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Глава 1: Початок роботи
Перед початком роботи з програмою прочитайте огляд Довідки Adobe та численних ресурсів, доступних
користувачам. У вашому розпорядженні відеоінструкції, модулі, шаблони, громади користувачів, семінари,
навчальні посібники, RSS-канали тощо.

Довідка Adobe

Ресурси Довідки Adobe
Документація для програми Adobe доступна у різних форматах.

Внутрішня Довідка та Довідка LiveDocs

Внутрішня Довідка забезпечує доступ до всього вмісту документації та інструкцій, доступних під час
розповсюдження програми. Він доступний через Меню "Довідка" в програмі Adobe.

Довідка LiveDocs включає в себе весь вміст Внутрішньої Довідки, а також оновлення та посилання на додатковий
вміст інструкцій, доступний у Web. Для деяких продуктів до тем довідки LiveDocs також можливо додавати
коментарі. Знайдіть Довідку LiveDocs для вашого продукту в Центрі довідкових ресурсів Adobe на Web-сайті
www.adobe.com/go/documentation_ua.

Більшість версій Внутрішньої Довідки та Довідки LiveDocs дають можливість проводити пошук за допомогою
систем Довідки багатьох продуктів. Теми також можуть містити посилання на відповідний вміст у Web або на тему
в Довідці іншого продукту.

Вважайте і ту Довідку, що міститься в продукті, і Довідку у Web, центром доступу до додаткового вмісту та громад
користувачів. Найбільш доповнені і сучасні версії Довідки завжди знаходяться у Web.

Документація PDF

Для найкращого друку Внутрішня Довідка також доступна у форматі PDF. Інші документи, такі як інструкції по
установці або технічні описи, також можуть бути файлами PDF.

Вся документація у форматі PDF доступна в Центрі довідкових ресурсів Adobe, на Web-сайті
www.adobe.com/go/documentation_ua. Щоб продивитися документацію у форматі PDF, що її містить ваша
програма, шукайте в теці "Документи" на інсталяційному або вкладеному DVD.

Друкована Документація

Друковані видання Внутрішньої Довідки можна придбати в магазині Adobe, на Web-сайті
www.adobe.com/go/store_ua. Також можна знайти книги, опубліковані видавничими партнерами Adobe, в
магазині Adobe.

Друкований посібник по роботі з програмою додано до усіх Adobe Creative Suite® 3 продуктів, а окремі продукти
Adobe можуть містити друкований посібник з початку роботи.

Як користуватися Довідкою в продукті
Внутрішня Довідка доступна через Меню "Довідка". Після запуску Adobe Help Viewer натисніть кнопку "Перегляд",
щоб побачити додаткові продукти Adobe встановлені на вашому комп'ютері.

Ці елементи Довідки спрощують перехресне вивчання продуктів:
• Теми можуть містити посилання на довідкову систему іншого продукту або додатковий вміст в Інтернеті.
• Деякі теми спільно використовуються двома продуктами, або більше. Наприклад, якщо ви бачите тему Довідки

зі значком Adobe Photoshop® та значком Adobe After Effects®, можна бути впевненим, що тема або описує подібні
функції двох продуктів, або описує перехресні робочі процеси.

• Можна проводити пошук по багатьох системах Довідок різних продуктів.
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Якщо ви шукаєте фразу, наприклад “інструмент форми”, візьміть її в лапки щоб переглянути лише ті теми,
які містять обидва слова цієї фрази.

Спеціальні можливості

Довідка Adobe розроблена таким чином, що вона є доступною для людей з обмеженими можливостями, такими
як обмеження руху, сліпота та дуже поганий зір. Внутрішня Довідка підтримує такі стандартні спеціальні
можливості:
• Користувач може змінювати розмір шрифту стандартними командами контекстного меню.
• Для легшого розпізнання всі посилання підкреслені.
• Якщо текст посилання не відповідає назві призначення, на назву є посилання в атрибуті Заголовок тегу

Прив'язка. Наприклад, посилання Попередня та Наступна містять заголовки попередньої та наступної тем.
• Вміст підтримує режим високої контрастності.
• Графіка без підписів містить додатковий текст.
• Кожний кадр має заголовок, що вказує на його призначення.
• Стандартні теги визначають структуру вмісту читання з екрана й інструментів перетворення тексту на мовлення.
• Форматування з контролем таблиць стилю, без вбудованих шрифтів.

Комбінації клавіш для елементів управління на панелі інструментів Довідки (Windows)
Кнопка "Назад" Alt+стрілка ліворуч

Кнопка "Вперед" Alt+стрілка праворуч

Друк Ctrl+P

Про кнопку Ctrl+I

Оглядове меню Alt+стрілка вниз або Alt+стрілка вгору, щоб переглянути Довідку для іншої програми.

Поле для пошуку Ctrl+S щоб помістити курсор в поле для пошуку

Комбінації клавіш для навігації по Довідці (Windows)

• Для переміщення між панелями натисніть Ctrl+Tab (вперед) та Shift+Ctrl+Tab (назад).
• Для переміщення по посиланням і перетворення їх у контур в межах одного вікна натисніть Tab (вперед) або

Shift-tab (назад).
• Для активації посилання, перетвореного у контур, натисніть Enter.
• Для збільшення тексту, натисніть Ctrl+ знак рівності.
• Для зменшення тексту, натисніть Ctrl+дефіс.

Ресурси

Adobe Video Workshop
Adobe Creative Suite 3 Video Workshop пропонує більше 200 навчальних відео, що охоплюють широкий спектр тем
для професіоналів в області друку, Web, та відео.

Video Workshop можна використовувати для вивчення будь-якого компоненту Creative Suite 3. Багато відео
показують, як спільно використовувати програми Adobe.

Коли ви запускаєте Video Workshop, вкажіть програму, яку бажаєте вивчати і тему, яку бажаєте переглянути. Для
більш сфокусованого і спрямованого навчання кожне відео можна переглянути більш докладно.

Громада учасників

За допомогою Creative Suite 3 Adobe Systems запрошує громаду своїх користувачів поділитися своїм досвідом та
знаннями. Adobe та lynda.com представляють учбові посібники та корисні поради від ведучих дизайнерів і
розробників, таких як Джо Ловері, Катрін Айсман та Кріс Джордженс. Ви маєте можливість побачити та почути
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експертів Adobe, таких як Лин Грілло, Грег Рьюис і Рассел Враун. В цілому, більше 30 експертів з продукції діляться
своїми знаннями.

Учбові посібники та початкові файли

Video Workshop передбачає тренування як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Також ви знайдете
відео про нові можливості та ключові технології. Кожне відео охоплює одну тему і зазвичай триває близько 3-5
хвилин. Більшість відео забезпечено ілюстрованими учбовими посібниками та початковими файлами, отож ви
можете роздрукувати докладні кроки та спробувати самостійно працювати з учбовим посібником.

Використання Adobe Video Workshop

Доступ до Adobe Video Workshop виконується з DVD, доданого до продукту Creative Suite 3. Він також доступний
онлайн на Web-сайті: www.adobe.com/go/learn_videotutorials_ua. Adobe постійно додає нові відео до Video
Workshop онлайн, отож, перевіряйте сайт, щоб побачити останні оновлення.

Відео Adobe Bridge CS3
Adobe Video Workshop охоплює широкий спектр тем для Adobe Bridge CS3, включаючи наступні:
• Основні відомості про Bridge
• Пошук, сортування та фільтрування в Bridge
• Використання ключових слів та додавання метаданих.
• Рейтингування зображень і документів

Також відео показують, як використовувати Bridge CS3 з іншими продуктами Adobe:
• Використання Adobe Stock Photos
• Використання Bridge в робочому процесі з оформлення
• Використання Bridge в робочому процесі з обробки фотографій
• Використання Bridge в робочому процесі з Web

Для ознайомлення з учбовими відео посібниками Adobe Creative Suite 3, зайдіть до Adobe Video Workshop на Web-
сайті: www.adobe.com/go/learn_videotutorials_ua.

Відео Version Cue CS3
Adobe Video Workshop охоплює багато тем для Adobe Version Cue® CS3, включаючи наступні:
• Використання Version Cue
• Управління файлами Version Cue
• Налаштування сервера Version Cue
• Використання Version Cue в робочій групі

Для ознайомлення з учбовими відео посібниками Adobe Creative Suite 3, зайдіть до Adobe Video Workshop на Web-
сайті: www.adobe.com/go/learn_videotutorials_ua.

Додаткові компоненти
У вас є доступ до великої кількості ресурсів, які допоможуть вам працювати з більшістю програм Adobe. Деякі з
цих ресурсів було встановлено на ваш комп'ютер під час процесу установки; додаткові корисні зразки та документи
містяться на інсталяційному або вкладеному DVD. Громадою Adobe Exchange також запропоновані унікальні
допоміжні елементи, які містяться на Web-сайті www.adobe.com/go/exchange_ua.

Установлені ресурси

Під час установлення програми, певна кількість ресурсів потрапляє до теки вашої програми. Щоб переглянути ці
файли, перейдіть до теки з програмою на комп'ютері.
• Windows®: [системний диск]\Program files\Adobe\Adobe [програма]
• Mac OS®: [системний диск]/Applications/Adobe [програма]
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Тека з програмою може містити наступні ресурси:
Зовнішні модулі Зовнішні модулі - це невеличкі програмки, які покращують або додають нові можливості до вашої
програми. Після встановлення зовнішні модулі завжди з'являються у якості параметрів в Меню "Імпорт" або
"Експорт", у якості файлового формату в оригінальних діалогових вікнах "Відкрити", "Зберегти як", та "Експорт",
або у якості фільтрів у підменю "Фільтр". Наприклад, певна кількість модулів зі спецефектами автоматично
встановлюється в теку з зовнішніми модулями, яка міститься в теці Photoshop CS3.

Стилі Стилі містять велику кількість корисних інструментів, уподобань, ефектів та зображень. Стилі продукту
містять пензлі, зразки, групи кольорів, символи, довільні фігури, графіку та стилі шару, візерунки, текстури, дії,
робочі середовища, та ін. Вміст стилів потрібно шукати в інтерфейсі користувача. Деякі стилі (наприклад,
бібліотеки пензлів в Photoshop) є доступними, тільки якщо обрано відповідний інструмент. Якщо ви не бажаєте
створювати ефект або зображення з робочого диска, зверніться по ідею до бібліотек стилів.

Шаблонів Файли шаблонів можна відкрити та продивитись з Adobe Bridge, відкритого з Екрану привітання, або
відкрити безпосередньо з Меню "Файл". В залежності від продукту, файли шаблонів можуть бути фірмовими
бланками, бюлетенями та Web-сайтами, або меню DVD та кнопками для відео. Кожен файл шаблонів професійно
побудований і представляє приклад найкраще використання якоїсь з можливостей продукту. При потребі
розпочати новий проект шаблони можуть бути дуже важливими ресурсами.

Зразки Файли зразків включають в себе більш складне оформлення і мають змогу продемонструвати нові
можливості. Ці файли демонструють вам цілий діапазон доступних творчих можливостей.

Шрифти Ваш продукт Creative Suite містить декілька шрифтів OpenType® та сімейств шрифтів. Під час установки
шрифти копіюються на ваш комп'ютер.
• Windows: [системний диск]\Windows\Font\
• Mac OS X: [системний диск]/Library/Fonts

Інформацію щодо установки шрифтів шукайте в файлі Read Me на інсталяційному DVD диску.

Вміст DVD

Інсталяційний DVD диск або DVD диск вмісту, доданий до програмного продукту, містить додаткові ресурси для
використання разом із програмою. Тека "Корисні дрібниці" містить специфічні файли програмного продукту, такі
як шаблони, зображення, стилі, дії, модулі та ефекти, а також підтеки для Шрифтів та Фотографій. Тека
"Документація" містить PDF-версію Довідки, технічну інформацію та інші документи, такі як зразки паперів,
довідники та інформація про спеціалізовані функції.

Adobe Exchange

Щоб отримати більше безкоштовного вмісту завітайте до Web-сайта www.adobe.com/go/exchange_ua. Це онлайн-
громада, де користувачі завантажують і обмінюються тисячами безкоштовних дій, розширень, модулів та іншого
вмісту призначеного для використання з програмними продуктами Adobe.

Домашня сторінка Bridge
Bridge Home, нова ціль в Adobe Bridge CS3, забезпечує зручне розташування найновішої інформації про все
програмне забезпечення Adobe Creative Suite 3 в одному місці. Запустіть Adobe Bridge, далі клацніть значок Bridge
Home зверху Панелі "Обране", щоб побачити останні поради, новини та та ресурси стосовно інструментів Creative
Suite.
Примітка:  Bridge Home може бути недоступним всіма мовами.

Центр Adobe Design Center
Adobe Design Center пропонує статті, ідеї та інструкції від експертів цієї галузі, провідних розробників та
видавничих партнерів Adobe. Новий вміст додається щомісяця.

Ви можете знайти тисячі учбових посібників для програмних продуктів, призначених для дизайну, а також
вивчити підказки та методи за допомогою відео, учбових посібників HTML або розділів книги прикладів.

Нові ідеї - це основа Think Tank, діалогового вікна та Галереї:
• В статтях Think Tank розглядається, як сучасні дизайнери залучають технології та що означає їхній досвід для

оформлення, інструментів оформлення та суспільства.
• В діалоговому вікні експерти обмінюються новими ідеями в області рухомої графіках та цифрового оформлення.
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• В Галереї показано, як митці обговорюють оформлення в русі.

Відвідайте Adobe Design Center на Web-сайті: www.adobe.com/designcenter.

Центр Adobe Developer Center
Adobe Developer Center забезпечує зразки, учбові посібники, статті та ресурси громади для розробників, які
створюють Інтернет-програми, Web-сайти, вміст для мобільних пристроїв та інші проекти з використанням
програмних продуктів Adobe. Developer Center також містить ресурси для розробників, які розробляють модулі
для програмних продуктів Adobe.

На додаток до зразка коду та учбових посібників ви знайдете RSS, онлайн-семінари, документацію (SDK),
керівництва щодо сценаріїв та інші технічні ресурси.

Відвідайте Adobe Developer Center на Web-сайті: www.adobe.com/go/developer_ua.

Підтримка клієнтів
Відвідайте Adobe Support на Web-сайті: www.adobe.com/support, щоб знайти інформацію щодо усунення
несправностей для вашого програмного продукту та дізнатися про безкоштовні та оплачувані варіанти отримання
технічної підтримки. Скористайтесь посиланням Навчання, щоб отримати доступ до книжок Adobe Press; великої
кількості навчальних ресурсів, програм сертифікації програмного забезпечення Adobe тощо.

