря «Від» та «До». Потім натисніть «Оновити».

182

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-analytics-tutorial.html
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-analytics-wp-ue.pdf
http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/analytics-report/dps-analytics-report-guide.pdf
http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/analytics-report/dps-analytics-report-guide.pdf
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-an-introduction/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-basics/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-reports-dashboards/
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/ua/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
https://my.omniture.com/login/
https://digitalpublishing.acrobat.com/


  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

Вибір фоліо

Оновлення звіту

Експорт даних

Параметри акумулювання

У деяких звітах для аналізу можна вибрати інше фоліо.

Натисніть цю кнопку для оновлення даних.

Натисніть «Експорт даних», щоб експортувати файл поточного звіту. Потім цей файл можна буде відкрити в
електронній таблиці.

У розділі «Стандартна аудиторія» натисніть кнопку «Параметри акумулювання». Клацніть значок
гайкового ключа поруч із будь-яким фоліо й укажіть початкову дату та частоту публікування фоліо. Наприклад, якщо фоліо слід
публікувати 15-го числа кожного місяця, можна вказати початкову дату першого фоліо, а потім для кожного фоліо вибрати значення
«Щомісяця».

Потім для аналізу даних можна буде вибрати будь-який звіт, наприклад «Акумульовані сеанси» або «Акумульований час,
витрачений читачем».

 
Аналітичні дані для власної програми перегляду

4. Для завантаження файлу формату .csv з інформацією щодо платних завантажень, який можна переглянути в програмі для роботи з
електронними таблицями, натисніть кнопку формування звіту.

Цей файл .csv містить дані щодо кількості завантажень із Adobe Distribution Service, записаних на ваш рахунок завантажень.
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Інструмент адміністрування облікових записів

Угору

Примітка.

Адміністратор

Відомості про облікові записи DPS
Призначення ролей за допомогою інструмента адміністрування облікових записів
Налаштування облікового запису «Програма»
Надання згоди на отримання відомостей про стан пакета виконання

За допомогою інструмента адміністрування облікових записів адміністратор вашої компанії може створювати та надавати облікові записи.
Створеним обліковим записам можна надавати три типи ролей, що базуються на посвідченнях Adobe ID.

Загальну інформацію щодо посвідчень Adobe ID див. у статті Використання посвідчень Adobe ID у DPS.

Огляд облікових записів DPS для публікування й основних завдань можна знайти у статті Посібник із початку роботи в Adobe DPS (PDF,
англійською мовою).

 
Інструмент адміністрування облікових записів 
A. Облікові записи представників, яким призначено роль «Програма» B. Обліковий запис представника, якому не призначено жодної ролі
(не рекомендується) 

Відомості про облікові записи DPS
Коли оформлюється підписка на Digital Publishing Suite, одному обліковому запису вашої компанії надається роль адміністратора. Цей
обліковий запис називається головним обліковим записом. Головний обліковий запис не відображається в інструменті адміністрування
облікових записів. Видалити або відредагувати головний обліковий запис неможливо. Головний обліковий запис не можна
використовувати в якості облікового запису «Програма»; для публікування фоліо скористайтеся іншим посвідченням Adobe ID.

Увійшовши до інструмента адміністрування облікових записів, власник головного облікового запису може призначати іншим обліковим
записам ролі представників. Роль представника безпосередньо пов’язана із головним обліковим записом. Для кожного облікового запису
представника потрібна окрема адреса електронної пошти. Надання ролі представника можливе на підставі посвідчення Adobe ID, яке ще
не було затверджено для роботи з DPS, або ж можна створити нове Adobe-посвідчення представника на підставі існуючого облікового
запису електронної пошти. Однак не можна створити обліковий запис представника на підставі посвідчення Adobe ID, що вже було
затверджено для роботи з DPS.

Призначення посвідчення Adobe ID (та відповідної адреси електронної пошти) певному обліковому запису представника скасувати
непросто.

Розважливо використовуйте особисті адреси електронної пошти для створення облікових записів представників. Після
того як певне посвідчення Adobe ID буде призначене обліковому запису користувача, це посвідчення можна буде використовувати для
цифрового публікування лише у вашій компанії. Видалення посвідчення Adobe ID призведе до того, що його власник більше не зможе
користуватися жодними функціями DPS.

Посвідчення Adobe ID, не прив’язане до жодного облікового запису компанії, називається обліковим записом дизайнера. Облікові
записи дизайнерів можна створювати за адресою https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Щоб змінити обліковий запис електронної пошти, пов’язаний із посвідченням Adobe ID, відвідайте сторінку Змінення адреси електронної
пошти, пов’язаної з посвідченням Adobe ID (англійською мовою).

Типи ролей представників

Додавши обліковий запис представника у межах компанії, можна призначити цьому обліковому запису одну з трьох ролей.

Роль «Адміністратор» призначається головному обліковому запису, однак цю роль можна призначати й іншим обліковим
записам. Власник облікового запису, якому призначено роль «Адміністратор», може використовувати інструмент адміністрування
облікових записів.
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Програма

Програма DPS App Builder

Угору

Роль «Програма» дає змогу пов’язати власний переглядач з опублікованими фоліо. Використовуйте окреме посвідчення Adobe
ID для кожної власної програми перегляду, яку ви створюєте. Не слід використовувати особисті посвідчення Adobe ID. Наприклад, якщо ви
видаєте кілька кулінарних журналів, можна створити окремі посвідчення Adobe ID для розділу про приготування страв на грилі
(dps.gril@kulinariya.com), розділу вірменської кухні(dps.virmenska@kulinariya.com) тощо.
За допомогою облікового запису «Програма» можна створювати та публікувати фоліо, а також переглядати аналітичні дані. Якщо вказати
ідентифікатор програми у DPS App Builder, то у створеному вами переглядачі відобразяться фоліо, опубліковані з цього облікового запису.

За допомогою облікового запису DPS App Builder можна входити в систему DPS App Builder і створювати
власні програми перегляду. Для облікових записів «Програма» та «DPS App Builder» можна використати те саме посвідчення Adobe ID.
Також можна створити окремий обліковий запис «DPS App Builder», власник якого зможе створювати програми за допомогою одного або
кількох облікових записів «Програма».

Оптимальні методи адміністрування облікових записів

Для досягнення найкращих результатів окремі адреси електронної пошти для облікових записів представників слід створювати у домені
компанії. Наприклад, наведені нижче облікові записи могли б використовуватися в умовній компанії, що видає кулінарні журнали.

Облікові·записи «Програма»: dps.grill@kulinariya.com, dps.virmenska@kulinariya.com, a також dps.italiyska@kulinariya.com.

Обліковий запис «DPS App Builder»: dps.builder@kulinariya.com

Обліковий запис «Адміністратор»: dps.admin@kulinariya.com.

Обліковий запис представника без призначеної ролі: dps.ganna.semenenko@kulinariya.com.

