
iBooksin Multi-Touch -kirjat
Perustarkistuslista

Kirjojen tarkistustiimi tarkistaa kaikki iBooksiin lähetetyt kirjat. Tarkista Multi-Touch-kirjasi 
tämän tarkistuslistan avulla, ennen kuin lähetät sen iBooksiin. Kirjojen tarkistustiimi 
käsittelee kirjasi nopeammin, kun korjaat yleiset ongelmat ennen sen lähettämistä.

1. Tarkista kirjasi sekä pysty- että vaakasuunnassa luettuna (soveltuen). 

Vaaka- ja pystytilat:
• Kaiken tekstin, tärkeiden kuvien ja lisäelementtien (kuten ääni- ja videosisältöjen, 3D-objektien ja 

widgettien) tulisi näkyä sekä pysty- että vaakasuunnassa luettaessa, ellei kirjaa ole lukittu vaakatilaan.

  Pystytila: 
• Vieritä sivuja ja tarkista sivujen ulkoasu. Tarkkaile erityisesti tarpeetonta tyhjää tilaa leipätekstissä 

ja sivupalkissa. 
• Jos kuvat eivät näy pystytilassa, vaikka niiden kuuluisi näkyä, lisää kuville nimi tai kuvateksti. 
• Tarkista sisällysluettelo. Sinun kannattaa miettiä, olisiko se parempi joidenkin graafisten 

elementtien kanssa. 

2. Testauta kirjaa useilla käyttäjillä ja sekä iPadilla että Mac-tietokoneilla.

3. Testaa ja kehitä kirjaa lukijalähtöisesti, helppokäyttöisyys huomioiden. 
• Napauta jokaista sivua. Käynnistä jokainen widgetti. 
• Jos kohde näyttää siltä, että lukija voi napauttaa sitä, tämän pitäisi olla mahdollista. Varmista, 

että muotoiluelementit eivät tee digikirjasta sekavaa.
• Tarkista toimivuus. Jos sivun widgetti toimii hitaasti, sivulla on ehkä liikaa widgettejä. Emme 

suosittele liian monen widgetin asettamista samalle sivulle. 
• Napauta kaikkia sanaston termejä ja tarkista, että niillä on määritelmät. 
• Lue koko sanasto läpi ja tarkista, että kaikki paikkamerkkitekstit (esimerkiksi lorem ipsum...) 

on korvattu.
• Tarkista kuvien tarkkuus. Onko tarkkuus tarpeeksi hyvä koko näytön tilassa ja lähennettynä? Apple 

suosittelee kuvien koon määrittämistä, rajaamista, kiertämistä ja asettelua halutulla tavalla ennen 
iBooks Authoriin tuomista. 

• Napauta kuvia. Jos kuvaa ei näytetä koko näytön tilassa, sinun kannattaa ehkä lisätä kuvalle nimi 
tai kuvateksti tämän takaamiseksi. 

• Tarkista kaikki linkit. Vievätkö ne lukijan oikeaan paikkaan? Tarkista sekä kuvalinkit että ulkoiset linkit. 
• Tarkista johdantomedia. Avautuuko kirja oikealla tavalla?
• Tarkista 3D-objektit. Niiden tulisi pyöriä oikealla akselilla. Apple suosittelee, että objektit pyörivät, 

kun ne tulevat näkyviin sivulla. Huomautus: sinun täytyy valita Pyöritä objektia automaattisesti, 
kun toimettomana -asetus iBooks Authorin Vuorovaikutus-inspektorissa. 

• Tarkista, ettei kirjassa ole tarpeettomia tyhjiä sivuja. 
• Varmista, että kaikkien paikkamerkkikuvien (kirjan kansi, lukujen ja osioiden avaukset) ja paikkamerkkitekstien 

lorem ipsum- ja Nimetön-tekstit on korvattu.
• Tarkista, että ääni- ja videotiedostojen äänet kuuluvat ja että puhe on ymmärrettävää myös pienellä 

äänenvoimakkuudella. 



• Vältä pieniä fontteja. Käytä fonttikokoja, joita useimmat lukijat voivat lukea. 
• Vältä liikaa taustaväriä muistuttavia fonttivärejä. 
• Tarkista, että kuvien, karttojen, kaavioiden ja widgettien teksti on luettavissa. 
• Tarkista, että testien kysymysten oikeat vastaukset näytetään Tarkista vastaus -painikkeen

napauttamisen jälkeen. 

4. Tarkista, että VoiceOver- ja tekstitystoiminnot toimivat.
• Applen suositellut käytännöt edellyttävät käyttöaputoimintojen kuvausten lisäämistä, etenkin

kuvakysymyksissä. Lisäksi suosittelemme tekstitysten lisäämistä videoihin. 

5. Noudata videoiden luomisen, koodaamiseen ja pakkaamisen parhaita käytäntöjä. Videoiden
ohjeet ovat saatavilla iBooks Storen resurssioppaasta (joka on ladattavissa iTunes Connectissa).

6. Kiinnitä huomiota tiedostokokoon.
• .ibooks-tiedostojen (lopulliset iBooks Authorista viedyt tiedostot) suurin sallittu koko on 2 Gt.
• Voit tarkistaa tiedostokoon viemällä jonkin luvun .ibooks-tiedostoon ja tarkistamalla sen koon. 
• Jos tiedosto on suuri, mieti, mitkä elementit tekevät tiedostosta suuren (esimerkiksi pitkät videot

ja päällekkäiset työpohjat).

7. Tarkista metatiedot.
• Tarkista, että olet kirjoittanut oikein Applen tavaramerkit. Tällaisia ovat esimerkiksi iBooks Store, 

iBooks Author ja iBooks, joka on ohjelman nimi, ei kirja.
• Hintoja ei tulisi sisällyttää tekstiin tai kuvauksiin. 
• Metatietojen tulisi noudattaa normaalia kielioppia. 
• Muista ottaa näyttökuvia kirjasta iBooks Storen tietosivua varten. 

8. Muista testaus aina muutosten jälkeen. 
• Jos muokkaat jotain kirjan osiota, tarkista koko kirja uudelleen, ennen kuin lähetät sen uudelleen

iBooksiin, jotta voit varmistaa koko kirjan toimivuuden. 
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