Завантаження
Відвідайте Web-сайт www.adobe.com/go/downloads_ua, щоб отримати безкоштовні оновлення, пробні версії та
інші корисні програми. Крім того, Adobe Store (на Web-сайті www.adobe.com/go/store_ua) надає доступ до тисяч
зовнішніх модулів від інших розробників, допомагаючи вам автоматизувати завдання, індивідуалізувати робочі
процеси, створювати спеціалізовані професійні ефекти тощо.

Adobe Labs
Adobe Labs надає можливість спробувати та оцінити нові сучасні технології та продукти від компанії Adobe.

На Adobe Labs у вас є доступ до таких ресурсів:
• Передвипускові програми та технології
• Зразки кодів та найкращі інструкції для прискорення вашого навчання
• Ранні версії програмного продукту та технічна документація
• Форуми, wiki-вміст та інші спільні ресурси, призначені для допомоги у взаємодії з іншими розробниками -

однодумцями.

Adobe Labs заохочує процес спільної розробки програмного забезпечення. В цьому оточенні клієнти швидко
освоюють нові програмні продукти та технології. Adobe Labs також є форумом для відгуків про більш ранні версії,
які команда розробників Adobe використовує для створення програм, що відповідають потребам та побажанням
громади.

Відвідайте Adobe Labs на Web-сайті www.adobe.com/go/labs_ua.

Громади користувачів
Громади користувачів містять форуми, електронні мережні щоденники та інші ресурси для користувачів, які
можуть спільно використовувати технології, інструменти та інформацію. Користувачі мають можливість ставити
питання а також дізнатись, як інші користувачі отримують максимум можливостей свого програмного
забезпечення. Користувацькі форуми є англійською, французькою, німецькою та японською; електронні мережні
щоденники ведуться різними мовами.

Щоб зайти на форум або в електронний мережний щоденник, відвідайте Web-сайт: www.adobe.com/designcenter.
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Що нового

Що нового в Adobe Bridge CS3

Нові можливості Adobe Bridge CS3 (2.1)
Ієрархічні ключові слова Ключові слова можна організувати у ієрархічні категорії з батьківських та дочірніх
ключових слів (що називаються підключовими словами). Ви маєте можливість розширювати та згортати ці
категорії. Якщо вам необхідно застосувати батьківське ключове слово лише у цілях структури (подібно до наборів
ключових слів у Bridge 2.0), то візьміть це ключове слово у дужки, наприклад [Імена]. Під час застосування
ключових слів до файлів ви можете натиснути клавішею Shift на підключовому слові, щоб одночасно застосувати
батьківські ключові слова. Завдяки параметру "Параметри метаданих" ви можете змінити таку поведінку, щоб під
час обрання дочірнього ключового слова автоматично обирати батьківські ключові слова.

Додаткові удосконалення ключового слова У вікні нижньої частини панелі "Ключові слова" ви можете написати
назву відшукуваного ключового слова, яке підкреслює відповідні ключові слова. Ви також можете скористатися
цим вікном для створення ключових слів.

Ви можете здійснювати імпорт текстових файлів з відступом табуляції, експортовані з інших програм на кшталт
Adobe Photoshop® Lightroom™. Також можна експортувати як текстові файли й ключові слова Bridge.

Нові параметри відтворення мультимедія Нова панель "Відтворення" діалогового вікна "Уподобання" дозволяє
автоматичне відтворення відео- та аудіофайлів на панелі "Перегляд" при натисканні на мультимедійному файлові.
Ви також можете змінювати параметри для безперервного відтворення відео- та аудіофайлів.

Параметр частота кадрів відтворення набору на панелі "Параметри мініатюр" програми Bridge 2.0 з'являється на
панелі параметрів відтворення у Bridge 2.1.

Керування кольором для мініатюр Параметр "Додаткові параметри" у Bridge 2.0, що дозволяє вмикати керування
кольором, тепер недоступний у Bridge 2.1. Замість нього якість мініатюри визначає, чи використовуються
настройки профілю кольору. Високоякісні мініатюри застосовують настройки профілю кольору, у той самий час
як мініатюри низької якості не використовують. Використовуйте параметри мініатюр, щоб визначати якість
мініатюри.

Покращене керування кешем У кеші зберігається інформація про метадані та мініатюри для покращення швидкодії
під час перегляду мініатюр або пошуку файлів. Bridge 2.1 надає більше контролю за розміром кешу. Настройки
параметрів кешу переміщено з панелі "Додаткові" на нову панель "Кеш". Ви можете скористатися панеллю з новими
уподобаннями, щоб збільшити або зменшити розмір кешу, а також ви можете скористатися новою кнопкою
"Компактування кешу" для його оптимізації (очищує попередньо кешовані елементи, що тепер недоступні). Раніше
кешовані елементи можуть бути очищені при виході з Bridge, якщо розмір кешу майже досягає межі, яку ви вказали.

Кнопки робочого середовища Якщо ви змінюєте робоче середовище у Bridge 2.0, натисніть на іншу кнопку
робочого середовища, а потім клацніть на першій кнопці - робоче середовище повернеться у стан за
замовчуванням. У Bridge 2.1 при натисканні на першій кнопці зміни не відбуваються. Ви можете натиснути на
кнопку для відновлення параметрів відповідного робочого середовища за замовчуванням, утримуючи клавішу
Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Незначні удосконалення інструменту "Лупа" Лупа залишається на місці під час обрання окремих елементів
натисканням або використовуючи клавіші зі стрілками. Вікно лупи зникає під час швидкого вибору або якщо
наступний елемент не може бути частиною виділення лупою.

Нові можливості Adobe Bridge CS3 (2,0)

Покращена швидкодія Bridge CS3 (версія 2.0) починає роботу швидше та швидше відображає мініатюри, ніж
Bridge CS2 (версія 1.0).

Панель фільтру Контролює, які файли з'являються на панелі "Вміст", обираючи критерії на панелі "Фільтр". Серед
багатьох інших критеріїв фільтрування можна також проводити, використовуючи рейтинг, позначку, тип файлу,
ключові слова, дату створення або дату зміни (критерії створюються динамічно в залежності від типів файлів, що
з'являються на панелі "Вміст").
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Імпортування фотографій Імпортувати фотографії з карти цифрової камери. Коли Bridge виконав імпортування
фотографій, ви можете їх повертати, міняти розмір та назву, перетворювати на DNG та застосовувати метадані.

Використовуючи діалогове вікно Camera Raw, ви також можете перетворювати файли JPEG, TIFF та
RAW на DNG. Див. "Обробка файлів JPEG, TIFF та Camera Raw" в Довідці Camera Raw.

Стекування файлів Створюйте стеки для групування пов'язаних файлів та зменшення безладу на панелі "Вміст".
Наприклад, створіть стек для візуального групування набору подібних фотографій.

Порівняння та перегляд зображень Порівнюйте декілька зображень на панелі "Перегляд" та використовуйте
інструмент "Лупа" для збільшення масштабу перегляду зображення.

Інспектор Version Cue та кнопки Version Cue Використовуйте в Bridge панель "Інспектор" для відображення та
роботи з контекстно-залежною інформацією про Version Cue Servers, проекти та ресурси, що управляються
Version Cue. Кнопки Version Cuе на панелі "Вміст" забезпечують простий доступ до команд Version Cue.

Мініатюри низької або високої якості Визначте, чи Bridge відображає мініатюри з низькою роздільною здатністю,
вбудовані у вихідний файл, або мініатюри, створені з вихідного файлу.

Розпочати конференцію Почніть веб-конференцію у реальному часі для спільного перегляду вашого робочого
стола та документів.

Можливості робочого середовища  Рухаючи та змінюючи розмір панелей, налаштуйте робоче середовище
Bridge у вигляді трьох колонок, а потім збережіть конфігурацію у вигляді нового робочого середовища для
подальшого повторного використання. Нові уподобання дають можливість збільшувати або зменшувати
яскравість фону Bridge та вказувати кольори виділення.

Також див.

“Сортування та фільтрування файлів” на сторінці 20

“Отримання фотографій з цифрової камери або пристрою для зчитування” на сторінці 23

“Стекування файлів” на сторінці 22

“Використання Version” на сторінці 36

“Початок конференції за допомогою Bridge” на сторінці 38

Що нового у Version Cue CS3
Початкова конфігурація сервера Коли ви вперше запускаєте Version Cue Server (який вимикається за
замовчуванням), вікно "Початкова конфігурація" на Version Cue Server Administration дає можливість визначити
початкові параметри конфігурації сервера.

Вдосконалена інтеграція за допомогою Adobe Bridge Використовуйте "Інспектор" в Bridge для відображення та
роботи з контекстною-залежною інформацією про Version Cue Servers, проекти та ресурси. Параметри Version Cue
на панелі "Вміст" в Bridge дають змогу під'єднатись до Version Cue Servers, створювати проекти Version Cue та
працювати з ресурсами, що управляються Version Cue.

Прискорене відвантаження та завантаження та більш ефективне зберігання на сервері Version Cue передає та
зберігає лише відмінності між локальними файлами та їх аналогами на Version Cue Server.

Новий інтерфейс користувачів та груп Новий інтерфейс управління доступом користувачів до Version Cue включає
можливість присвоєння дозволів, що базуються на членстві в групі.

LDAP Якщо ваша робоча група використовує каталоги LDAP (Lightweight Directory Access Protocol - спрощений
протокол доступу до каталогів) для управління обліковими записами користувачів, ви можете встановити
Version Cue для пошуку та додавання користувачів з цих каталогів. Тоді користувачі можуть входити до
Version Cue, використовуючи свої параметри доступу LDAP.

SSL Включення SSL (Secure Sockets Layer - протокол захищених сокетів) на Version Cue Server
Administration дозволяє безпечну комунікацію між Version Cue Server та компонентами Creative
Suite, включеними Version Cue.
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Version Cue SDK Розробники Java™ можуть використовувати Version Cue CS3 SDK для створення модулів, які
налаштовують робочі процеси або виконують з'єднання з системою DAM (Digital Asset Management - цифрове
керування ресурсами). API надає розробникам можливість впроваджувати в компоненти Creative Suite 3 та Bridge
серверний модуль для інтеграції власних рішень. Детальнішу інформацію можна знайти за
адресою www.adobe.com/go/developer_ua.

Також див.

“Оглянути файли Version Cue в Bridge” на сторінці 36

“Створення проектів” на сторінці 51

“Створення та керування користувачами” на сторінці 70

“Редагування та синхронізація файлів в режимі офлайн” на сторінці 66

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76
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Глава 2: Adobe Bridge
Adobe Bridge CS3 - центр управління для Adobe Creative Suite 3. Bridge робить можливою файлову організацію та
спільне використання, а також надає централізований доступ до файлів проекту, програм та параметрів разом з
додаванням тегів метаданих Adobe XMP (Extensible Metadata Platform) та пошуковими можливостями. Крім того,
використовуйте Bridge для роботи з ресурсами, що управляються Adobe Version Cue®, та для легкого доступу до
Adobe Stock Photos. Bridge допомагає спростити творчий потік завдань шляхом слугування у якості концентратора,
включаючи файли Adobe та інші.

Робота з Bridge

Adobe Bridge Bridge CS3
Використовуйте Adobe Bridge, що надається разом з компонентами Adobe Creative Suite 3, для організації,
перегляду та розміщення ресурсів, необхідних для створення змісту для друкувальних, web-, телевізійних, DVD-,
плівкових та мобільних пристроїв. Bridge зберігає власні файли Adobe (наприклад, PSD та PDF), а також інші
файли, доступні у легкому доступі. Можна перетягувати ресурси у макети, проекти та композиції при необхідності,
переглядати файли і навіть додавати метадані (файлову інформацію) для полегшення розміщення файлів.

Відео про основні відомості щодо Bridge можна знайти на www.adobe.com/go/vid0090_ua.
Переглядач файлів У Bridge можна здійснити перегляд, пошук, сортування, фільтрацію, управління та обробку
зображення, відео- та аудіофайлів. Можна застосовувати Bridge для перейменування, переміщення та видалення
файлів, редагування метаданих, повертання зображень та команд пакетної обробки. Також можна переглядати
файли та дані, імпортовані з цифрової фото- та відеокамери.

Version Cue Використовуйте Bridge у якості централізованої бази збереження для роботи з Adobe Version Cue. У
Bridge можна переглядати усі файли проектів, включаючи не лише файли Adobe, у одному місці без необхідності
запускати власну програму для кожного файлу. Можна створити нові проекти Version Cue, видалити проекти та
створити версії у Bridge. Використовуйте Інспектор у Bridge для перегляду та дії у відповідності з контекстно-
залежною інформацією про Adobe Version Cue Servers, проекти та ресурси, що управляються Version Cue.

Bridge Home Bridge Home - функція Bridge CS3, що відкриває доступ до порад, новин та інформації стосовно
продуктів та компонентів Adobe Creative Suite 3. У Bridge Home є доступ до Adobe.com та інших ресурсів розробки.

Camera Raw Якщо Adobe Photoshop® або Adobe After Effects® встановлено на ваш комп'ютер, ви можете відкрити
або імпортувати з Bridge файли у форматі Camera Raw, відредагувати їх та зберегти у форматі, сумісному з
Photoshop. Можна редагувати параметри зображення прямо у діалоговому вікні Camera Raw, не запускаючи
Photoshop або After Effects, та скопіювати параметри з одного зображення у інше. Якщо Photoshop або After Effects
не встановлено на ваш комп'ютер, ви все одно можете переглядати у Bridge файли у форматі Camera Raw.

Фотозображення (компи) Виберіть Adobe Stock Photos на панелі "Обране" у Bridge для пошуку безгонорарних
зображень у головних фільмотеках. Можна завантажити безкоштовні версії зображення, з низькою роздільної
здатністю, та випробувати їх у своєму проекті перед тим, як придбати.

Керування кольором Якщо використовується Adobe Creative Suite, можна скористатися Bridge для синхронізації
параметрів кольору у компонентах, що керуються Adobe Creative Suite 3. Така синхронізація забезпечує однаковий
вигляд кольорів у всіх компонентах Adobe Creative Suite 3.

Також див.

“Перегляд та управління файлами” на сторінці 17

“Робота з Version” на сторінці 36

“Adobe Stock Photos” на сторінці 27

“Керування кольором” на сторінці 16
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Запустіть Bridge
Можна запустити програму Bridge безпосередньо або запустити її з будь-якого компонента Adobe Creative Suite 3
(крім Acrobat 8).

Запуск програми Bridge з компонента Adobe Creative Suite 3

v Виконайте одну з наступних дій:
• Виберіть "Файл" > "Перегляд" або "Файл" > ""Перегляд у Bridge" (як доступно).

Примітка:  У After Effects або Adobe Premiere Pro після того, як для запуску програми Bridge було використано
"Файл" > "Перегляд", файл подвійним натисканням відкриється або буде імпортований у цей компонент Creative
Suite 3, а не у власну програму. Наприклад, якщо обрати "Файл" > "Перегляд" у Adobe Premiere Pro, а потім двічі
клацнути на файлі Photoshop, він вбудується у панель Premiere Pro Project, а не відкриється у Photoshop.