У цьому прикладі з одного облікового запису «DPS App Builder» можна входити до програм перегляду всіх трьох журналів і публікувати
відповідні матеріали. Інший підхід полягає в тому, щоб призначити і роль «Програма», і роль «DPS App Builder» тому самому обліковому
запису.

У цьому прикладі створено спеціальний обліковий запис представника для Ганни Семененко. За допомогою цього облікового запису Анна
публікує інформацію, що є власністю цієї конкретної компанії. Ганна має використовувати цей обліковий запис для створення вмісту
виключно для цього видавця.

Призначати нові або наявні особисті посвідчення Adobe ID дизайнерів обліковому запису компанії за допомогою інструмента
адміністрування слід лише в тому разі, якщо власникам відповідних облікових записів потрібно дозволити використання інструментів DPS
виключно для цієї компанії. Незалежні дизайнери можуть створювати чинні посвідчення Adobe ID на панелі інструментів Dashboard у DPS
(https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Облікові записи представників безпосередньо пов’язані з головним обліковим записом. У разі закриття головного облікового запису
закриваються також усі облікові записи представників.

Рахунки за вміст, завантажений до облікового запису представника, виставляються власникові головного облікового запису. За будь-який
вміст, опублікований представниками, власнику головного облікового запису виставляються рахунки як за завантаження.

Облікові записи, ролі та інструменти DPS

Міграція фоліо, створених із використанням інших посвідчень Adobe ID

За умови створення фоліо з використанням одного Adobe ID до придбання DPS можуть виникати труднощі з призначенням ролі
«Програма» для цього посвідчення Adobe ID. У такому випадку слід створити новий обліковий запис представника та призначити йому
роль «Програма», після чого можна буде створити нові фоліо. Існує два способи додавання статей до цих нових фоліо.

Якщо вихідні файли цих статей було належним чином упорядковано для імпорту та для них було створено супровідний файл
sidecar.xml, фоліо можна легко відновити. Див. статтю Структура папок для імпортованих статей.
Скористайтеся командою «Надати доступ», щоб відкрити фоліо, створені за використання старого посвідчення Adobe ID, у програмі з
авторизацією за допомогою нового посвідчення Adobe ID. Після чого скористайтеся командою «Копіювати» органайзера Folio
Producer, щоб скопіювати фоліо, до якого надано спільний доступ, до нового облікового запису. За умови надання доступу до фоліо з
іншого комп'ютера необхідно створити пакет та передати вихідні файли, а також поновити зв'язки статей.

Призначення ролей за допомогою інструмента адміністрування облікових записів

Ця стаття допоможе керівникам відділів
корпоративного маркетингу, творчих та
ІТ-відділів у плануванні ролей та
відповідальностей у своїх колективах для
корпоративного процесу публікування у
DPS.... Читати далі

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

від Ніссан Дахс 
http://www.adobe.com/devne...

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Угору

Примітка.

1. Увійдіть на панель інструментів Dashboard у Adobe Digital Publishing Suite.

2. Виберіть «Адміністрування облікових записів».

Якщо пункт «Адміністрування облікових записів» неактивний, обліковий запис, з якого виконано вхід, не має прав адміністратора.
Якщо ви авторизуєтеся за допомогою посвідчення основного облікового запису, але не маєте доступу до інструмента
адміністрування облікових записів, зверніться до представника Adobe або служби підтримки клієнтів рівня Gold (телефонні номери
служби технічної підтримки можна дізнатися під час авторизації у панелі DPS Dashboard). Після активації головного облікового
запису відповідний користувач може ввійти до системи та активувати додаткові облікові записи адміністраторів.

3. На панелі «Адміністрування облікових записів» виберіть «Додати нових користувачів».

4. У діалоговому вікні «Нові користувачі» виконайте одну з описаних нижче дій.

Для існуючого посвідчення Adobe ID, яке досі не пройшло перевірку й не отримало дозвіл на роботу з DPS, укажіть посвідчення
Adobe ID користувача, для якого потрібно внести зміни, і натисніть «Надіслати». Якщо посвідчення Adobe ID вже пройшло
перевірку та отримало дозвіл на роботу з DPS, його не можна додати.

Щоб створити нове посвідчення Adobe ID, спочатку створіть дійсний обліковий запис електронної пошти, але не підписуйтеся на
жодну з послуг DPS. Виберіть «Створити нове посвідчення Adobe ID», укажіть інформацію, а потім натисніть «Створити
обліковий запис». На адресу електронної пошти відправлено повідомлення. Клацніть на посиланні в цьому повідомленні, щоб
вказати пароль та підтвердити обліковий запис.

5. На панелі «Адміністрування облікових записів» виберіть користувача та натисніть «Налаштувати користувача».

6. У пункті «Додати ролі» вкажіть тип ролі, яку потрібно призначити обліковому запису («Програма», «DPS App Builder» або
«Адміністратор»). Натисніть «Увімкнути» та введіть необхідну інформацію.

 
Призначення посвідченню Adobe ID облікового запису з роллю «Програма»

Налаштування облікового запису «Програма»
Під час змінення конфігурації облікового запису «Програма» можна вказати налаштування, які впливають на роботу програми.
(Наприклад, можна настроїти публікування в соціальних мережах та аналітику.)

Налаштування магазину

Під час редагування облікового запису з роллю «Програма» можна вказати спільну секретну інформацію. Спільна секретна інформація
необхідна в iOS для програм перегляду за підпискою та для всіх програм перегляду від Amazon, які мають роздрібні фоліо.

У той час як Apple називає таку інформацію «спільна секретна інформація», в Android вона визначається як «відкритий ключ», а в Amazon
— «ключ колективного використання». Якщо ви пропонуєте платний контент для програми перегляду, що міститься в магазині Amazon
Appstore, вам знадобиться ключ колективного використання. Докладні відомості про отримання спільної секретної інформації див. у
посібнику з публікування для відповідної платформи.

Використовуйте однакову спільну секретну інформацію в усіх програмах. Уникайте змінення спільної секретної інформації.

Указавши спільну секретну інформацію, увійдіть на панель інструментів Dashboard у DPS за допомогою цього облікового
запису з роллю «Програма». Під час входу на панель інструментів Dashboard здійснюється перевірка спільної секретної інформації.

У налаштуваннях параметрів доступності програми в магазині можна також вказати URL-адресу програми в iTunes. Ця URL-адреса
використовується у процесі публікування в соціальних мережах, щоб надати можливість користувачам завантажити програму, якщо вона
досі не встановлена на їхніх пристроях. Важливо вказати URL-адресу програми, щоб користувачі мали можливість завантажити або
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Надати права доступу до першого видання

Увімкнути попередній перегляд статті

Назва програми

Примітка.

Увімкнути Content Viewer для веб-сторінок

Примітка.

URL-адреса розміщення

URL-адреса для переадресації

відкрити вашу програму, вибравши посилання.

URL-адресу програми в iTunes можна отримати, навіть якщо компанія Apple ще не затвердила програму. У порталі iTunes Connect
виділіть програму та клацніть посилання «Переглянути у магазині App Store» або клацніть програму правою кнопкою миші та виберіть у
контекстному меню пункт «Копіювати адресу посилання».

Налаштування переглядача пристрою

У розділі налаштувань переглядача пристрої визначається поведінка програм на пристроях, зокрема на iPad.

Виберіть цей параметр, щоб найновіше фоліо було доступним користувачам, які вперше
завантажили програму для iPad. Цей параметр доступний тільки у програмах із роздрібними придбаннями з програми. Якщо вибрано цей
параметр, користувач отримує право на опубліковане фоліо із найбільш свіжою датою публікації.
Якщо користувач видалить рекламне роздрібне фоліо, його можна буде завантажити знову. У випадку видалення та перевстановлення
програми користувач матиме право на завантаження лише початкового рекламного фоліо, а не найновішого опублікованого фоліо.
Докладнішу інформацію можна знайти у статті Безкоштовне перше фоліо та цифрові рекламні вкладення (англійською мовою).
У випадку надсилання своєї програми компанії Apple рекомендуємо включити принаймні два роздрібні фоліо, щоб компанія Apple мала
можливість протестувати процедуру придбання безпосередньо із програми.

Виберіть «Увімкнути попередній перегляд статті», щоб користувачі могли переглядати роздрібні
фоліо зі статтями, позначеними як безкоштовні (для позначення фоліо як безкоштовних використовуйте Редактор Folio Producer). Коли
користувачі торкаються зображення обкладинки роздрібного фоліо, у бібліотеці якого є безкоштовні статті, на панелі попереднього
перегляду під кнопками придбання та оформлення підписки (якщо такі є) з’являється кнопка попереднього перегляду. Коли користувачі
натискають кнопку попереднього перегляду, усі статті, позначені як безкоштовні, завантажуються разом із зображеннями попереднього
перегляду захищених статей Коли користувачі переходять у режим огляду або проводять по екрану, щоб переглянути захищені статті,
панель системи платного доступу закриває більшу частину кожної захищеної статті.
Наразі функція безкоштовного попереднього перегляду доступна лише на iPad для роздрібних фоліо і не підтримує фоліо, у яких є
розділи.
Стосовно кількості завантажень видавця, підрахунок кількості завантажень безкоштовних статей здійснюється на основі загальної
кількості завантажених безкоштовних статей і загальної кількості статей у роздрібному фоліо. Якщо фоліо складається із 20 статей, 5 із
яких доступні для безкоштовного попереднього перегляду, одне повне завантаження враховується у випадку, якщо 4 користувачі
здійснили попередній перегляд цього фоліо. 
Налаштування порогу системи платного доступу в переглядачі пристрою дозволяє користувачам завантажувати та переглядати певну
кількість статей, позначених як нормовані, під час перегляду роздрібного фоліо. Щоб позначити статті як нормовані, скористайтеся
редактором Folio Producer. Коли користувач досягне порогу системи платного доступу, з’явиться відповідне повідомлення під час спроби
перейти до нормованих або захищених статей. Указаний для програми поріг застосовується до кожного фоліо. Якщо поріг має значення 3,
користувачі зможуть переглянути 3 нормовані статті в кожному фоліо, а при переході до четвертої нормованої статті з’явиться
повідомлення системи платного доступу.
Докладнішу інформацію можна знайти у статті центру DPS Developer Center Попередній перегляд безкоштовних статей (англійською
мовою).

Налаштування Content Viewer для веб-сторінок

Налаштування Content Viewer для веб-сторінок впливають на роботу статей, які відображаються під час перегляду фоліо на комп’ютері за
допомогою програми Content Viewer для веб-сторінок (яка також називається «веб-браузером»).

Указана назва програми відображається на смузі заголовку під час перегляду опублікованої статті у веб-браузері.

Також укажіть URL-адресу програми в iTunes у параметрах магазину, щоб користувачі отримували запрошення
завантажити цю програму, якщо вона досі не встановлена.

Активуйте цей параметр, щоб дозволити користувачам переглядати статті на комп'ютері за
допомогою програми Content Viewer для веб-сторінок (яка також називається Web Viewer). Щоб зробити статті у роздрібних фоліо
доступними у Web Viewer, використовуйте редактор Folio Producer, аби позначити статті як безкоштовні або нормовані. Якщо веб-браузер
активовано, перегляди статті рахуються на основі кількості повних завантажень, як зазначено у статті Підрахунок кількості завантажень
вмісту, опублікованого у соціальних мережах.
Щоб активувати функцію публікування в соціальних мережах, потрібно вибрати параметр «Увімкнути Content Viewer для веб-сторінок».

Параметр «Увімкнути Content Viewer для веб-сторінок» недоступний для користувачів із ознайомлювальними обліковими
записами.

Указуйте URL-адресу розміщення, лише якщо потрібно вбудувати опублікований вміст для веб-браузера в
інформаційний кадр на вашому веб-сайті. Докладну інформацію читайте у статті Вбудований веб-браузер (англійською мовою).

Якщо не вдається знайти опубліковану статтю, з’являється вказана URL-адреса для переадресації.
Створіть веб-сторінку з інформацією про вашу програму.
Щоб визначити, яке посилання має відображатися, якщо опублікована стаття захищена, укажіть URL-адресу для публікації у DPS App
Builder.
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Установити ліміт завантажень

Активувати систему платного доступу

Примітка.

URL-адреса, закріплена за кнопкою системи платного доступу

Текст повідомлення системи платного доступу

Professional

Enterprise

Примітка.

Угору

Ця функція може стати у нагоді, якщо потрібно встановити обмеження загальної кількості статей,
доступних для читання у веб-браузері. Як тільки ліміт буде вичерпано, усі користувачі, що намагатимуться переглянути опубліковану
статтю у Web Viewer на своєму комп'ютері, будуть перенаправлені на URL-адресу, вказану на випадок перевищення ліміту завантажень.
Створіть веб-сторінку з інформацією про вашу програму.

Можна налаштувати систему платного доступу для статей роздрібного фоліо, переглянутих у
Web Viewer. У редакторі Folio Producer статтю можна позначити як безкоштовну, нормовану або захищену. Що стосується роздрібних
фоліо, користувачі не можуть переглядати захищені статті у Web Viewer, та можуть переглядати нормовані статті, доки не буде досягнуто
ліміту, дозволеного системою платного доступу. Коли ліміт переглядів нормованих статей буде вичерпано, з’явиться сторінка системи
платного доступу з повідомленням і вказаним вами посиланням. Безкоштовні статті залишаються доступними для перегляду навіть у
випадку, коли користувач переглянув максимальну кількість статей, дозволену системою платного доступу. Указаний для програми поріг
застосовується до кожного фоліо. Якщо поріг має значення 3, користувачі зможуть прочитати 3 нормовані статті в кожному фоліо, а при
переході до четвертої нормованої статті з’явиться повідомлення системи платного доступу.
Якщо систему платного доступу не настроєно, безкоштовні або нормовані статті будуть доступні для перегляду у веб-браузері без
обмежень.