• Натисніть кнопку "Bridge"  на панелі інструментів, панелі параметрів або Панелі елементів управління (як
доступно).

У Photoshop можна зазначити, що програма Bridge запускатиметься під час запуску Photoshop. У "Основних
параметрах" Photoshop оберіть "Автоматичний запуск Bridge".

Поверніться до компонента Adobe Creative Suite 3, що в останній раз був відкритий з Bridge

v Виберіть "Файл" > "Повернутися до" [Component].

Безпосередній запуск Bridge

• (Windows) Виберіть Adobe Bridge CS3 у меню "Запуск" > "Програми".
• (Mac OS) Двічі клацніть на значку  Adobe Bridge CS3, що розташований у теці Програми/Adobe Bridge CS3.

Робоче середовище

Налаштовування панелей
Можна налаштувати вікно Bridge шляхом пересування та зміни розміру його панелей. Однак, ви не можете
пересувати панелі за межі вікна Bridge.

Переміщення або зміна розміру панелей

v Виконайте одну з наступних дій:
• Перетягніть панель за закладку на іншу панель.
• Перетягніть горизонтальну панель розділювача між панелями для їх збільшення або зменшення.
• Перетягніть вертикальну панель розділювача між панелями та панеллю "Вміст" для зміни розміру панелей або

панелі "Вміст".

Показ або приховання панелей

v Виконайте одну з наступних дій:
• Натисніть клавішу Tab або натисніть кнопку  "Показати/Приховати панелі" у лівому нижньому куті вікна

Bridge, щоб показати або приховати усі панелі, крім центральної (центральна панель варіюється в залежності
від обраного робочого середовища).

• Оберіть "Вікно", за яким слідує назва панелі, яку необхідно відобразити або приховати.
• Клацніть на закладці панелі правою кнопкою миші (Windows) або клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть

назву панелі, яку необхідно відобразити.
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Перегляд робочого середовища
Робоче середовище Bridge складається з трьох колонок або вікон, що містять різні панелі. Можна налаштувати
робоче середовище Bridge шляхом пересування та зміни розміру його панелей. Можна створювати довільні робочі
середовища або вибрати з декількох попередньо налаштованих робочих середовищ Bridge.

Відео про робочі середовища Bridge можна знайти на www.adobe.com/go/vid0090_ua.

Робоче середовище Bridge
A. Меню "Перегляд" B. Панелі C. Виділений елемент D. Бігунок мініатюри E. Кнопки робочого середовища

Це головні компоненти робочого середовища Adobe Bridge:
Меню "Перегляд" Містить список ієрархії тек, а також обрані та останні теки. Меню "Шукати в" (розміщене у
верхній частині вікна Bridge) забезпечує швидкий спосіб пошуку тек, що містять елементи, які необхідно
відобразити.

Щоб обмежити кількість останніх тек, що відображаються у меню "Шукати в", введіть число у текстовому
полі "Кількість останніх елементів для показу" у "Основних параметрах".

Панель "Обране" Надає швидкий доступ до тек, а також до Adobe Stock Photos, Version Cue та Bridge Home.

Панель "Теки" Показує ієрархію тек. Використовуйте її для навігації по текам.

Панель "Фільтр"  Дозволяє сортування та фільтрацію файлів, що з'являються у меню "Вміст".

Панель "Вміст" Відображає файли, зазначені у меню "Шукати в", панелі "Обране" або панелі "Теки".

Панель "Перегляд" Відображує перегляд вибраного файлу або файлів. Попередні перегляди відмежовані від та
зазвичай більші за зображення мініатюри, що відображається на панелі "Вміст". Можна зменшити або збільшити
попередній перегляд шляхом перетягання його панелі розділювача.

Панель "Метадані" Містить інформацію щодо метаданих для вибраного файлу. Якщо вибрано декілька файли,
перелічуються спільні дані (наприклад, ключові слова, дата створення та налаштування експозиції).
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Панель "Ключові слова" Допомагає у організації зображень шляхом закріплення до них ключових слів.

Інша панелі можуть з'являтися у робочому середовищі Bridge в залежності від параметрів, які було обрано.

Також див.

“Файли сортування та фільтрації” на сторінці 20

“Метадані та ключові слова” на сторінці 29

“Перегляд та порівняння зображень” на сторінці 25

Додавання елементів на панель "Обране"
Можна додавати елементи на панель "Обране" шляхом зазначення їх у "Основних параметрах" або шляхом
пересування їх на панель "Обране".

Налаштування параметрів "Обраного"

1 Виберіть "Правка" > "Параметри" (Windows) або Bridge > "Параметри" (Mac OS).

2 Клацніть на "Загальні" та виберіть потрібні параметри у області "Елементи обраного" діалогового вікна
"Уподобання".

Додавання елементів до "Обраного"

v Виконайте одну з таких дій:
• Перетягніть файл або теку на панель "Обране" з Windows Explorer (Windows), Finder (Mac OS) або панелі "Вміст"

чи "Теки" програми Bridge.
• Виберіть файл у програмі Bridge та оберіть "Файл" > "Додати до обраного".

Щоб видалити елемент з панелі "Обране", виділіть його та оберіть "Файл" > "Видалити з обраного".

Вибір та управління робочими середовищами
Робоче середовище Bridge - певна конфігурація або макет панелей. Можна обрати або попередньо налаштоване
робоче середовище, або довільне робоче середовище, яке було перед цим збережено.

Шляхом збереження різних робочих середовищ Bridge можна працювати у (та швидко переключатися між) різних
макетах. Наприклад, можна використовувати одне робоче середовище для сортування нових фотографій, а інше
- для роботи з файлами уривків з композиції After Effects.

Вибір робочого середовища

v Виконайте одну з таких дій:
• Виберіть "Вікно" > "Робоче середовище", а потім оберіть потрібне робоче середовище.
• Клацніть на одну з кнопок робочого середовища (за замовчуванням, горизонтальну стрічку чи фокус метаданих)

у нижній частині вікна Bridge. Натисніть на кнопку для відновлення настройок відповідного робочого
середовища за замовчуванням, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Щоб призначити різні робочі середовища для кнопки, натисніть та утримуйте кнопку, а потім виберіть
потрібне робоче середовище.
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Кнопки робочого середовища

Стандартні робочі середовища

Bridge забезпечує декілька попередньо налаштованих робочих середовища:
За замовченням Відображає панелі "Обране", "Теки", "Фільтр", "Вміст", "Перегляд", "Метадані" та "Ключові слова".

Світла таблиця Відображає лише панель "Вміст".

Навігатор файлу Відображає панель "Вміст" у перегляді "Мініатюри" разом з панелями "Обране" та "Тека".

Фокус метаданих Відображає панель "Вміст" у перегляді "Мініатюри" разом з панелями "Ключові слова", "Метадані"
та "Обране".

Горизонтальна та вертикальна стрічка Відображає мініатюри у прокрутці, горизонтальному та вертикальному
рядку (на панелі "Вміст") разом з попереднім переглядом поточно обраного елемента (на панелі "Перегляд").

Примітка:   У Mac OS натискання Command + F5 для запуску робочого середовища стрічки запускає Mac OS
VoiceOver за замовчуванням. Для запуску робочого середовища стрічки шляхом використання комбінації клавіш
спочатку необхідно вимкнути комбінацію клавіш VoiceOver у параметрах комбінації клавіш на клавіатурі для
Mac OS. Інформацію щодо інструкцій дивіться у "Довідці Mac OS".

Збереження поточного макета як робоче середовище

1 Виберіть "Вікно" > "Робоче середовище" > "Зберегти робоче середовище".

2 Уведіть назву робочого середовища и оберіть параметри для нього у діалоговому вікні "Зберегти робоче
середовище", а потім натисніть "Зберегти".

Видалення або відновлення робочих середовищ

vОберіть "Вікно" > "Робоче середовище", а потім оберіть одну з наступних команд:

Видалити робоче середовище Видаляє збережене робоче середовище. Оберіть
робоче середовище у меню "Робоче середовище" у
діалоговому вікні "Видалити робоче середовище" та
натисніть "Видалити".

Відновлення робочого середовища за
замовчуванням

Повертає робоче середовище до конфігурації за
замовчуванням.

Налаштування відображення панелі "Вміст"
Панель "Вміст" відображає мініатюри файлів та тек у вибраній теці. За замовчуванням Bridge створює "Швидкі
мініатюри" та відображає їх на панелі "Вміст" лише у вигляді назв файлів та тек.

Налаштуйте вигляд панелі "Вміст" шляхом налаштування кількості тексту, що відображається у мініатюрах,
змінюючи розмір мініатюр, показуючи додаткові метадані для мініатюр та вказуючи їх якість. Виберіть
"Горизонтальний макет" або "Вертикальний макет" у меню панелі "Вміст" для розміщення смуг прокрутки. Вибір
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"Автомакета" гарантує, що Bridge перемикатиметься між горизонтальним та вертикальним макетом при
необхідності.

Перегляд мініатюр з текстом

v Виберіть один з наступних пунктів у меню "Перегляд":
• "Як мініатюри" - для відображення файлів та тек як мініатюр лише назвою файлу або теки.
• "Як деталі" - для відображення мініатюр з додатковою текстовою інформацією.
• "Показувати лише мініатюри" - для відображення мініатюр без будь-якої текстової інформації, позначок або

рейтингів.

Налаштуйте розмір мініатюр

Уменшіть мініатюри таким чином, щоб можна було бачити більше мініатюр, або збільшіть їх, щоб побачити
мініатюри більш докладно.
vПеретягніть бігунок   "Мініатюри"у нижній частині вікна Bridge.

Примітка:  Коли ви змінюєте розмір вікна програми Bridge у автоматичному режимі макета, мініатюри на
панелі "Вміст" також змінюють розмір. Щоб уникнути такої поведінки, оберіть "Горизонтальний макет" або
"Вертикальний макет" у меню панелі "Вміст".

Показ додаткових метаданих для мініатюр

Параметр "Додаткові рядки метаданих мініатюри" вказує, чи показувати додаткову інформацію щодо метаданих
з мініатюрами на панелі "Вміст".
1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Мініатюри".

2 У полі "Додаткові рядки метаданих мініатюри" оберіть тип метаданих для відображення. Може відображатися
до чотирьох додаткових рядків інформації.

Максимальний розмір файлу для мініатюр

Можна обмежити розмір файлу, для якого Bridge створить мініатюри (відображення файлів великого розміру
може сповільнювати швидкодію). Якщо програма Bridge не може створити мініатюри, вона відображає значок,
що асоціюється з цим конкретним типом файлів. Bridge ігнорує цей параметр при відображенні мініатюр для
відеофайлів.
1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Мініатюри".

2 Введіть число у текстовому полі "Не обробляти файли більше ніж".

Зазначте якість мініатюр

1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Мініатюри".

2 Виберіть один з наступних пунктів у полі "При утворенні мініатюри генерують":
• "Швидкі мініатюри" для використання мініатюр з низькою роздільної здатністю, вбудовані у початковий файл.

До цих мініатюр управління кольором не застосовується.
• "Мініатюри високої якості" для створення мініатюр, створених з початкового файлу.
• "Перетворити на високу якість під час попереднього перегляду" для використання швидких мініатюр, поки ви

переглядаєте зображення, Bridge одночасно оновлює мініатюри на високоякісну версію.

Створення швидких та високоякісних мініатюр

Можна вказати, щоб Bridge змінював високоякісні мініатюри на швидкі мініатюри або навпаки.
v Виберіть мініатюру на панелі "Вміст" та оберіть "Правка" > "Створити швидку мініатюру" або "Правка" >

"Створити високоякісну мініатюру".
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Налаштуйте яскравість та кольори
Збільшіть або зменшіть яскравість фону Bridge та вкажіть кольори виділення у "Основних параметрах".

Збільшення або зменшення яскравості фону

1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Загальні".

2 Виконайте одну або дві з наступних дій:
• Перетягніть бігунок "Яскравість інтерфейсу користувача", щоб збільшити або зменшити яскравість фону

програми Bridge.
• Перетягніть бігунок "Задник зображення", щоб збільшити або зменшити яскравість фону показів слайдів та

панелей "Вміст" та "Перегляд".

Вкажіть кольори виділення

1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Загальні".

2 Оберіть колір виділення у меню "Колір виділення".

Робота у компактному режимі
Перемкніть на компактний режим, якщо необхідно зменшити вікно Bridge. У компактному режимі панелі
приховані та панель "Вміст" спрощена. Діапазон стандартних команд у Bridge залишається доступним зі
спливаючого меню у правому верхньому куті вікна.

За замовчуванням вікно компактного режиму у Bridge вільно переміщується над усіма вікнами. (У повноекранному
режимі вікно Bridge може переміщуватися за іншими вікнами.) Це плаваюче вікно є зручним, тому що воно завжди
доступне, якщо ви працюєте у різних програмах. Наприклад, ви можете застосувати компактний режим після того,
як обрали файли, які плануєте використовувати, а потім перетягнути їх у програму, як тільки вони вам
знадобляться.

Зніміть виділення "Компактне вікно завжди зверху" у меню вікна Bridge, щоб запобігти вільному переміщенню
вікна Bridge у компактному режимі над усіма вікнами.

1 Натисніть кнопку "Переключити на компактний режим" .

2 Виконайте одну з наступних дій:
• Виберіть команди у меню у правому верхньому куті вікна Bridge.
• Клацніть на кнопці "Переключити на ультра-компактний режим" , щоб приховати панель "Вміст", у

подальшому зменшуючи вікно Bridge. Можна натиснути на кнопку ще раз, щоб повернутися до компактного
режиму.

• Клацніть на кнопці "Повернутися до повноекранного режиму" , щоб повернутися у повноекранний режим,
відображаючи панелі та дозволяючи Bridge переміщуватися за поточним вікном.

Робота з кешем
У кеші зберігається інформація щодо мініатюр та метаданих (наприклад, метадані, що не можуть бути збережені
у файл, наприклад, позначки та рейтинги) для покращення швидкодії під час перегляду мініатюр або пошуку
файлів. Однак, збереження кешу займає місце на диску. Ви можете здійснювати керування кешем шляхом
побудування та експортування кешу для обраних тек або для очищення кешу. Ви також можете змінювати
параметри для здійснення контролю над розміром кешу.

Управління кешем

v Виберіть одну з наступних команд в меню "Інструменти" > "Кеш":
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Створення та експорт кешу Як фоновий процес, будує кеш для вибраної теки та
усіх тек у ній (крім псевдонімів та позначок до інших
тек). Ця команда скорочує час, що витрачається на
очікування відображення інформації щодо
мініатюр та файлу, якщо переглядати вкладені теки.
Щоб створити експортовані кеші, якщо вибрано
"Будувати кеш для вкладених тек ", виберіть "Також
експортувати кеші до теки", коли Bridge нагадає про
будування кешу для вкладених тек.