Якщо фоліо публікується як безкоштовне, користувачі мають змогу переглядати всі статті у фоліо, навіть якщо
статті позначено як захищені або нормовані.

Укажіть URL-адресу сторінки з інформацією для користувачів про
придбання та завантаження вашої програми. Деякі видавці створюють веб-сторінку з інформацією про програму, а інші вказують URL-
адресу програми в iTunes.

Введіть коротке повідомлення, що з’являтиметься на сторінці системи платного
доступу. Наприклад, можна вказати, що користувач досяг обмеження кількості статей та запропонувати йому перейти за посиланням, щоб
отримати додаткову інформацію про програму.

Увімкнення захищеного вмісту (тільки для Enterprise)

Якщо вибрати прапорець «Дозволити захищений вміст» та опублікувати роздрібні фоліо зі встановленим прапорцем «Зашифрувати
фоліо», вміст цих фоліо стає захищеним у хмарі та на пристроях iOS.

Застосовуйте цю функцію тільки у випадку, якщо у програмі є конфіденційна або таємна інформація. У захищеному обліковому записі
недоступні функції публікування в соціальних мережах, веб-браузер і фонові завантаження. Використовуйте цю функцію тільки для
програм із безпосереднім наданням прав і роздрібних фоліо, опублікованих як версії 30 або пізніші.

Для отримання докладніших відомостей див. статтю Захищений вміст у обліковому записі DPS.

Зазначення аналітичної інформації

Під час редагування облікового запису з роллю «Програма» ви можете створити обліковий запис аналітики Omniture. Дані про
користувачів вашого вмісту збираються автоматично. Ці дані доступні власникам облікових записів видань Professional і Enterprise.
Конфігурування інтеграції засобів аналітики здійснюється дещо по-різному для облікових записів користувачів видань Professional і
Enterprise.

Введення даних у поле «Аналітика» не є обовя’зковим. Власники облікових записів Professional, які вже користуються
засобами SiteCatalyst, можуть налаштувати надсилання всіх аналітичних даних у спеціально створений розділ звітності облікового запису
SiteCatalyst. Якщо у вас немає облікового запису SiteCatalyst, не вводьте дані про звіт. Аналітичні дані збираються у внутрішньому
обліковому записі Adobe.

Якщо у власника облікового запису Enterprise вже є обліковий запис SiteCatalyst, буде запропоновано вказати ім’я розділу
звітності, а також, за бажанням, назву компанії.

Указуючи розділ звітності, НЕ використовуйте жоден із цих зарезервованих префіксів: adp.ln, adp.da або adp.sj.

Після надання інформації про SiteCatalyst налаштування аналітики Omniture для вашої програми може тривати до п’яти робочих днів. Див.
статтю Аналітика Omniture.

Надання згоди на отримання відомостей про стан пакета виконання
Клацнувши пункт «Настройки облікового запису» у верхній частині інструменту керування обліковими записами, можна погодитися
отримувати електронні повідомлення, які повідомлятимуть про стан ваших пакетів виконання.
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  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності

 
Укажіть адресу електронної пошти, на яку надсилатимуться повідомлення про стан пакетів виконання.

Докладніше читайте у статті Отримання оновлень про стан пакетів виконання.

Пов’язані статті
Посібник із початку роботи з DPS

Розуміння принципів підрахунку кількості завантажень фоліо
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Віддалені сповіщення

Віддалені сповіщення для програм, що не містяться у папці Newsstand

Віддалені сповіщення для програм, що містяться у папці Newsstand

Можна сповіщати клієнтів про нові або оновлені фоліо ще до того, як вони відкриють програму перегляду. Якщо налаштувати віддалені
сповіщення за допомогою сервера віддалених сповіщень Adobe, це дозволить інформувати користувача про наявність нового випуску або
запускати фонове завантаження нового випуску для програм, що працюють під керуванням iOS та містяться у папці Newsstand.

Віддалені сповіщення не відправляються автоматично після публікування фоліо. Після публікування або оновлення фоліо можна
надіслати віддалене сповіщення у зручний вам момент, натиснувши кнопку «Сповістити» в органайзері Folio Producer. Сервер сповіщень
Adobe надсилає певну кількість сповіщень через однакові проміжки часу, а не всі одразу, що забезпечує надійність доставки вмісту на
пристрої.

Функція відправлення віддалених сповіщень доступна лише для програм перегляду багатьох фоліо. Тепер стандартна функція
відправлення віддалених сповіщень включає можливість надсилання текстових повідомлень (опис див. далі у цій статті).

Віддалені сповіщення для програм у папці Newsstand працюють у дещо інший спосіб, ніж для інших програм.

Якщо натиснути кнопку «Сповістити» після публікування або
оновлення фоліо, на пристроях користувачів значок програми міститиме червону позначку.

 
Віддалене сповіщення інформує про те, що доступне нове фоліо

Якщо натиснути кнопку «Сповістити» після публікування або
оновлення фоліо, на пристроях користувачів, які оформили підписку, значок Newsstand міститиме червону позначку із зазначенням
кількості фоліо, що завантажуються у фоні. В операційній системі iOS 7 під обкладинкою програми в папці Newsstand відображається
синя крапка, доки користувач, який оформив підписку, не відкриє цю програму. Як користувачі, які оформили підписку, так і інші
користувачі побачать оновлену обкладинку фоліо. Віддалені сповіщення є обов’язковими для програм у папці Newsstand.
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Угору

Угору

 
Передплатники програми Newsstand бачать блакитну крапку під зображенням обкладинки та червоний символ у значку Newsstand.

Для отримання відомостей про створення сертифікатів віддалених сповіщень згідно з вимогами Apple завантажте супровідний посібник із
публікування вмісту для iPad (у форматі PDF) із панелі інструментів Dashboard у DPS.

Надсилання віддалених сповіщень

1. Увійдіть на панель інструментів DPS Dashboard за допомогою облікового запису з роллю «Програма», а потім виберіть Folio
Producer.

2. Переконайтеся, що фоліо або всі його відтворення опубліковані.

3. В органайзері Folio Producer натисніть кнопку «Сповістити».

Налаштування власного сервера віддалених сповіщень (лише для видання Enterprise)
Створюючи власну програму перегляду за допомогою DPS App Builder, можна вибрати сервер віддалених сповіщень Adobe або власний
сервер віддалених сповіщень.

Є багато різних варіантів створення власного сервера віддалених сповіщень. Налаштовуючи власний сервер, зверніть увагу на те, що
переглядач надсилає зазначену нижче інформацію.

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>

Окрім цих базових властивостей, можна створити додаткові властивості. Наприклад, якщо той самий сервер віддалених сповіщень
використовується для кількох програм, укажіть під час налаштування сервера додаткову властивість імені/значення (наприклад, «app =>
cycling»). У програмі·DPS App Builder укажіть ці додаткові властивості в полі «Параметри власного сервера віддалених сповіщень» на
панелі «Технічне забезпечення».

Надсилання текстових сповіщень
За допомогою персоналізованих текстових повідомлень можна рекомендувати новий вміст постійним читачам і передплатникам, які
користуються пристроями iOS, надсилаючи їм відповідні сповіщення. Текстові сповіщення працюють у переглядачах будь-якої версії, але
функція відкриття бібліотеки програм потребує перекладач версії 30 або новішої версії.
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Тип програми

1. Увійдіть на панель інструментів DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) за допомогою посвідчення Adobe ID з роллю
«Програма».

2. Виберіть «Сповіщення».

 

3. Змініть наведені далі настройки, а потім натисніть «Далі».

Виберіть поведінку після торкання наступного сповіщення. Якщо ви виберете «Запустити програму», то програму буде відкрито в
поточній позиції перегляду. Якщо ви маєте програму версії 30 або новішої версії, можна запустити програму й відобразити
бібліотеку чи власний магазин або слот, або відобразити вказану вами веб-сторінку чи URL-адресу. 
Введіть повідомлення текстового сповіщення, яке надсилатиметься користувачам.

 

4. Укажіть наведені далі параметри.

Укажіть, куди надсилати сповіщення: до тестової програми (розробка) або до діючої програми (розповсюдження).
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Цільова аудиторія

Час сповіщення

Укажіть цільову аудиторію для текстових сповіщень. Наприклад, можна вибрати «iPhone» для надсилання
текстового сповіщення тільки споживачам, які завантажили версію вашої програми для iPhone.

Також можна надіслати текстове сповіщення користувачам, які не відкривали програму більше 30 днів.

За наявності облікового запису аналітики SiteCatalyst інформацію про певну підгрупу споживачів можна зібрати у CSV-файлі. Потім
цей CSV-файл можна вказати під час надсилання текстового віддаленого сповіщення. Докладніше читайте у статті центру
розробників DPS Developer Center Сегментовані віддалені сповіщення (англійською мовою).

Щоб запланувати доставку текстового сповіщення на більш пізній час, виберіть «Власне», а потім за допомогою
значка календаря оберіть дату та час. Можна також відредагувати текст, щоб змінити дату та час.

5. Клацніть «Надіслати», щоб відправити текстові сповіщення або поставити в чергу заплановане текстове сповіщення.

 
Можна переглянути журнал текстових сповіщень, надісланих для певної програми. Якщо заплановане текстове сповіщення досі
не надіслано, його можна скасувати, натиснувши кнопку «Скасувати».

 
Текстове сповіщення, відображене на пристрої iPad

Текстові сповіщення можуть відображатися на будь-якому пристрої iOS, якщо на ньому встановлено відповідну програму та користувач
погодився отримувати віддалені сповіщення.

Повідомлення стану HTTP 417

Якщо під час спроби відкрити віддалене сповіщення з’являється повідомлення стану HTTP 417, установити SSL-підключення до послуги
сповіщень Apple за допомогою сертифіката віддаленого сповіщення неможливо. Перевірте, чи дійсний сертифікат віддаленого сповіщення
і чи не скінчився термін його дії.

Використання віддалених сповіщень Apple у Digital Publishing Suite

Використання служби Urban Airship як засобу надсилання сповіщень DPS

Використовуйте віддалені сповіщення
Apple разом із пакетом Adobe DPS для
повідомлення користувачів про появу
нових випусків і для запуску фонових
завантажень із Newsstand.... Читати далі

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

від Скотт Дреєр (Scott Dreier)

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Скотт Дреєр розповідає, як можна
скористатися перевагами ресурсів Urban
Airship для надсилання сповіщень DPS та
запуску завантажень із Newsstand на
пристрої iOS.... Читати далі

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

від Скотт Дреєр (Scott Dreier)

Зробіть свій внесок до
Adobe Community Help
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Використання соціальних мереж
Створюючи власну програму перегляду багатьох випусків для iPad або iPhone, можна також увімкнути функцію публікування в соціальних
мережах. Ви та ваші користувачі можете за допомогою відповідної функції у програмі перегляду опублікувати статтю у Facebook, Twitter,
Pinterest і надати до неї доступ за допомогою електронної пошти або функцій «Копіювання» та «Вставка». У повідомленні, яким ви
обмінюєтеся, міститься посилання на статтю.

Будь-який користувач, який на комп’ютері вибере посилання на статтю, зможе переглянути вміст статті в Adobe Content Viewer для веб-
сторінок (також називається веб-браузером) у браузері, якщо функція «Content Viewer для веб-сторінок» ввімкнена. Будь-який користувач
пристрою iPad, який вибере посилання на статтю, зможе її переглянути у веб-браузері Mobile Safari (також називається переглядачем
статей). Будь-який користувач пристрою iPhone, який вибере посилання на статтю, зможе відкрити або завантажити програму та
переглянути статтю, якщо відтворення налаштовано належним чином.

Якщо стаття в роздрібному фоліо захищена, з’являється повідомлення системи платного доступу у веб-браузері на комп’ютері та в
переглядачі статей для iPad. Аналогічне повідомлення також може з’являтися для нормованих статей, якщо користувач досяг ліміту
переглядів таких статей. Для програм версії 29 і пізніших версій повідомлення системи платного доступу не з’являється у статтях,
позначених як безкоштовні, а також у статтях фоліо, опублікованого як безкоштовне. 

Докладніше про публікування в соціальних мережах читайте у статті Додавання до програм DPS можливостей обміну вмістом у
соціальних мережах (англійською мовою).

Перегляди спільних статей через веб-браузер також ураховуються системою підрахунку повних завантажень. Докладнішу інформацію див.
у статті Підрахунок кількості завантажень вмісту, опублікованого у соціальних мережах.

Огляд кроків з активації функції публікування в соціальних мережах у вашій програмі
Виконайте наведені нижче кроки (у будь-якому порядку), щоб увімкнути функцію публікування в соціальних мережах у своїй програмі. 

1. Під час створення програми у DPS App Builder виберіть «Увімкнути публікування на», щоб увімкнути публікування в соціальних
мережах.

 
Увімкнення у програмі функції публікування в соціальних мережах

На пристроях з iOS 7 таблиця операцій визначає, які способи публікування будуть доступні в меню програми. Виберіть опцію
«Увімкнути публікування на». Для пристроїв з операційною системою iOS 6 у програмах, створених після 11 лютого 2014 року, немає
меню публікування в соціальних мережах через нові обмеження, пов’язані з посиланням на рекламний ідентифікатор у SDK для
Facebook. Параметри групи «Спеціальні налаштування iOS 6» більше не застосовні.