Очистити кеш для теки [Ім'я теки] Очищає кеш для вибраної теки. Ця команда є
зручною, якщо ви підозрюєте, що кеш для теки
застарів (наприклад, якщо мініатюри та метадані не
оновлюються) та потребує повторного створення,
або якщо необхідно звільнити місце на диску.

Налаштування параметрів кешу

1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS).

2 Натисніть "Помістити у кеш".

3 Виконайте одну з наступних дій:

•  Якщо можливо, автоматично експортувати кеш у теки  За можливості створює кеш теки, що переглядається.
Наприклад, неможливо розмістити файли кешу у теці перегляду, якщо ця тека знаходиться на записаному CD.
У такому випадку, замість цього Bridge розміщує файли кешу у централізованій теці.

•  Розташування кешу Вкажіть нове місцезнаходження для кешу.

•  Розмір кешу Перетягніть бігунок, щоб вказати більший або менший розмір. Якщо розмір кешу приблизно
дорівнює визначеній межі, елементи,кешовані раніше, видаляються при виході з Bridge.

•  Компактування кешу Оптимізуйте кеш та видаліть кешовані елементи, що тепер недоступні.

•  Очистити кеш Очистіть весь кеш, звільняючи місце на жорсткому диску.

Примітка:  Файли кешу - приховані файли. Для перегляду їх у Bridge оберіть "Перегляд" > "Показати приховані
файли".

Керування кольором
Параметр "Додаткові" у Bridge 2.0, що дозволяє вмикати керування кольором, тепер не доступний у Bridge 2.1.
Замість нього якість мініатюри визначає, чи використовуються настройки профілю кольору. Високоякісні
мініатюри застосовують настройки профілю кольору, у той самий час як мініатюри низької якості не
використовують. Використовуйте параметри мініатюр, щоб визначати якість мініатюри.

Можна використовувати Bridge для синхронізації параметрів кольору для всіх компонентів, що керуються Adobe
Creative Suite 3. Коли ви вказуєте параметри кольору Creative Suite, використовуючи команду "Правка >
Налаштування кольорів Creative Suite" у Adobe Bridge, параметри кольору автоматично синхронізуються,
забезпечуючи однаковий вигляд кольорів у всіх компонентах Adobe Creative Suite 3, де здійснюється керування
кольором. Подальшу інформацію про параметри керування кольором за допомогою Bridge дивіться у розділі
довідки компонента "Синхронізація параметрів кольору".

Змініть параметри мови
Bridge CS3 може відображати меню, параметри та підказки на різних мовах. Також можна вказати, що Bridge
використовує зазначену мову для комбінацій клавіш на клавіатурі.
1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Додаткові".

2 Виконайте одну або дві з наступних дій:
• Виберіть мову у меню "Мова" для відображення меню, параметрів та підказок на цій мові.
• Виберіть мову у меню "Клавіатура", щоб використовувати цю мову для комбінації клавіш на клавіатурі.
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3 Натисніть "ОК" та повторно запустіть Bridge.

Ввімкніть сценарії запуску
Увімкнути та вимкнути сценарії запуску можна у параметрах Bridge. Перелічені сценарії варіюються в залежності
від компонентів Creative Suite 3, які було встановлено. Вимкніть сценарії запуску, щоб покращити швидкодію або
вирішити несумісність між сценаріями.
1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Сценарії

запуску".

2 Виконайте одну з наступних дій:
• Виберіть або зніміть вибір з необхідних сценаріїв.
• Щоб увімкнути або вимкнути усі сценарії, натисніть "Увімкнути всі" або "Вимкнути всі".

Перегляд та управління файлами

Навігація по файлам та текам
v Виконайте одну з наступних дій:
• Оберіть теку на панелі "Теки".
• Оберіть елемент або теку на панелі "Обране".
• Оберіть теку з меню "Пошук в". Здійсніть навігацію по текам шляхом натискання кнопки "Назад", кнопки

"Вперед" або кнопки "Вгору" біля меню.

Щоб показати файл у операційній системі, оберіть його та виберіть "Файл" > "Показати у
Explorer" (Windows) або "Файл" > "Показати у Finder" (Mac OS).

• Перетягніть теку із Windows Explorer (Windows) або Finder (Mac OS) на панель "Перегляду", щоб відкрити її.
У Mac OS можна також перетягти теку з Finder на значок Bridge.

Показ вмісту вкладеної теки
Можна вказати, щоб програма Bridge відображала теки та вкладені теки у одному безперервному, "рівному"
перегляді таким чином, щоб ви могли відображати увесь вміст теки без необхідності навігації по її вкладеним
текам.
vНатисніть кнопку "Вигляд зі зведеними шарами"  на панелі "Фільтр". Знову натисніть цю кнопку, щоб

відобразити вкладені теки.

Відкриття або розміщення файлів
Можна відкривати файли у Bridge, навіть ті файли, що не були створені у програмі Adobe. Якщо вив
застосовуєте Bridge, щоб відкрити файл, файл відкривається у своїй програмі або у програмі, яку ви зазначили. Ви
також можете застосувати Bridge, щоб розмістити файли у відкритому документі у програмі Adobe.

Також див.

“Одержання фотографій з цифрової камери або пристрою для зчитування” на сторінці 23

Відкрити файли

v Виберіть пакет та виконайте одну з наступних дій:
• Оберіть "Файл" > "Відкрити".
• Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).
• Двічі клацніть на файлі на панелі "Вміст" або панелі "Перегляд".
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• Оберіть "Файл" > "Відкрити за допомогою", за якими слідує назва програми, за допомогою якої відкривається
файл.

• Перетягніть файл на значок програми.
• Оберіть "Файл" > "Відкрити у форматі Camera Raw", щоб редагувати параметри camera raw для файлу.
• Оберіть "Файл" > "Відкрити в Adobe Encore DVD як", за якими слідує тип файлу ("Ресурс", "Меню", "Шкала часу"

або "показ слайдів"), які необхідно застосувати.

Зміна співставлень типу файлів

Вибір програми для відкриття зазначеного типу файлів впливає лише на ті файли, які ви відкриваєте за
допомогою Bridge та замінює параметри операційної системи.
1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на

"Співставлення типу файлів".

2 Клацніть на назві програми (або жодній) та натисніть "Переглянути", щоб розмістити програму для
використання.

3 Щоб встановити співставлення типу файлів на параметри за замовчуванням, натисніть "Відновити
співставлення за замовчуванням".

4 Щоб приховати будь-які типи файлів, які не мають асоційованих програм, виберіть "Приховати невизначені
співвідношення файлів".

Розміщення файлів

• Виберіть файл та оберіть "Файл" > "Розмістити", за якими слідує назва програми. Наприклад, ви можете
використовувати цю команду для розміщення JPEG-зображення у Illustrator.

• Перетягніть файл з Bridge у необхідну програму. В залежності від файлу документ, у який необхідно помістити
файл, можливо необхідно спочатку відкрити.

Пошук файлів та тек
Ви можете шукати файли за допомогою Bridge, використовуючи численні комбінації пошукових критеріїв. Ви
можете зберегти ваші пошукові критерії як набір таким чином, щоб ви могли здійснити аналогічний пошук пізніше.

Відео про пошук файлів за допомогою Bridge можна знайти на www.adobe.com/go/vid0096_ua.

Також див.

“Робота з кешем” на сторінці 15

Пошук файлів та тек за допомогою Bridge

1 Виберіть команду "Правка" > "Знайти".

2 Оберіть теку, у якій необхідно здійснити пошук, у меню "Пошук в".

3 Виберіть пошукові критерії шляхом вибору параметрів та обмежувачів у меню "Критерії" Введіть текст у поле
справа для пошуку.

4 Щоб додати пошукові критерії, натисніть знак плюса (+). Щоб видалити пошукові критерії, натисніть знак
мінуса (-).

5 Оберіть параметр у меню "Збіг", щоб вказати деякі критерії або всі критерії, необхідні для виконання.

6 Якщо ви шукаєте проект Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
• Оберіть "Шукати усі версії файлу", щоб охопити у пошуку минулі та поточні версії файлів Version Cue.
• Оберіть "Розпочати з поточної теки", щоб здійснити пошук усього проекту Version Cue, навіть якщо ви обрали

вкладену теку проекту у кроці 2.
• Виберіть "Шукати у видалених файлах", щоб шукати файли, видалені з проекту Version Cue.
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7 (За бажанням) Виберіть "Охопити усі вкладені теки", щоб розширити пошук у вкладених теках початкової теки.

8 (За бажанням) Оберіть "Включити неіндексовані файли", щоб вказати, що Bridge шукає кешовані та некешовані
файли (за замовчуванням Bridge шукає лише теки, які були кешовані, тобто теки, вже відкриті у Bridge).

9 (За бажанням) Щоб зберегти критерії пошуку, натисніть "Зберегти як набір". У діалоговому вікні "Зберегти набір"
введіть ім'я та розташування набору, а потім натисніть "Зберегти". Щоб вказати, що Bridge застосовує набір до
поточної теки перегляду, оберіть "Розпочати пошук з поточної теки" (якщо ви не виберете цей параметр, Bridge
застосовує теку, яку ви вказали, коли створювали набір). Щоб вказати, що необхідно помістити позначку до
набору на панель "Обране" програми Bridge, оберіть "Додати до обраного".

10Натисніть "Знайти".

Відкрийте набір

Набір - це збережений пошук. Коли ви відкриваєте набір, ви запускаєте пошук повторно у місці, яке ви вказали,
коли створювали набір.
vПерейдіть у місце збереження колекції та двічі клацніть на неї.

З'явиться вікно у Bridge, що містить результати пошуку.

За замовчуванням, якщо ви обрали файл у наборі, файл з'являється у списку як розташований у теці набору.
Для навігації по теці, у якій файл на даний момент міститься, оберіть "Файл" > "Показати у Bridge".

Файли позначок та рейтингів
Позначення файлів певним кольором або призначення рейтингів від нуля (0) до 5 зірок дозволяє вам швидко
позначити велику кількість файлів. Потім ви можете відсортувати файли у відповідності з їх колірної позначкою
або рейтингом.

Наприклад, припустимо, що ви переглядаєте велику кількість імпортованих файлів у Bridge. Під час перегляду
кожного нового файлу ви можете позначати ті, які необхідно зберегти. Після цього початкового перегляду ви
можете застосувати команду "Сортувати" для відображення та працювати з файлам, які ви позначили конкретним
кольором.

Ви можете призначити позначки та рейтинг для тек так само, як для файлів. Ви навіть можете позначити та
рейтингувати файли та теки на носії, призначеному лише для читання, наприклад, на CD.

Можна призначити назви для позначок у уподобаннях "Позначки". Назва тоді призначається до метаданих файлу,
коли ви призначаєте позначку.
Примітка:  Коли ви переглядаєте теки, Bridge показує як позначені, так і непозначені файли, поки ви не оберете
інший параметр.

Відео про рейтингування файлів можна знайти на www.adobe.com/go/vid0093_ua.

Позначення файлів

v Виберіть один або декілька файлів та оберіть колір у меню "Позначка". Щоб видалити позначки з файлу, виберіть
"Позначка" > "Без позначки".

Рейтингування файлів

1 Виділіть один або кілька файлів

2 Виконайте одну з наступних дій:
• У меню "Вміст" натисніть на крапку, що представляє кількість зірок, які ви бажаєте призначити файлу. (Крапки

не з'являються при перегляді дуже маленьких мініатюр. При необхідності змініть масштаб перегляду мініатюри,
поки не з'являться крапки.)

• Виберіть рейтинг з меню "Позначка".
• Щоб додати або видалити одну зірку, виберіть "Позначка" > "Збільшити рейтинг" або "Позначка" > "Зменшити

рейтинг".
• Щоб видалити усі зірки, виберіть "Позначка" > "Без позначки".

BRIDGE/VERSION CUE 19
Посібник користувача

http://www.adobe.com/go/vid0093_ua


• Щоб додати відхилення рейтингу, оберіть "Позначка" > "Відхилити".
Примітка:  Щоб приховати відхилені файли у Bridge, оберіть "Перегляд" > "Показати відхилені файли".

Файли сортування та фільтрації
За замовчуванням Bridge сортує файли, що з'являються на панелі "Вміст" за файловим ім'ям. Ви можете сортувати
файли по-різному шляхом застосування команди "Сортувати" або використовуючи меню "Сортувати за" на панелі
"Фільтр".

Можна контролювати, які файли з'являються на панелі "Вміст", шляхом вибору критеріїв на панелі "Фільтр".
Можна фільтрувати за рейтингом, позначкою, типом файлу, ключовими словами, датою створення або датою
зміни з числа інших критеріїв.

Критерії, що з'являються на панелі "Фільтр", динамічно генеруються в залежності від файлів, що з'являються на
панелі "Вміст" та їх асоційованих метаданих. Наприклад, якщо панель "Вміст" містить аудіофайли, панель "Фільтр"
містить критерії щодо виконавця, альбому, жанру, тональності, темпу та циклу. Якщо панель "Вміст" містить
зображення, панель "Фільтр" міститиме критерії для розмірів, орієнтації та пропорції.

Також можна зазначити, щоб Bridge показував або приховував теки, відхилені файли та приховані файли
(наприклад, кешовані файли) на панелі "Вміст" шляхом вибору параметрів у меню "Перегляд".

Відео про сортування та фільтрацію у Bridge можна знайти на www.adobe.com/go/vid0096_ua.

Сортування файлів

vОберіть параметр у меню "Перегляд" > "Сортувати" або натисніть на меню "Сортувати за на панелі "Фільтр" та
оберіть порядок, за яким необхідно сортувати файли. Оберіть "Вручну", щоб сортувати за останнім порядком,
у якому ви перетягувати файли.

Фільтрування файлів

Контролюйте, які файли з'являються на панелі "Вміст", шляхом вибору одного або декілька критеріїв на панелі
"Фільтр". Панель "Фільтр" відображає кількість елементів у поточному наборі, що має зазначене значення,
незалежно від того, видимі вони чи ні. Наприклад, переглядаючи панель "Фільтр", ви можете швидко побачити,
скільки файлів мають зазначений рейтинг або ключове слово.
vНа панелі "Фільтр" виділіть один чи кілька критеріїв:
• Оберіть критерії у одній категорії (наприклад, типи файлів), щоб відображати файли, що відповідають одному

з цих критеріїв. Наприклад, щоб відображати як GIF-, так й JPEG-файли, виберіть CompuServe GIF- та JPEG-
файли під "Типом файлу".

• Оберіть критерії у категоріях (наприклад, типи файлів та рейтинги), щоб відображати файли, що відповідають
усім критеріям. Наприклад, щоб відображати GIF- та JPEG-файли, що мають дві зірки, виберіть CompuServe
GIF- та JPEG-файли під "Типом файлу" та дві зірки під "Рейтингом".

Клацніть на критеріях рейтингу, утримуючи клавішу Shift, щоб вибрати цей або вищий рейтинг.
Наприклад, клацніть на двох зірках, утримуючи клавішу Shift, для відображення усіх файлів, які мають дві

або більше зірки.
• Клацніть мишею, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS), щоб перевернути вибрані

критерії. Наприклад, якщо ви вибрали CompuServe GIF під "Типом файлу", утримуючи клавішу Alt, натисніть
на CompuServe GIF, щоб зняти або призначити виділення усіх інших типів файлів у списку.
Примітка:  Якщо ви фільтруєте закритий стек, Bridge відображає стек лише у тому разі, якщо верхній
(мініатюрний) елемент відповідає критеріям фільтрації. Якщо ви фільтруєте розширений стек,
Bridge відображає усі файли у стеку, що відповідають критеріям фільтрації.

Очищення фільтрів

vНатисніть кнопку "Очистити фільтр"  унизу панелі "Фільтри".
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Блокування фільтрів

Щоб попередити критерії фільтрації від очищення, коли ви здійснюєте перехід до іншого місця у Bridge, натисніть
кнопку "Перегляд із фільтрами"  унизу панелі "Фільтри".

Копіювання, переміщення та видалення файлів та тек
Bridge полегшує копіювання файлів та їх переміщення між теками.

Копіювання файлів та тек

• Виберіть файли або теки та оберіть "Правка" > "Копіювати".
• Клацніть правої кнопкою миші (Windows) або клавішею Control (Mac OS) на файлах або теках, оберіть

"Копіювати до" та виберіть місце зі списку (щоб вказати інше місце, оберіть "Вибрати теку").
• Перетягніть файли або теки у іншу теку, утримуючи Ctrl (Windows) або Option (Mac OS).

Переміщення файлів в іншу теку

• Клацніть правої кнопкою миші (Windows) або клавішею Control (Mac OS) на файлах, оберіть "Перемістити до"
та виберіть місце зі списку (щоб вказати інше місце, оберіть "Вибрати теку").

• Виберіть файли та перетягніть їх у іншу теку у вікні Bridge або у Windows Explorer (Windows), або Finder (Mac OS).

Примітка:  Якщо файл, який ви перетягуєте, знаходиться у приєднаному томі, що відрізняється від
Bridge, файл копіюється, а не переміщується. Щоб перемістити файл у інший приєднаний том, перетягніть
файл, утримуючи Shift (Windows) або Command (Mac OS).

Видалення файлів або тек

v Виберіть файли або теки та натисніть кнопку "Видалити елемент" .

Пакетне перейменування файлів
Ви можете перейменувати файли у групі або пакеті. Коли ви здійснюєте пакетне перейменування файлів, ви
можете обрати одні параметри для всіх вибраних файлів. Для інших завдань пакетної обробки ви можете
використовувати сценарії для запуску автоматизованих завдань.

Відео про пакетне перейменування можна знайти на www.adobe.com/go/vid0097_ua.
1 Виконайте одну з таких дій:
• Виберіть файли, які потрібно перейменувати.
• Оберіть теку на панелі "Теки". Новий параметр застосовується до усіх файлів у теці.

2 Оберіть "Інструменти" > "Пакетне перейменування".

3 Задайте наведені нижче параметри та натисніть "Перейменувати":
• Для "Теки призначення" виберіть, чи необхідно помістити перейменовані файли у одну теку або у різні,

перемістіть їх до іншої теки або розмістіть копію у іншій теці. Якщо вибрати "Перемістити у іншу теку" або
"Копіювати у іншу теку", натисніть "Переглянути", щоб вибрати теку.

• Для "Нових імен файлів" оьеріть елементи з меню або введіть текст у текстові поля. Вказані елементи та текст
поєднуються для створення нового імя файлу. Ви можете натиснути кнопку "+" або "-", щоб додати або видалити
елементи. Перегляд нового імя файлу зявляється унизу діалогового вікна.
Примітка:  Якщо ви обрали "Послідовний номер", введіть число. Число автоматично збільшується для кожного
названого файлу.

• Оберіть "Зберігати поточне ім'я файлу у метаданих XMP", щоб зберегти початкове ім'я файлу у метаданих.
• Для "Сумісності" оберіть операційні системи, за допомогою яких ви бажаєте перейменувати файли для

сумісності. Поточна операційна система вибирається за замовчуванням та її вибір не можна відмінити.

Також див.

“Запуск автоматизованих завдань у Bridge” на сторінці 28
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Файли стеку
Стеки дозволяють згруповувати файли у одну мініатюру. Ви можете накладати будь-який тип файлу. Наприклад,
використовуйте стеки для організації послідовностей зображень, що часто поєднують багато файлів з
зображеннями.
Примітка:  Стеки Bridge відрізняються від стеків зображень Photoshop, що перетворюють групи зображень на
шари та зберігають їх у смарт-об'єкт.

Команди, що застосовуються до одного файлу, також застосовуються до стеків. Наприклад, ви можете позначити
стек так, як позначали б простий файл. Команди, які ви застосовуєте до розширених стеків, застосовуються до усіх
файлів у стеку. Команди, які ви застосовуєте до згорнутих стеків, застосовуються лише до верхнього файлу у стеку
(якщо ви вибрали лише верхній файл у стеку) або до усіх файлів у стеку (якщо ви вибрали усі файли у стеку шляхом
натискання на межу стеку).

Порядок сортування у стеку за замовчуванням базується на порядку сортування для теки, що містить стек.

Стек у Bridge на панелі "Вміст" (згорнутий)

Розширений стек

Створіть стек файлу

v Виберіть файли, які необхідно включити у стек, та виберіть "Стек" > "Групувати як стек". Перший файл, який ви
обрали, стає мініатюрою стеку. Число на стекові позначає, скільки файлів знаходиться у стекові.

Керування стеками

• Щоб змінити мініатюру стеку, натисніть на файлі, який необхідно зробити новою мініатюрою, правою кнопкою
миші (Windows) або клавішею Control(Mac OS) та оберіть "Стек" > "Перейти до вершини стеку".

• Щоб розширити згорнутий стек, натисніть на число стеків. Щоб розширити усі стеки, виберіть "Стек" >
"Розширити усі стеки".

• Щоб згорнути розширений стек, натисніть на число стеків. Щоб згорнути усі стеки, виберіть "Стек" > "Згорнути
усі стеки".

• Щоб додати файли до стеку, перетягніть файли, які необхідно додати до стеку.

Примітка:  У той час як ви можете додавати стек до іншого стеку, ви не можете вкладати стеки. Файли у
доданому стекові будуть згруповані з існуючими файлами стеку.

• Щоб видалити файли зі стеку, розширте стек, а потім перетягніть файли за межі стеку. Щоб видалити усі файли
зі стеку, виберіть згорнутий стек та оберіть "Стек" > "Розгрупувати зі стеку".
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• Щоб обрати усі файли у згорнутому стекові, натисніть на межу стеку. Альтернативний варіант, клацніть на
мініатюрі стеку, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Control (Mac OS).

Перегляд зображень у стеках

У стеках, що містять 10 або більше зображень, ви можете переглянути (очистити) зображення, вказати частоту
кадрів та увімкнути восківку, що дозволяє бачити попередні та наступні кадри як напівпрозорі перекриття на
поточному кадрі.
• Щоб переглянути стек, утримуйте мишу над стеком на панелі "Вміст", поки з'явиться бігунок, потім клацніть на

"Відтворити" або перетягніть бігунок. Якщо ви не бачите бігунок або кнопку "Відтворити", збільшіть розмір
мініатюри шляхом перетягування бігунка мініатюри унизу вікна Bridge.

• Щоб встановити частоту відтворення кадрів, натисніть на стек правою кнопкою миші (Windows) або
клавішею Control (Mac OS) та виберіть частоту кадрів у меню "Стек" > "Частота кадрів".

• Щоб встановити частоту відтворення кадрів стеку за замовчуванням, оберіть частоту кадрів у меню "Частота
відтворення кадрів стеку" у параметрах відтворення.

• Щоб увімкнути восківку, натисніть на стекові правою кнопкою миші (Windows) або клацніть на ньому,
утримуючи клавішу Control (Mac OS), і виберіть "Стек" > "Увімкнути восківку".

Робота з зображеннями та динамічними пристроями

Одержання фотографій з цифрової камери або пристрою для зчитування
Відео про застосування Bridge у процесі фотографування можна знайти на www.adobe.com/go/vid0189_ua.
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Adobe Bridge CS3 Photo Downloader
A. Назва підключеного пристрою B. Параметри для збереження файлів C. Параметри для перейменування
файлів D. Параметри для перетворення та копіювання файлів E. Отримати фотографії

1 Підключіть камеру або пристрій для зчитування до комп'ютера (див. документацію до пристрою при
необхідності).

2 Виконайте одну з таких дій:
• (Windows) Натисніть на Adobe Bridge CS3 Photo Downloader у вікні "Автовідтворення" або оберіть "Файл >

Отримати фото з камери".
• (Mac OS) У Bridge оберіть "Файл" > "Одержати фотографії з камери".

3 У вікні Adobe Bridge CS3 Photo Downloader виберіть назву камери або пристрою для зчитування у меню
"Одержати фотографії з".

Якщо натиснути на діалоговому вікні "Додаткові", зображення мініатюр кожної фотографії з'явиться на карті
пам'яті вашої камери.

4 Щоб видалити фотографію з імпортованого пакета, натисніть на діалоговому вікні "Додаткові" та у вікні нижче
натисніть на мініатюру фотографії, щоб зняти вибір.

5 Щоб змінити розміщення теки за замовчуванням, натисніть на кнопку "Обрати" біля "Розташування" та вкажіть
нове місце розташування.

6 Щоб зберегти фотографії у їх власних теках, виберіть "Створити вкладену теку (теки)", а потім виберіть один з
наступних пунктів:

• "Сьогоднішня дата " створює вкладену теку під назвою поточної дати.
• "Дата знімку" створює вкладену теку під назвою дати та часу, коли було зроблено знімок.
• "Власна назва" створює вкладену теку, використовуючи надруковане вами ім'я.
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7 Щоб перейменувати файли при їх імпортуванні, оберіть параметр у меню "Перейменувати файли". Усі
фотографії у імпортованому пакеті мають таке саме ім'я, та кожна фотографія має унікальне число, що
приєднується у кінці.

8 Щоб відкрити Bridge після того, як ви імпортували фотографії, виберіть "Відкрити Adobe Bridge".

9 Щоб перетворити файли у форматі Camera Raw на DNG під час їх імпортування, виберіть "Перетворити на
DNG".

10Щоб зберегти копії фотографій під час їх імпортування, виберіть "Зберегти копії до" та вкажіть розташування.

11(За бажанням) Щоб застосувати метадані, натисніть на додаткове діалогове вікно та надрукуйте інформацію у
текстових полях "Автора" та "Авторське право", або оберіть шаблон метаданих у меню "Шаблон для
використання".

12Натисніть на "Отримати фотографії". Фотографії з'являться у Bridge.

Перегляд та порівняння зображень
Застосовуйте панель "Попередній перегляд" у Bridge для перегляду та порівняння до дев'яти зображень. Інструмент
"Лупа" дозволяє вам збільшувати зображення та перевіряти якість зображень.

Попередній перегляд зображень

Виберіть одне або кілька зображень, які необхідно переглянути, на панелі "Вміст" та виберіть "Вікно" > "Панель
перегляду".

Застосування інструменту "Лупа"

Інструмент "Лупа" дозволяє вам збільшувати частини зображення. Якщо зображення відображається менше, ніж
на 100% за замовчуванням, інструмент "Лупа" збільшує до 100%. Ви можете відображати один інструмент "Лупа"
на одне зображення, однак ви також можете відображати кілька інструментів "Лупа" для кількох зображень та
синхронізувати їх.
• Щоб відобразити інструмент "Лупа", натисніть на вибране зображення на панелі "Перегляд".
• щоб приховати інструмент "Лупа", натисніть на ньому.
• Щоб збільшувати або зменшувати за допомогою інструменту "Лупа", використовуйте колесом прокрутки миші

або натисніть на клавішу зі знаком "+" або зі знаком "-".
• Щоб синхронізувати інструменти "Лупа" для кількох зображень, перетягніть зображення, утримуючи клавішу

Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Обертання зображень
Ви можете обертати у Bridge перегляд файлів у форматі JPEG, PSD, TIFF та Сamera Raw. Обертання не впливає на
дані зображення, однак обертання зображення у Bridge також може обертати перегляд зображення у власній
програмі.
1 Виділіть одне або кілька зображень у області вмісту.

2 Виберіть "Правка" > "Повернути на 90° за годинниковою стрілкою", "Повернути на 90° проти годинникової
стрілки" або "Повернути на 180°".

Перегляд зображення у показі слайдів
Команда "Показ слайдів" дозволяє вам переглядати мініатюри у показі слайдів, що охоплює увесь екран. Це
оптимальний спосіб роботи з великими версіями усіх графічних файлів у теці. Ви можете панорамувати та
змінювати розмір зображень під час показу слайдів та встановлювати параметри, що контролюють відображення
показу слайдів, включаючи переходи та підписи.
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Перегляд зображення у показі слайдів

v Відкрийте теку з зображеннями або виберіть зображення для перегляду у показі слайдів та оберіть "Перегляд" >
"Показ слайдів".

Відобразіть команди для роботи з показами слайдів

vНатискайте H під час перегляду показу слайдів.

Параметри показу слайдів

Натисніть L під час перегляду показу слайдів або оберіть "Перегляд" > "Параметри показу слайдів", щоб відобразити
параметри для показів слайдів.
Параметри дисплея Оберіть вимкнення додаткових моніторів, повторно запустіть показ слайдів або змінюйте
масштаб.

Параметри слайду Вкажіть тривалість слайду, охоплення та масштаб слайду.

Параметри переходу Вкажіть стилі переходу та швидкість.

Використовуйте програму, що візуалізує перегляди
Виберіть цей параметр, якщо показ слайдів або перегляд відображається неналежним чином. Використання
програми, що візуалізує перегляди, відображає перегляди належним чином, але швидкість відображення може
сповільнитися та можуть існувати інші обмеження.
1 У уподобаннях "Додаткові" виберіть "Використати програмну візуалізацію".

2 Перезапустіть Bridge.

Перегляд динамічних мультимедійних файлів
Можна переглядати більшість відео- та аудіофайлів у Bridge, включаючи більшість файлів, що підтримуються
встановленою на вашому комп'ютері версією QuickTime. Елементи керування відтворенням з'являються на панелі
"Попередній перегляд". Ви також можете змінювати параметри відтворення для того, щоб контролювати, чи відео-
та аудіофайли відтворюються автоматично.