Примітка. На пристроях iOS 7 у меню обміну вмістом не відображатимуться варіанти «Facebook» і «Twitter» для програм сторонньої
розробки (не Apple), якщо читач не зазначив у параметрах операційної системи облікові дані для доступу до Facebook або Twitter.
Щоб допомогти користувачу зрозуміти, як увімкнути публікування вмісту на Facebook або у Twitter, відкриється діалогове вікно DPS із
запрошенням ввести облікові дані. Користувач може закрити це діалогове вікно або вибрати варіант «Нагадати пізніше», щоб це
вікно з’явилося під час наступної спроби опублікувати вміст.
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2. За допомогою інструмента адміністрування облікових записів укажіть для своєї програми її URL-адресу в iTunes.

Завдяки цій URL-адресі одержувачі спільного вмісту можуть завантажити або відкрити програму, натиснувши посилання на пристрої.

 

3. Настройте для веб-браузера свій обліковий запис «Програма» за допомогою інструмента адміністрування облікових записів.
Виберіть параметр активації Content Viewer для веб-сторінок і налаштуйте інші параметри. Докладніше читайте в статті Інструмент
адміністрування облікових записів.

 
Дозвольте перегляд спільних статей у Content Viewer для веб-сторінок.

4. Під час створення фоліо налаштовуйте відтворення належним чином. Якщо програма підтримує пристрої iPad та iPhone,
використовуйте однакові назви статей для всіх відтворень. Для перегляду у веб-браузері використовується фоліо 1024x768, якщо не
було створено відтворення «Лише для веб-браузера». Для відтворення «Лише для веб-браузера» можна обрати будь-який із
припустимих розмірів.

5. За допомогою редактора Folio Producer призначте мітки статтям у фоліо («Безкоштовно», «Нормовано», «Захищено»), а потім
опублікуйте або оновіть фоліо. Безкоштовні статті залишаються доступними для перегляду у веб-браузері навіть у випадку, коли
користувач переглянув максимальну кількість статей, дозволену системою платного доступу. Нормовані статті користувачі можуть
переглядати до досягнення порогового значення системи платного доступу для цього роздрібного фоліо, після чого на екрані
з’явиться відповідне повідомлення. Захищені статті доступні для перегляду, лише якщо користувач має відповідні права на перегляд
фоліо.

Ці параметри доступності статті також впливають на можливість перегляду безкоштовних статей, якщо це передбачено програмою.
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Змінення налаштувань доступу до статті за допомогою позначення її як безкоштовної, нормованої чи захищеної.

Перегляд DPS Tips на комп’ютері

Дії користувачів під час публікування в соціальних мережах
Щоб оптимізувати результати, виконайте наведені далі дії під час складання фоліо.

Створіть фоліо 1024x768, використовуючи будь-який формат зображень. Відтепер PDF-статті завантажуються на сервер веб-
браузера у форматі PNG. Якщо потрібно створити спеціальне фоліо, яке використовуватиметься лише для веб-браузера, можна
створити фоліо будь-якого розміру та вибрати параметр «Лише для веб-браузера». Див. Розробка відтворення лише для веб-
браузера.

Створіть відтворення фоліо для всіх моделей пристроїв. Усі статті, опубліковані з iPhone або iPad HD, перетворюються на
відтворення для iPad SD (1024x768 пікселів) або на відтворення «Лише для веб-браузера», а посилання на статтю вказує на
відповідне відтворення на пристрої.

Створюючи відтворення, слідкуйте за тим, щоб значення назв статей для відповідних статей у кожному відтворенні були однаковими,
що дозволить правильно розмістити опубліковані статті у веб-браузері та на пристроях. Переконайтеся, що відтворення фоліо мають
належний вигляд. Див. Створення різних відтворень фоліо.

Відкривши статтю у вашій програмі перегляду на пристрої iOS 7, користувачі можуть натиснути значок обміну вмістом і вибрати будь-який
із доступних способів публікування в соціальних мережах: Facebook, Twitter, Pinterest, електрона пошта, копіювання посилання. Меню
публікування в соціальних мережах тепер відсутнє у переглядачах на пристроях iOS 6 для програм, створених після 7 лютого 2014 року.

Переглядайте зразки статей DPS у
браузері на комп’ютері.... Читати далі

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

від Боб Брінгхерст (Bob
Bringhurst) 
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Якщо статтю опубліковано з фоліо розміром 2048x1536 (HD)

Якщо статтю опубліковано з фоліо розміром 1024x768 (SD)

Якщо стаття опублікована з iPhone

Коли користувач торкається посилання на статтю на пристрої iPad

 
Вибір способу публікування в соціальних мережах із програми (для пристроїв iOS 7)

Залежно від обраного способу користувачі можуть увійти до системи, залишити коментар або вказати іншу інформацію. Наприклад, якщо
обрано електронну пошту, користувач може вказати адресатів та набрати текстове повідомлення.

Якщо до статті відкрито спільний доступ, посилання міститиме повний шлях до неї. У роздрібних фоліо повідомлення системи платного
доступу з’являється тільки для захищених і нормованих статей, якщо користувач досяг ліміту.

Якщо стаття більше недоступна у веб-браузері, з’являється або повідомлення про помилку у веб-браузері, або URL-адреса
переадресації, указана в інструменті адміністрування облікових записів.

Здійснити перехід до статті користувачі можуть у два способи: перейти за посиланням у браузері на ПК або торкнутися посилання на iPad
або iPhone. Що відбувається після того, як користувач клацне або торкнеться посилання на статтю, залежить від таких факторів:

Щоб змінити стандартний текст спільного повідомлення, відредагуйте XML-файл персоналізованих рядків, який можна відкрити
через додаткові параметри на сторінці подробиць програми в DPS App Builder. Створіть XML-файл, відкрийте його та знайдіть
фразу «I saw this in». Рядок «%1$@» — змінна назви статті, а «%2$@» — змінна назви фоліо. Не забудьте змінити мовний тег,
зокрема «<en>», а не тег «<key>». Докладніше читайте у статті Створення програм для iPad та iPhone у DPS.

Якщо користувач опублікував безкоштовну чи нормовану статтю з фоліо
розміром 2048x1536 пікселів, посилання на неї буде доступним у веб-браузері лише за умови, що задано відтворення 1024x768 пікселів
або назви відтворення «Лише для веб-браузера» та статті збігаються.

Якщо користувач опублікував безкоштовну чи нормовану статтю з фоліо
розміром 1024x768 пікселів, її зможе переглянути будь-хто, клацнувши посилання у веб-браузері. Щоб фоліо для iPad SD розміром
1024x768 пікселів не відображалося у веб-браузері, можна створити відтворення Лише для веб-браузера.