Перегляд мультимедійних файлів на панелі "Попередній перегляд"

1 Виберіть файл для перегляду на панелі "Вміст".

Файл починає відтворюватися на панелі "Попередній перегляд".

2 Використовуючи панель "Попередній перегляд", натисніть на кнопку "Пауза" , щоб призупинити відтворення,
натисніть на кнопку "Лупа"  для увімкнення та вимкнення циклічного повторення, або натисніть на кнопку
"Гучність"  та перетягніть бігунок, щоб налаштувати гучність.

Можна збільшувати або зменшувати яскравість інтерфейсу Bridge для кращого перегляду динамічних
мультимедійних файлів. Див. “Налаштування яскравості та кольорів” на сторінці 15.

Встановити параметри відтворення

1 У Adobe Bridge виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS).

2 Натисніть"Відтворити".

3 Змініть один з наступних параметрів та натисніть ОК.

•  Частота відтворення кадрів у стеку У стеках, що містять 10 або більше зображень, ви можете переглядати
(очищувати) зображення. Цей параметр дозволяє вказувати частоту кадрів під час перегляду стеків зображення.
(Див “Файли стеку” на сторінці 22.)

•  Відтворювати звукові файли автоматично під час перегляду Коли ви натискаєте на аудіофайлові, щоб
відобразити його на панелі "Попередній перегляд", автоматично розпочинається аудіовідтворення. Вимкніть
цей параметр для відтворення аудіофайлів вручну.
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•  Повторювати програвання звукових файлів під час перегляду Безперервно повторює аудіофайли (у циклі).
Зніміть вибір цього параметра, якщо бажаєте відтворити аудіофайл лише одноразово.

•  Відтворювати відеофайли автоматично під час перегляду Виберіть цей параметр для автоматичного
відтворення відеофайлу під час його відображення на панелі "Попередній перегляд".

•  Повторювати програвання звукових файлів під час перегляду Безперервно повторює відеофайли (у циклі).
Зніміть вибір цього параметра, якщо бажаєте відтворити відеофайл лише одноразово.

Робота з Camera Raw
Файли у форматі Camera Raw містять необроблені дані зображення з сенсора зображення камери. Програма Adobe
Photoshop Camera Raw, що доступна у Bridge, якщо на вашому комп'ютері встановлено Adobe Photoshop або Adobe
After Effects, обробляє файли Camera Raw. Можна також обробляти файли у форматі JPEG або TIFF за
допомогою Camera Raw у Bridge.

Використовуйте Bridge для настройок копіювання та вставляння з одного файлу у інший, для пакетної обробки
файлів або для застосування параметрів до файлів, не відкриваючи діалогове вікно Camera Raw.
Примітка:  Виберіть у "Загальних параметрах" програми Bridge "Редагування параметрів Camera Raw", щоб
відкрити файли у форматі Camera Raw у діалоговому вікні Bridge "Camera Raw". Якщо не обрати цей параметр,
файли у форматі Camera Raw відкриються у Photoshop.

Щоб отримати детальну інформацію про роботу з програмою Camera Raw, шукайте "Camera Raw" у Довідці.

Adobe Stock Photos

Adobe(R) Stock Photos дозволяє переглянути та придбати безгонорарні зображення з головних фільмотек. За
допомогою Adobe Stock Photos немає необхідності переривати процес розробки, щоб знайти якісні зображення.
Навпаки, з улюблених компонентів Creative Suite 3 можна застосувати потужні пошукові можливості для Adobe
Stock Photos, щоб знайти та придбати ідеальне зображення.

Детальнішу інформацію можна знайти у повній довідці Adobe Stock Photos на сторінці
www.adobe.com/go/adobe_help_stockphotos_1_5_ua.

Доступ до Adobe Stock Photos з автентифікуючого проксі-сервера.
Якщо зв'язок потребує реєстрації для доступу до Інтернет, Adobe Stock Photos виведе на екран діалогове вікно для
введення реєстраційних даних (і'мя користувача і пароль).

Adobe Stock Photos підтримує основну автентифікацію HTTP та HTTPS-протоколів. В залежності від системи вам
буде запропоновано ввести ім'я користувача та пароль для обох протоколів. Якщо один з протоколів зв'язку за
проксі, а інший - ні, вам не будуть доступні усі властивості Adobe Stock Photos. Коли вводиться і'мя користувача
та пароль, Adobe Stock Photos надійно зберігає інформацію на комп'ютері як зашифровану інформацію.
Примітка:  Крім діалогового вікна реєстраційних даних для проксі у програмі Adobe Stock Photos, кожний сеанс
запит про них з'являтиметься у додаткових діалогових вікнах. Якщо спробувати отримати доступ до служби
Adobe Stock Photos, і реєстраційні дані, що доступні у Adobe Stock Photos правильні, повторно з'явиться діалогове
вікно реєстраційних даних для проксі у програмі Adobe Stock Photos.

У ОС Macintosh версія повинна бути Mac OS 10.3 або новіша для використання Adobe Stock Photos з автентичного
проксі-сервера. Ім'я користувача та пароль, введені у діалоговому вікні реєстраційних даних у програмі Adobe
Stock Photos, впливають на основні настройки ім'я користувача і пароль та відображатимуться у системних
параметрах.

Можна змінити або видалити ім'я та пароль у параметрах Adobe Bridge.
1 У Adobe Bridge виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS).

2 Виберіть Adobe Stock Photos зліва та натисніть "Ввести подробиці проксі".

Примітка:  Параметр "Ввести подробиці проксі" не з'являтиметься, поки ви за автентичним проксі-сервером.

3 Змініть або очистіть ім'я користувача та пароль.

4 Натисніть "ОК" та вийдіть з "Уподобань".
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Оновлену інформацію про автентифікацію Adobe Stock Photos можна знайти на www.adobe.com/go/aspproxy_ua.

Запуск автоматизованих завдань у Bridge

Запуск автоматизованих завдань
Меню "Інструменти" містить підменю для різних команд, що доступні у різних компонентах Adobe Creative Suite 3
Наприклад, якщо Adobe Photoshop встановлено на ваш комп'ютер, ви можете використовувати підменю
"Інструменти" > "Photoshop" для створення пакетів зображення та панорам Photomerge, використовуючи
фотографії, обрані у Bridge. Запуск цих завдань з Bridge зберігає час, тому що відпадає необхідність відкривати
кожний файл окремо.
Примітка:  Треті особи також можуть створювати та додавати їхні власні елементи до меню "Інструменти"
для доданої функціональності в Bridge. Інформацію про створення власних сценаріїв див. у посібнику Bridge
JavaScript.
1 Виберіть файли або теки, які потрібно використовувати. Якщо вибрати теку, команда застосовується при

можливості до всіх файлів у теці.

2 Виберіть "Інструменти" > [Component], за яким слідує необхідна команда. (Якщо компонент не має
автоматизовані завдання у доступі, у меню не з'явиться жодне ім'я компонента.)

Інформацію про необхідну команду див. у документації для цього компонента.

Ви можете швидко векторизувати фільм за допомогою Bridge для запуску команди LiveTrace на фільмові,
експортованому як серію окремих файлів (PSD, BMP, TGA або TIF) з After Effects або Adobe Premiere Pro: Після

створення стилю LiveTrace одного з окремих файлів у Adobe Illustrator оберіть серію окремих файлів у Bridge та
виберіть "Інструменти" > "Illustrator" > "Live Trace". Щоб компілювати ваші зображення назад у відеокліп,
імпортуйте файли Illustrator, які ви щойно створити як послідовність Adobe Illustrator, у After Effects або Premiere
Pro. Зауважте, що існує 10-кадрова межа, коли ви запускаєте команду "LiveTrace" у Bridge.

Створення оглядового аркушу у InDesign
Якщо Adobe InDesign встановлено на ваш комп'ютер, ви можете використовувати Bridge для створення оглядового
аркуша зображення у InDesign.
1 У Bridge виберіть зображення, які потрібно включити до оглядового аркуша. У іншому разі включаються усі

зображення, що відображаються у даний момент на панелі "Вміст".

Примітка:  Ви можете вибирати різні зображення шляхом натискання на "Файли" після відкриття діалогового
вікна "Оглядовий аркуш".

2 Виберіть "Інструменти" > "InDesign" > "Створити оглядовий аркуш InDesign".

3 У "Макеті" діалогового вікна "Оглядовий аркуш" налаштуйте параметри макета для перегляду мініатюр.
• Виберіть "Автоматичне розставлення пробілів", щоб дозволити InDesign автоматично визначати відстань між

мініатюрами на оглядовому аркуші. Вимкнувши параметр "Автоматичне розставлення пробілів" ви матимете
змогу власноруч визначити простір згори, знизу та з боків мініатюр. Поки ви визначатиме простір, попередній
вигляд оглядового аркушу в діалоговому вікні автоматично обновлятиметься.

• Виберіть "Повертати зображення для кращого розташування", щоб повертати зображення для належного
розміщення на оглядовому аркуші, незважаючи при цьому на їх орієнтацію.

4 Під заголовком натисніть на кнопку "Визначити", щоб відкрити діалогове вікно "Створити та змінити
заголовок", та вибрати файлове ім'я зі списку "Визначення заголовку".

5 Щоб використовувати шаблон InDesign для оглядового аркуша, виберіть "Використовувати шаблон InDesign".
Клацніть на "Шаблоні", щоб вибрати шаблон.

6 Щоб зберегти оглядовий аркуш як PDF, виберіть "Зберегти як PDF" у "Параметрах виводу". Натисніть на "Файл
виводу", щоб вибрати стиль InDesign PDF.

7 Клацніть на "OK".
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Метадані та ключові слова

Про панель "Метадані"
Метадані зберігають інформацію про вмісти, наявність авторського права, походження та історію файлів. На
панелі "Метадані" ви можете переглядати та редагувати метадані для вибраних файлів, використовувати метадані
для пошуку файлів та використовувати шаблони для прикріплення або заміщення метаданих.

Відео про про метадані можна знайти на www.adobe.com/go/vid0094_ua.

В залежності від вибраних файлів та програми, якою ви користуєтеся, можуть з'явитися наступних типи метаданих:
Властивості файлу Описує характеристики файлу, включаючи розмір, дату створення та дату змін.

Базовий IPTC Відображає метадані, придатні для редагування. Ви можете додавати підписи до ваших файлів, а
також інформацію про авторські права. Базовий IPTC - це нова специфікація, що була схвалена IPTC (International
Press Telecommunications Council) у жовтні 2004. Вона відрізняється від старішої IPTC (IIM, традиційної), бо до
неї було додано нові властивості, деякі імена властивостей змінено та деякі властивості видалено.

IPTC (IIM, традиційна) Відображає метадані, придатні для редагування. Як і з Базовим IPTC ви можете додавати
підписи до ваших файлів, а також інформацію про авторські права. Цей набір метаданих приховано за
замовчуванням, тому що він замінений на Базовий IPTC. Однак ви можете відображати метадані IPTC
(IIM, традиційної) шляхом вибору з параметрів метаданих у діалоговому вікні "Уподобання".

Шрифти Перераховує шрифти, що використовуються файлами Adobe InDesign.

Зразки Перераховує зразки, що використовуються файлами Adobe InDesign та Adobe Illustrator.

Дані камери (Exif) Відображає інформацію, призначену цифровими камерами. Інформація Exif включає параметри
камери, що використовувалися під час створення зображення.

GPS Відображає навігаційну інформацію з глобальної навігаційної системи (GPS), доступної на деяких цифрових
камерах. Фотографії без GPS-інформації не мають GPS-метаданих.

Camera Raw Відображає параметри, призначені модулем Camera Raw.

Редагувати історію Зберігає журнал змін, внесених у зображення за допомогою Photoshop.

Adobe Stock Photos Перераховує інформацію про зображення, отримані з Adobe Stock Photos.

Version Cue Перераховує інформацію будь-якої версії файлу у Version Cue.

DICOM (Adobe Photoshop CS3 Extended only) Відображає інформацію про зображення, збережені у форматі Digital
Imaging and Communications in Medicine (DICOM).

Налаштування параметрів метаданих
Ви можете зазначити тип метаданих, що відображається на панелі "Метадані". Ви також можете обрати, показувати
чи приховати напис метаданих, скорочений висновок важливих метаданих, що з'являється на верхній частині
панелі "Метадані".

Зазначення метаданих, що відображаються на панелі "Метадані"

1 Виконайте одну з таких дій:
• Виберіть "Уподобання" у меню панелі "Метадані".
• Виберіть "Правка " > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS), а потім виберіть "Метадані"

з переліку ліворуч.

2 Виберіть поля метаданих, які потрібно відобразити на панелі "Метадані".

3 Виберіть параметр "Приховати порожні поля", щоб приховати поля, що не містять інформації.

4 Клацніть на "OK".

Показ або приховання напису метаданих

v Виконайте одну з таких дій:
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• Щоб показати або приховати напис метаданих для окремих файлів, виберіть або зніміть вибір з "Показати напис
метаданих" у меню панелі "Метадані".

• Щоб показати або приховати напис метаданих для усіх файлів, виберіть або зніміть вибір з "Показати напис
метаданих" у "Параметрах метаданих".

Перегляд та зміна метаданих
Ви можете переглядати метадані на панелі "Метадані", діалоговому вікні "Відомості про файл" або або за допомогою
мініатюр на панелі "Вміст". Редагуйте метадані на панелі "Метадані".

Перегляд метаданих

v Виконайте одну з наступних дій:
• Виберіть один або декілька файлів та перегляньте інформацію на панелі "Метадані". Якщо ви вибрали декілька

файлів, з'являться лише загальні метадані для файлів. Використовуйте смуги прокрутки, щоб переглянути
приховані категорії. Клацніть на трикутникові, щоб відобразити усе у категорії.

Ви можете змінювати розмір шрифту на панелі шляхом обрання "Збільшити розмір шрифту" або
"Зменшити розмір шрифту" на панелі меню.

• Виберіть один або декілька файлів та оберіть "Файл" > "Відомості про файл". Потім оберіть будь-яку з категорій
у списку ліворуч.

• Виберіть "Перегляд" > "Детально", щоб відобразити метадані біля мініатюр на панелі "Вміст".
• Наведіть курсор на мініатюру у області вмісту. (Метадані з'являються у спливаючій підказці, лише якщо вибрано

"Показувати підказки" у "Основних параметрах".)

Редагування метаданих на панелі "Метадані"

1 Натисніть на значок ручки у крайній правій точці поля метаданих, яке необхідно редагувати.

2 Наберіть текст у текстовому полі, щоб редагувати чи додати метадані.

3 Натискайте Tab, що переміщатися по полям метаданих.

4 Коли ви закінчили редагування метаданих, натисніть кнопку "Застосувати"  у нижній частині панелі
"Метадані". Щоб скасувати будь-які зміни, які ви зробили, натисніть кнопку "Скасувати"  у нижній частині
панелі.