Якщо користувач опублікував безкоштовну чи нормовану статтю із пристрою iPhone, посилання на
неї буде доступним у веб-браузері лише за умови, що відтворення має розмір 1024x768 пікселів або відтворення «Лише для веб-
браузера» має однакову зі статтею назву.

Коли користувачі пристроїв iPad торкаються посилань на
опубліковані статті, версія статті відображається у переглядачі статей для iPad. (Якщо стаття захищена, з’являється повідомлення
системи платного доступу.) Під час перегляду опублікованих статей користувачі можуть прокручувати вміст і працювати з підтримуваними
накладаннями. На непідтримуваних накладаннях відображається значок заповнювача. Банери, розташовані вгорі та внизу статті, містять
посилання, які дозволяють завантажити програму або відкрити встановлену програму. Обов’язково вкажіть URL-адресу програми в iTunes
за допомогою інструмента адміністрування облікових записів, щоб одержувачі спільного вмісту мали можливість відкрити або завантажити
програму.
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Коли користувач торкається посилання на статтю на пристрої iPhone

Якщо користувач вичерпав ліміт статей у веб-браузері

Якщо у веб-браузері досягнуто ліміт перегляду статей для програми

Якщо фоліо опубліковано як безкоштовне

 
Стаття переглядається в переглядачі статей для iPad

Коли користувачі пристроїв iPhone торкаються посилань на
опублікований у соціальних мережах вміст, з’являється цільова сторінка з кнопкою «Відкрити статтю у програмі».

Якщо програму не було завантажено на пристрій користувача, на екрані з’явиться сторінка інтернет-магазину App Store лише за
умови, що розробник за допомогою інструмента адміністрування облікових записів указав URL-адресу iTunes. Якщо таку адресу не
було вказано, замість цього буде використано URL-адресу кнопки системи платного доступу. Якщо у налаштуваннях статті не
вказано URL-адресу для iTunes або URL-адресу кнопки системи платного доступу, на екрані з’явиться повідомлення про те, що
стаття недоступна. Як тільки програму буде завантажено, вона відкриється у звичний спосіб. Після цього користувач зможе придбати
та завантажити фоліо, що містить опубліковану статтю.
Якщо вашу програму вже завантажено на пристрій користувача, після натискання кнопки відкриття статті у програмі на цільовій
сторінці користувачу буде запропоновано придбати або завантажити фоліо. Під час завантаження фоліо спершу завантажується
прив’язана стаття, яка з’являється після того, як користувач натисне кнопку «Перегляд».
Відображення статті після натискання кнопки відкриття статті у програмі можливе лише за умови наявності завантажених програми
та фоліо.

Відображається сторінка системи платного доступу із кнопкою «Дізнатися
більше». Ці налаштування змінюються за допомогою інструмента адміністрування облікових записів.

Пропонується URL-адреса, указана в інструменті
адміністрування облікових записів на випадок вичерпання ліміту завантажень.

Якщо фоліо опубліковано як безкоштовне у програмі версії 29 або пізнішої версії, усі його
статті можна переглядати у веб-браузері, навіть якщо вони позначені як захищені або нормовані.

Підтримувані функції веб-браузера
Підтримуються такі веб-браузери: Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox і Chrome. Internet Explorer 8 підтримується частково, однак
за його допомогою неможливо належним чином переглянути HTML-статті, відео та інші накладання. Наразі браузери мобільних пристроїв
не відображають версії статей, створені для веб-браузера.

Для успішного публікування статей в соціальних мережах на планшеті iPad користувача має бути встановлено операційну систему iOS5
або пізнішої версії.

Наразі не всі типи накладань підтримуються у веб-переглядачі. Панорамні зображення наразі не підтримуються, а деякі накладання веб-
вмісту можуть поводитися непередбачувано. Для відео використовуйте формат M4V або MP4 з кодуванням h.264, а не MOV. Для
аудіофайлів використовуйте формат MP3 з кодуванням AAC/MP4. Щоб оптимізувати результати, створіть тестувальну версію програми за
допомогою DPS App Builder і перевірте поведінку безкоштовних/нормованих статей у веб-браузері.

Можна створити відтворення лише для веб-браузера, вміст якого буде відрізнятися від вмісту, що відображається у програмах для
мобільних пристроїв. Більш того, можна вбудувати веб-браузер на своєму веб-сайті, щоб створити унікальне веб-середовище для
відвідувачів. Докладнішу інформацію див. у статті Персоналізація веб-браузера.

Підтримувані функції переглядача статей
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Підтримуються такі накладання для веб-браузера Mobile Safari (переглядач статей): гіперпосилання та кнопки, покази слайдів,
відеоролики, прокручувані кадри та веб-накладання. Крім того, підтримуються вкладені накладання та HTML-статті.

Наразі не підтримуються такі накладання: панорамовані та масштабовані зображення, послідовності зображень, аудіовміст і панорами. На
всіх непідтримуваних накладаннях відображається пуста рамка, аби попередити користувачів про недоступність цього вмісту. Не
підтримуються лише посторінкове перегортання та горизонтальне перегортання.

Обмін вмістом за допомогою функції AirDrop на пристроях iOS 7
Коли читач намагається поділитися статтею за допомогою функції AirDrop (на пристрої iOS 7), на пристрої одержувача відкривається
діалогове вікно, у якому можна прийняти статтю або відмовитися від неї. Якщо одержувач приймає цю опубліковану статтю, вона
відкривається у переглядачі веб-статей у Safari (iPad). При отриманні опублікованої статті на пристрої iPhone відкриється цільова сторінка
з посиланням на iTunes або повідомленням для читача.

Adobe також рекомендує
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Ресурси

Форум користувачів DPS
стаття (21 травня 2012)
Форум користувачів DPS

Центр розробників DPS
стаття (20 травня 2012)
Добірка статей і ресурсів для поглибленого вивчення DPS.

Програма DPS Tips
стаття (02 травня 2012)
Безкоштовна програма для iPad/iPhone. Також доступна версія для пристроїв на платформі Android.

Довідники DPS
стаття  (03 травня 2012)
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Довідка з Digital Publishing Suite

Докладніше

Все налаштоване і працює
Завантаження, встановлення та налаштування
Використання посвідчення Adobe ID у DPS
Product updates (Windows, Mac OS)
(Оновлення продукту (Windows, Mac OS))

Довідка та учбові посібники
Довідка та навчальні посібники з Digital Publishing Suite
Початок роботи
Що нового у цьому випуску

Найпоширеніші проблеми
DPS Installation Issues (Проблеми зі встановленням
DPS)
Troubleshoot Folio Builder panel (Усунення
несправностей панелі Folio Builder)
Troubleshoot Adobe Content Viewer (Усунення
несправностей Adobe Content Viewer)
Issues with publishing or updating folios (Проблеми
публікування та оновлення фоліо)
Error: svr.unknown (Помилка: svr.unknown)

Ресурси
Звернутися до служби підтримки (після входу в систему)
Ask question in user forum (Задати питання на форумі
користувачів)
Примітки до випуску
Request a feature (Пропозиції щодо нових функцій)
Report a bug (Повідомлення про помилку)

Програма Digital Publishing Suite Tips для
iPad
Завантажте цю безкоштовну програму для
iPad, щоб переглядати приклади
інтерактивних накладань та вивчати як
базові, так і більш складні техніки
цифрового публікування.

Відеоканал «Вивчення Digital Publishing
Suite»
Опановуйте основи роботи з Digital
Publishing Suite за допомогою навчальних
посібників, створених експертами.

ЗапитатиЗапитання до спільноти

05/01 Digital Publishing Suite Help | What’s new in this
release (Довідка Digital Publishing Suite | Що
нового у цьому випуску)

05/02 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" not
found (DPS App Builder - "custom-icon-disabled-
png" не знайдено)

05/02 New Android viewer (Новий переглядач Android).
Підтримка PDF

05/01 v26 - sidecar.xml
05/01 May 1 Folio Producer Error (Помилка Folio

Producer від 1 травня)

Публікування на
Facebook
Публікування на
Twitter
Публікування на
LinkedIn
Друк

Інструменти «Сторінка»

Навчання

Деякий вміст, на який посилається ця сторінка, може бути доступний лише англійською мовою.
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Розширений зміст у DPS

Угору

Угору

Угору

На головній сторінці довідки DPS наведено посилання на найпопулярніші статті довідки DPS. На цій сторінці також наведено повний
перелік статей щодо DPS, у тому числі посилання на відео, статті членів спільноти та статті для розробників.

Початок роботи
Посібники з початку роботи у DPS

осібник із початку роботи у DPS (для користувачів із посвідченнями Professional та Enterprise) (англ. мовою)

Покроковий посібник із DPS для користувачів з ліцензією Single Edition (англ. мовою)

Установлення DPS

Установлення інструментів DPS

Проблеми зі встановленням

Навчальні відеоролики

AdobeTV – навчальний канал із DPS

AdobeTV – канал цифрового публікування

Навчальні матеріали

Навчальні посібники зі створення матеріалів у DPS

Програма DPS Tips

Що нового
Що нового в цьому випуску

Історія приміток щодо випуску

Примітки щодо випуску та виправлення помилок

Створення матеріалів, оформлення та макетування
Огляд процесів оформлення та макетування у DPS

Огляд оформлення макета

Розробка цифрових публікацій

Структура папок для імпортованих статей

Перелік підтримуваних функцій

Типи програм перегляду

Створення вихідних документів InDesign для DPS

Створення вихідних документів InDesign

Створення документів для різних пристроїв

Створення вмісту для різних моделей iPad

Створення контенту для iPhone у DPS

Створення статей із різними відтвореннями

Методики оформлення матеріалів у DPS

Статті з плавною прокруткою

Горизонтальне прокручування статей

Увімкнення масштабування щипком для сторінок PDF-статей

Створення HTML-контенту для DPS

Використання HTML у DPS
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Угору

Угору

Угору

Угору

Угору

Створення HTML-статей для DPS

Імпорт папки HTMLResources

Вкладання шрифтів у HTML-статтях

Завантаження HTML-статей (відео англ. мовою) від Коліна Флемінга (Colin Fleming)

Створення HTML-статей для програм перегляду для платформи Android (англ. мовою)

Інтерактивні накладання
Про накладання

Огляд інтерактивних накладань

Передові методи створення накладань

Функції інтерактивності, що підтримуються в InDesign

Створення вбудованих накладань

Усунення несправностей роботи інтерактивних накладань

Гіперпосилання і кнопки

Накладання гіперпосилань і кнопок

Відео про дії гіперпосилань від Коліна Флемінга

Створення кнопок в активних точках від Боба Брінгхерста (Bob Bringhurst)

Гіперпосилання і кнопки у DPS Tips

Перехід до різних статей (посилання типу navto) у DPS Tips

Створення складних посилань у DPS Tips

Посилання на PDF-файли у DPS Tips

Покази слайдів

Накладання показу слайдів

Покази слайдів у DPS Tips

Послідовності зображень

Накладання послідовності зображень
 

Аудіо та відео

 

Панорамні накладання

 

Накладання веб-контенту

 

Панорамування та масштабування

 

Кадри з можливістю прокручування

 

Створення фоліо та статей

Публікування фоліо

Розробка програм перегляду
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Угору

Аналітика та служби

Додаткові ресурси
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Крім цієї довідкової системи, існують такі ресурси щодо цифрового публікування:

Форуми користувачів

Завітайте на загальнодоступний форум користувачів Digital Publishing Suite, щоб поставити питання та взяти участь в обговореннях разом
з іншими користувачами.

Веб-сайти Adobe

На сторінці довідки та підтримки Digital Publishing Suite є інформація щодо основних питань із підтримки, а також посилання на
корисні статті й контент.

На сторінці продукту Digital Publishing Suite є ознайомчі приклади, інформація про ціни, сторінка запитань і відповідей щодо
цифрового публікування та інша інформація.

У галереї цифрового публікування наведено посилання на публікації, створені за допомогою інструментів Digital Publishing Suite.

У центрі розробників Digital Publishing Suite доступні ресурси для виконання розширених завдань, наприклад розуміння аналітики та
налаштування віддалених сповіщень.

На сторінці DPS Status можна переглянути інформацію щодо поточних перерв у роботі сервера, а також щодо запланованих операцій
з технічного обслуговування.

Навчальні ресурси

Програма Digital Publishing Suite Tips доступна в Інтернет-магазині Apple App Store. Це щось на кшталт комбінації посібника користувача,
блога та рецептурного довідника. Ця програма також доступна в інтернет-магазинах Google Play Store та Amazon Appstore (шукайте за
ключовими словами «DPS Tips»). За відсутності iPad чи іншого мобільного пристрою можна переглянути видання DPS Tips на комп'ютері.

Щоб дізнатися про процес цифрового публікування та проекспериментувати зі зразками файлів, зверніться до Учбових посібників зі
створення матеріалів у DPS або Практикуму із використання Digital Publishing Suite.

Перейдіть до Стрічки новин Digital Publishing Suite у Twitter або сторінки Digital Publishing Suite на Facebook.

Документи про публікування програм перегляду

У PDF-файлах iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (Супровідний посібник щодо публікування в iOS для
облікових записів Professional та Enterprise) та Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Покроковий посібник із
публікування на iPad для Single Edition) зображено процес створення обов'язкових сертифікатів, екранів-заставок і значків для
надсилання власної програми перегляду до магазину Apple App Store. Ці посібники можна завантажити з меню довідки DPS App
Builder.

У посібнику про процес публікування для мобільних пристроїв на платформі Android пояснюється, як створити власну програму
перегляду для надсилання до Google Play Store або Amazon Appstore.

Adobe також рекомендує
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