Перегляд кольорів (Illustrator та InDesign) або шрифтів (InDesign)
Коли ви вибираєте документ InDesign, панель "Метадані" відображає шрифти та зразки кольорів, що
використовувалися у цьому документі. Коли вив вибираєте документ Illustrator, панель "Метадані" відображає
форми та зразки кольорів, що використовувалися у цьому документі.

Відео про застосування Adobe Bridge у процесі проектування можна знайти на www.adobe.com/go/vid0190_ua.
1 Виберіть документ InDesign або Illustrator на панелі "Вміст" вікна Bridge.

2 На панелі "Метадані" розширте розділи "Шрифти" (лише у InDesign), "Форми" (лише у Illustrator) або "Зразки
документу".

Додати метадані, використовуючи діалогове вікно Інформація про файл
В діалоговому вікні Інформація про файл відображаються дані щодо камери, інші властивості файлу, історія
редагування, інформацію щодо авторських прав (якщо є), та панель власних метаданих (якщо програма їх
встановила). Ви можете додавати метадані прямо з діалогового вікна Інформація про файл. Якщо ви оберете багато
файлів, діалогове вікно покаже де існують різні значення для текстового поля. Будь-яка інформація, яку ви додасте
до поля, буде застосована до всіх обраних файлів.
Примітка:  Ви також можете переглядати панель метаданих в деяких переглядах панелі вмісту, а також навівши
вказівник на мініатюру панелі вмісту.
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1 Виділіть один або кілька файлів

2 Оберіть Файл > Інформація про файл.

3 Оберіть будь-яку опцію зі списку, що знаходиться зліва в діалоговому вікні:

Опис Дозволяє вам вводити інформація про документ,
наприклад, назву документу, автора, опис, а також
ключові слова, які можна використовувати для
пошуку документа. Ви також можете обирати текст
з меню, що знаходиться справа від текстових полів.
Щоб зазначити інформацію про авторські права,
оберіть Охороняється авторським правом у
спливаючому вікні Наявність авторського права.
Потім уведіть рядок відомостей про авторські права
та URL особи або компанії, що ними володіє.

Аудіо дані 1 Дозволяє вам уводити інформацію про аудіо файл,
у тому числі назву, виконавця та альбом.

Аудіо дані 2 Відображає інформацію про аудіо файл, у тому числі
бітову частоту, тривалість та налаштування
повторного програвання.

Категорії Дозволяє вам уводити інформацію на основі
категорій Асошиейтед прес. Ви також можете
обирати текст з меню, що знаходиться справа від
текстових полів. Опція Категорії з'явиться тільки
якщо встановлено Adobe Photoshop.

DICOM Відображає дані про патент, дослідження, серію та
обладнання для зображень DICOM. Опція DICOM
з'явиться тільки якщо встановлено Adobe
Photoshop.

Історія Відображає журнальну інформацію Adobe
Photoshop для зображень, збережених за
допомогою Photoshop. Опція Історія з'явиться
тільки якщо встановлено Adobe Photoshop.

Дані камери 1 Відображає інформацію "тільки для читання" про
камеру та налаштування, які використовуються для
фотографування, наприклад, виробництво, модель,
швидкість затвора та фокальної відстані.

Дані камери 2 Відображає інформацію "тільки для читання" про
фотографію, у тому числі розміри у пікселях та
роздільну здатність.

IPTC-уміст Описує візуальний уміст зображення.

IPTC-контакт Відображає контактну інформацію фотографа.

Зображення IPTC Відображає описову інформацію про зображення.

Стан IPTC Відображає інформацію про робочий потік та
авторські права.

Adobe Stock Photos Відображає інформацію "тільки для читання" про
зображення, отримані від Adobe Stock Photos.

Відео дані 1 Відображує інформацію про відео файл, у тому числі
ширину та високу відеокадру, та дозволяє уводити
інформацію про відео файл, у тому числі ім'я стрічки
та ім'я сцени.

Відео дані 2 Відображує інформацію про відео, у тому числі, ім'я
альтернативної стрічки та значення часового коду.

BRIDGE/VERSION CUE 31
Посібник користувача



Вихідний документ Дозволяє уводити інформацію про файл, яка може
бути корисною для випуску новин, у тому числи
інформацію щодо часу та місця створення файлу,
інформацію щодо передачі, спеціальні вказівка
щодо обробки файлу, а також заголовок. Ви також
можете обирати текст з меню, що знаходиться
справа від текстових полів.

Додаткові параметри Відображає поля та структури для зберігання
метаданих, використовуючи області імен та
властивості, наприклад, файловий формат та
властивості XMP, Exif та PDF. З відображеною
інформацією дозволяється виконувати такі
операції:

• Клацніть "Зберегти", щоб експортувати метадані
в текстове поле (з файловим розширенням .xmp).

• Клацніть "Замінити", щоб замінити метадані в
існуючих файлах на метадані, збережені в XMP-
файлі. Дані в існуючих властивостях замінюються
на нові значення.

• Клацніть "Додати", щоб додати метадані в
існуючих файлах до метаданих, збережених в
XMP-файлі. Дані в існуючих властивостях не
замінюються, а нові дані додаються або
вставляються в потрібному місці. (Опція Додати
недоступна, якщо ви обираєте декілька файлів.)

• Клацніть "Видалити", щоб видалити властивість
Додаткові, що є зараз обраною. Клацніть,
утримуючи клавішу Shift, щоб обрати декілька
властивостей.
Примітка:  Утримуйте натиснутою клавішу Alt
(Windows) або Option (Mac OS), щоб замінити ці
команди на Замінити все, Додати все, та
Видалити все (Додати все недоступна, якщо ви
обрали декілька файлів). Ці команди можуть
змінювати всю інформацію файлу; тобто,
Exif-інформацію, яка не може бути змінена
користувачем, наприклад, фокальну відстань або
ідентифікатор файлу Photoshop, а також,
інформацію, яка може бути змінена
користувачем, наприклад, назву документу та
ключові слова. При утримуванні клавіші Alt
(Windows) або Option (Mac OS) також
відображається кнопка Відновити, що дозволяє
відновлювати попередні налаштування.

4 Наберіть інформацію, що необхідно додати у відображуване поле.

5 Натисніть кнопку "OK", щоб застосувати зміни.

Робота з шаблонами метаданих
Ви можете створювати нові шаблони метаданих в Bridge, використовуючи команду Створити шаблон метаданих
або змінивши метадані в діалоговому вікні Інформація про файл та зберігши їх як шаблон.

Ви можете зберегти метадані в шаблоні, щоб використовувати його в якості початку для заповнення метаданими
документів InDesign та інших документів, створених за допомогою програмного забезпечення, яке підтримує XMP.
Шаблони, які ви створюєте, зберігаються в загальнодоступному місці, до якого має доступ усе програмне
забезпечення, що підтримує XMP.
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Ви також можете зберегти метадані в файлі XMP, щоб використовувати його сумісно з іншими користувачами,
або щоб додавати до інших файлів. На відміну від шаблонів метаданих, XMP-файли не з'являються в меню
Інформація про файл.

Створити шаблон метаданих

1 Оберіть Інструменти > Створити шаблон метаданих.

2 Уведіть ім'я в текстове поле Ім'я шаблону.

3 Оберіть метадані, які потрібно включити в шаблон з полів в діалоговому вікні Створити шаблон метаданих, та
уведіть значення для метаданих в текстові поля. (Якщо ви оберете опцію метаданих та залишите відповідне
текстове поле вільним, Bridge очистить існуючі метадані, коли ви застосуєте шаблон.)

Щоб швидко додати метадані з існуючого шаблону в новий шаблон, оберіть Додати метадані з меню, що
знаходиться у верхньому правому куті діалогового вікна Створити шаблон метаданих, та оберіть

існуючий шаблон.

4 Натисніть кнопку "Зберегти".

Збережіть метадані в діалоговому вікні Інформація про файл як шаблон або XMP-файл

1 Оберіть Файл > Інформація про файл.

2 Виконайте одну з таких дій:
• Щоб зберегти метадані як шаблон, клацніть мініатюру у вигляді трикутника у верхній частині діалогового вікна,

та оберіть Зберегти шаблон даних. Уведіть ім'я шаблону та натисніть кнопку "Зберегти".
• Щоб зберегти метадані в XMP-файл, клацніть Зберегти в розділі Додаткові діалогового вікна. Введіть ім'я файлу,

зазначте розташування і натисніть кнопку "Зберегти".

Щоб переглянути шаблони метаданих в Windows Explorer (Windows) або в Finder (Mac OS), оберіть
Показати шаблони в меню Інформація про файл.

Показати або видалити шаблони метаданих

1 Оберіть Файл > Інформація.

2 Оберіть будь-яку наступну опцію з меню в правому верхньому куті діалогового вікна Інформація про файл:
• Щоб видалити існуючий шаблон метаданих оберіть Видалити шаблон метаданих. Оберіть шаблон з меню в

діалоговому вікні та клацніть Видалити.
• Щоб відкрити теку, що містить шаблони метаданих, оберіть Показати шаблони.

3 Клацніть на "OK".

Застосувати шаблони метаданих до файлів в Bridge

1 Виділіть один або кілька файлів

2 Оберіть будь-яку з наступних команд з меню панелі Метадані або з меню Інструменти:
• Додайте Метадані, потім ім'я шаблону. Ця команда застосовує метадані шаблону тільки якщо файл ще не містить

метадані або властивості. (Опція Додати недоступна, якщо ви обираєте декілька файлів.)
• Замініть Метадані, потім ім'я шаблону. Ця команда повністю заміщує метадані, що містяться в файлі, на метадані

шаблону.

Імпортувати метадані в документ
1 Оберіть Файл > Інформація про файл.

2 Виконайте одну з таких дій:
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• Клацніть на трикутній мініатюрі у верхній частині діалогового вікна Інформація про файл, та оберіть ім'я
шаблону з верхнього розділу меню. Метадані з шаблону замістять існуючі метадані. Щоб замість цього додати
існуючі метадані, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), коли ви обираєте ім'я шаблону.
Примітка:  Необхідно зберегти шаблон метаданих, перш ніж буде можливо імпортувати метадані із шаблону.

• В розділі Додаткові діалогового вікна Інформація про файл клацніть Замінити, щоб замінити існуючу
інформацію на інформацію з XMP-файлу. Знайдіть XMP-файл, що містить метадані, які ви бажаєте імпортувати,
та клацніть Відкрити.

• В розділі Додаткові діалогового вікна Інформація про файл клацніть Додати, щоб додати існуючу інформацію
до інформації з XMP-файлу. (Опція Додати недоступна, якщо ви обираєте декілька файлів.) Кожне поле
Інформації про файл, що не містить ніякої інформації, заповнюється умістом з цього файлу. Ключові слова
будуть завжди додаватися до інформації з файлу.

Після імпортування шаблону метаданих ви можете швидко оновити дату створення, клацнувши Сьогодні
в панелі Походження діалогового вікна Інформація про файл.

Додати до файлу ключові слова
Панель ключових слів дозволяє створювати та додавати ключові слова Bridge до файлів. Ключові слова можна
організувати у ієрархічні категорії з батьківських та дочірніх ключових слів (що називаються підключовими
словами). Використовуючи ключові слова ви можете ідентифікувати файли на основі їхнього умісту. Наприклад,
ви можете скористатися панеллю "Фільтр" для перегляду усіх файлів у теці, що мають спільні ключові слова, також
ви можете скористатися командою "Знайти", щоб розмістити файли зі вказаним ключовим словом.

Також див.

“Файли сортування та фільтрації” на сторінці 20

Створити нові ключові слова або підключові слова

1 На панелі "Ключові слова" виберіть ключове слово.

Наприклад, якщо обрано "Імена", додавання нового ключового слова створює ключове слово на такому самому
рівні, що й "Імена", наприклад, "Спорт"; та додавання нового підключового слова дозволяє створити ключове
слово під "Іменами", наприклад, "Джуаніта".

2 Клацніть кнопку "Нове ключове слово"  або кнопку "Нове підключове слово" , або оберіть "Нове ключове
слово" або "Нове підключове слово" у меню панелі.

3 Напишіть ключове слово та натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Якщо вам необхідно застосувати батьківське ключове слово лише у цілях структури, то візьміть це ключове слово
у дужки, наприклад [Імена]. Ключові слова у дужках не можуть додаватися до файлів.

Ви також можете додавати ключові слова, використовуючи вікно "Знайти" у нижній частині панелі "Ключові
слова". Використовуйте коми для визначення підключових слів та крапки з комою - окремих записів.

Наприклад, щоб додати "Лос-Анжелес" до категорії "Місця", оберіть ключове слово "Місця", напишіть Лос-
Анжелес, а потім натисніть на кнопку "Нове підключове слово".

Додати ключові слова або наборі ключових слів до файлів

1 Виберіть файл або файли, до яких необхідно додати ключові слова.

2 На панелі "Ключові слова" оберіть поле біля імені ключового слова або підключового слова. Натисніть на вікні,
щоб обрати усі батьківські ключові слова, утримуючи клавішу Shift.

З'явиться галочка в полі біля ключового слова при його додаванні до обраного файлу. Якщо ви обрали декілька
файлів, але ключове слово було обране лише до кількох з них, у вікні ключового слова з'являється дефіс (-).
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Примітка:  Якщо натиснути на підключовому слові, утримуючи клавішу Shift, батьківські ключові слова також
будуть додані до файлу. Щоб змінити поведінку таким чином, щоб натискання на підключовому слові
автоматично додавало батьківські ключові слова (а натискання на клавішу Shift додавало лише підключове слово),
оберіть у параметрах метаданих "Автоматично застосовувати батьківські ключові слова".

Видалити ключові слова з файлу

• Щоб зняти відмітку, оберіть файл, потім клацніть у полі біля імені ключового слова або набору ключових слів.
Щоб також зняти відмітку з усіх батьківських ключових слів, натисніть на вікні ключового слова, утримуючи
клавішу Shift.

• Щоб примусово зняти відмітку, натисніть на вікні ключового слова, утримуючи клавішу Alt (Windows) або
Option (Mac OS). Такий метод особливо зручний, якщо ви обрали декілька файлів, але ключове слово було
застосовано лише до кількох з них, спричинюючи появу дефісу у вікні ключового слова. Щоб примусово зняти
відмітку з ключового слова та усіх батьківських слів, натисніть на вікні ключового слова, утримуючи клавішу
Alt (Windows) або Option (Mac OS).

• Виберіть файл, а потім оберіть "Видалити ключові слова" у меню панелі "Ключові слова". Щоб видалити всі
ключові слова, натисніть "Так".

Керування ключовими словами

v Виконайте одну з наступних дій:
• Щоб перейменувати ключове слово або набір ключових слів, оберіть "Перейменувати" з меню панелі. Потім

уведіть нове ім'я поверх старого на панелі, а потім натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).
Примітка:  Під час перейменування ключового слова, ім'я ключового слова змінюється лише у вибраних файлах.
Початкова назва ключового слова зберігається в усіх інших файлах, до яких ключове слово було перед цим додане.

• Щоб перемістити ключове слово у іншу групу ключових слів, перетягніть його до батьківського ключового слова,
у якому воно повинне розміститися, а потім відпустіть кнопку миші.

• Щоб видалити ключове слово, виберіть ключове слово, клацнувши на його імені, потім клацніть на кнопці
Видалити ключове слово  внизу панелі або оберіть Видалити з меню панелі.

Примітка:  Ключові слова, отримані від інших користувачів, з'являться в категорії [Інші ключові слова], доки
ви не зміните їхню належність до категорії. Щоб зробити ці ключові слова постійними в Bridge, натисніть на
ключове слово, утримуючи праву кнопку миші (Windows) або клавішу Ctrl (Mac OS), а потім оберіть у
контекстному меню "Зробити постійним".

• Для розширення або згортання категорій ключових слів, натисніть на стрілку біля категорії або оберіть з меню
панелі "Розгорнути все" та "Згорнути все".

• Щоб знайти файли за допомогою ключових слів, оберіть "Знайти" з меню панелі "Ключові слова". (Див. “Пошук
файлів та тек” на сторінці 18.)
Примітка:  Ви не можете змінювати ключові слова в результатах пошуку для Adobe Stock Photos.

Знайти ключові слова

v У вікні нижньої частини панелі "Ключові слова" ви можете написати назву ключового слова, яке ви шукаєте.

За замовчуванням усі ключові слова, що містять надруковані вами символи, підкреслені. Перша збіжність
підкреслена зеленим кольором, усі наступні збіжності - жовтим. Натисніть "Знайти наступне ключове слово" або
"Знайти попереднє ключове слово", щоб обрати інше підкреслене ключове слово.

Щоб підкреслити лише ті ключові слова, що починаються з символів, які ви надрукували, оберіть
"Починається з" у методі пошуку ключових слів у параметрах метаданих. Наприклад, якщо обрано

"Містить", друкування "ін" підкреслить як "Індіана", так й "Маін", якщо обрано "Починається з", тоді підкреслено
буде лише "Індіана".

Імпорт або експорт ключових слів

Ви можете здійснювати імпорт текстових файлів з відступом табуляції, експортованих з інших програм на
кшталт Adobe Photoshop Lightroom. Також можна експортувати як текстові файли й ключові слова Bridge.
• Для імпорту файлу ключового слова у Bridge без видалення існуючих ключових слів, оберіть з панелі меню

"Ключові слова", а потім двічі натисніть на файлові для імпортування.
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• Для імпорту файлу ключового слова у Bridge та видалення існуючих ключових слів оберіть "Очистити та
Імпортувати" з панелі меню "Ключові слова", а потім двічі натисніть на файлові для імпортування.

• Щоб експортувати файл з ключовим словом, оберіть "Експортувати з " у меню панелі "Ключові слова", вкажіть
ім'я файлу та натисніть "Зберегти".

Використання Version Cue в Bridge

Робота з Version Cue в Bridge
Сумісне використання Adobe Bridge та Version Cue надає можливість інтуїтивного доступу та керування файлами
та проектами Version Cue. Використовуйте панель "Інспектор" в Bridge для відображення та роботи з контекстною
інформацією про Сервери Version Cue, проекти та ресурси. Завдання на панелі "Інспектор", пов'язані між собою
перехресними посиланнями, дозволяють вам працювати з серверами та проектами Version Cue. Кнопки
Version Cue панелі Уміст в Bridge полегшують доступ та застосування команд Version Cue.
Ви можете виконувати наступні завдання Version Cue в Bridge. Щоб отримати інструкції щодо виконання цих
завдань, див. Довідка Version Cue.
• Зайдіть до серверів Version Cue, створіть проекти Version Cue, відредагуйте властивості об'єкту та додайте файли

до проекту. Ви також можете використовувати Bridge для видалення або від'єднання від проектів Version Cue.
• Відкрийте файли проектів та перемістіть або скопіюйте їх у проекти Version Cue, а також видаліть або відновіть

файли Version Cue та перемістіть локальні копії файлі проекту.
• Виконуйте пошук файлів проекту, використовуючи таку файлову інформацію, як коментарі версії, ключові

слова, або шрифти, що містяться в файлі.
• Перевірте файл проекту, не відкриваючи його в приготуванні для редагування в автономному режимі.
• Перевірте версії як файлів Adobe, так і інших файлів.
• Перегляньте, видаліть та поновіть попередні версії, не відкриваючи файли в їх рідних програмах.
• Синхронізувати файли.
• Перегляньте доступність та стан серверів Version Cue та проектів, використовуючи мініатюри стану.

Оглянути файли Version Cue в Bridge
Панель "Інспектор" в Bridge відображає інформацію контекстну інформацію про сервери Version Cue, проекти та
ресурси, що управляють Version Cue, на основі того, що обрано в панелі "Уміст". Наприклад, якщо ви оберете
проект Version Cue, на панелі Інспектор відобразиться інформація щодо властивостей проекту та завдань,
пов'язаних між собою перехресними посиланнями, які дозволяють переглядати "Корзину проекту",
синхронізувати файли проекту або редагувати властивості проекту.
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Проект Version Cue на панелі Інспектор Bridge

У верхній частині панелі Інспектора відображається інформація щодо серверу, проекту або ресурсу, а в нижній
частині панелі відображаються доступні завдання, пов'язані перехресними посиланнями. Уподобання інспектора
дозволяють визначати те, яка інформація з'явиться в панелі Інспектора.

За подальшою інформацією щодо виконання конкретних завдань Version Cue, див. Довідку Version Cue.

Відобразити інформацію Version Cue в панелі "Інспектор"

1 На панелі Уміст оберіть сервер Version Cue, проект або ресурс, інформацію щодо якого ви бажаєте переглянути.

2 Оберіть Вікно > Панель Інспектор.

Bridge відображує інформацію та завдання (доступні), які відносяться до серверу, проекту або ресурсу.

3 Щоб виконати завдання, клацніть на гіперпосиланні.

Примітка:  Деякі завдання вимагають реєстрації в утиліті Version Cue Administration.

Скопіюйте інформацію з панелі Інспектор

Можливість копіювати інформацію з панелі Інспектор особливо корисна, коли вам потрібен текст довгого
коментарю версії.
v Клацніть на посиланні правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші, утримуючи клавішу Control

(Mac OS), виберіть команду "Скопіювати" [назва елементу]. Наприклад, клацніть правою клавішею миші на
коментарі версії та оберіть Скопіювати [коментар версії].

Встановити уподобання Інспектора

1 Виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або "Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) та клацніть на "Інспектор".

2 Оберіть які елементи потрібно відображувати на панелі Інспектор та клацніть ОК. Наприклад, оберіть
Version Cue Project Panel, щоб відображувати інформацію та завдання, що відносяться до обраного проекту
Version Cue.
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Розпочніть конференцію з допомогою Bridge

Розпочати конференцію
З Bridge ви можете розпочати веб-конференцію в реальному часі для спільного перегляду вашого робочого столу
та документів. Учасники долучаються до конференції, реєструючись у веб-середовищі конференції зі своїх
комп'ютерів. Аби розпочинати та брати участь у конференціях, ви мусите мати обліковий запис. Можна
підписатися або створити пробний обліковий запис, натиснувши кнопку "Почати конференцію" в Bridge.

"Початок зустрічі" доступний лише у англійській, французькій та німецькій версіях Bridge.
1 Щоб розпочати конференцію, виконайте одну з таких дій:
• Оберіть Розпочати конференцію з панелі Обране.
• Оберіть "Інструменти" > "Розпочати конференцію".

2 В діалоговому вікні що з'явиться, виконайте одну з таких дій:
• Якщо маєте обліковий засіб, клацніть "Увійти". Введіть URL конференції, ім'я користувача та пароль облікового

запису, потім клацніть "Увійти". У вашому обліковому записі в якості імені користувача використовується ваш
ідентифікатор Adobe (або електронна поштова адреса).

• Якщо ви не маєте облікового запису, клацніть "Створити випробувальний обліковий запис" та виконуйте
вказівки на екрані.

3 Виконайте одну з таких дій:
• Щоб запросити учасників до конференції, клацніть "Надіслати запрошення електронною поштою", введіть

електронну адресу тих, кого бажаєте запросити, потім клацніть "Надіслати".
• Щоб спільно з іншими використовувати документ показаний на екрані, клацніть "Спільно використовувати мій

екран".

Щойно учасники долучаються до конференції їх імена з'являтимуться в списку учасників.

4 Виконайте одну з наступних дій:
• Введіть повідомлення в чат-модулі, виберіть особу, котрій бажаєте надіслати його, клацніть кнопку "Надіслати

повідомлення".
• Робіть примітки в модулі приміток і надсилайте їх після конференції (тільки учасникам).
• Якщо ви бажаєте спільно з іншим учасником використовувати його стільницю, виберіть його ім'я зі списку

учасників, клацніть кнопку "Встановити роль користувача" та оберіть "Призначити ведучим".

Долучитися до конференції
Якщо ви не маєте облікового запису, ви можете долучитися до конференції в якості гостя.
1 В запрошенні електронною поштою клацніть URL конференції або введіть URL конференції в адресному полі

переглядача.

2 Введіть ім'я користувача і пароль для вашого облікового запису або ввійдіть в якості гостя.

3 У конференції можна виконувати наступні дії:
• Щоб надіслати повідомлення, наберіть його в чат-модулі, виберіть особу, котрій бажаєте надіслати його, та

клацніть кнопку "Надіслати повідомлення".
• Щоб стерти дані в чат-модулі або змінити розмір шрифту, клацніть кнопку "Параметри модуля" та виберіть

параметр.

Уподобання конференції
Коли ви розпочинаєте конференцію, URL конференції та вказане ім'я користувача записуються в уподобання
Конференції. Щоб змінити параметри свого облікового запису, виберіть "Правка" > "Уподобання" (Windows) або
"Bridge" > "Уподобання" (Mac OS) і виберіть "Конференція" ліворуч.
Примітка:  Іменем користувача для вашого облікового запису є ваш ідентифікатор Adobe. Щоб змінити ім'я
користувача, створіть новий ідентифікатор Adobe на сайті Adobe.com.
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Глава 3: Adobe Version Cue
Adobe Version Cue® CS3 - це менеджер версій файлів, що входить до складу пакетів Adobe Creative Suite 3 Design
Premium, Adobe Creative Suite 3 Design, Adobe Creative Suite 3 Web Premium, Adobe Creative Suite 3 Web Standard
та Adobe Creative Suite 3 Master Collection. Version Cue забезпечую керування версіями та ресурсами в
компонентах Creative Suite з підтримкою Version Cue, до яких відносяться Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Bridge та Adobe InCopy.

Робота з Adobe Version Cue

Про програму Version Cue
Version Cue - це менеджер версій файлів, що входить до складу пакетів Creative Suite 3 Design, Creative Suite 3 Web
та Creative Suite 3 Master Collection та складається з двох частин: сервер Version Cue та підключення до Version Cue.
Сервер Version Cue можна встановити локально або на окремому комп'ютері, на якому будуть розміщені
проекти Version Cue та рецензії PDF-файлів. Підключення до Version Cue, що постачається разом з всіма
компонентами Creative Suite із підтримкою Version Cue (Acrobat, Flash, Illustrator, InDesign, InCopy, Photoshop та
Bridge) дозволяє підключатися до серверів Version Cue.

Version Cue можна використовувати для контролю версій файлів під час роботи, а також для підтримки спільної
роботи групи за допомогою спільного використання файлів, контролю версій, резервних копій, рецензій через
Інтернет та можливості витягувати та повертати файли. Можна організувати файли, що управляються Version Cue,
в закриті або спільні проекти.

Version Cue інтегрується з Adobe Bridge: Використовуйте Bridge як переглядач файлів для проектів Version Cue.
Ви можете використовувати Bridge, щоб отримувати доступ до серверів Version Cue, проектів, файлів і для
швидкого перегляду, пошуку та порівняння інформації щодо ресурсів, що управляються Version Cue.

За допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue можна створювати та керувати правами доступу
користувачів, проектами, рецензіями PDF-файлів, адміністративними резервними копіями, а також експортувати
вміст та виконувати розширене налаштування сервера Version Cue.

Відео щодо використання Version Cue можна знайти на web-сайті www.adobe.com/go/vid0112_ua.

Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Робота з сервером Version Cue” на сторінці 45

“Адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 68

“PDF-рецензії Version Cue” на сторінці 78

Основні відомості про Version Cue

Сервер Version Cue

Під час стандартної установки Creative Suite 3 Design, Web або Master Collection на комп'ютер встановлюється
сервер Version Cue. Але не вмикається. Сервери Version Cue зберігають проекти Version Cue та пов'язані ресурси.
Доступ до сервера Version Cue можна отримати за допомогою Adobe Bridge або діалогового вікна Adobe в
компонентах Creative Suite із підтримкою Version Cue. Можна запустити сервер Version Cue на комп'ютері або
встановити та запустити його на спеціальному комп'ютері, до якого можна отримати доступ по мережі. Другий
варіант є рекомендованим.

При першому включені сервера Version Cue необхідно вказати початкові параметри сервера, включаючи пароль
системного адміністратора, ім'я сервера та параметри видимості, а також параметри створення облікового запису
користувача.
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Адміністрування сервера Version Cue

Після установки та ввімкнення сервера Version Cue скористайтеся Адмініструванням сервера Version Cue для
налаштування користувачів, створення проектів та змінення їх властивостей, створення та керування
рецензіями PDF-файлів, а також для налаштування сервера Version Cue.

Проекти Version Cue

Version Cue використовує проекти для зберігання пов'язаних файлів та тек. Проекти зберігаються на серверах
Version Cue. Проекти зберігають головні копії файлів, доданих до проекту, а також метадані файлів, наприклад
інформацію про версію та коментарі.

Локальні файли проекту та версії на сервері

Локальні файли проекту створюються на жорсткому диску, якщо відкрити для редагування файли, що входять в
проект Version Cue (Version Cue помічає файли як витягнуті користувачем). Під час роботи з локальним файлом
проекту можна зберегти зміни, вибравши в меню "Файл" пункт "Зберегти". Ця команда оновлює локальний файл
на жорсткому диску, але не файл на сервері Version Cue.

Після закінчення редагування локального файлу проекту можна повернути його на сервер Version Cue за
допомогою команди "Повернути", створивши тим самим нову версію. Версії представляють собою знімок файлу в
певний момент часу.

Сервер Version Cue зберігає всі версії файлу, що дає можливість переглянути попередні версії, зробити одну з них
поточною або видалити непотрібні та застарілі.

Управління версіями

Version Cue забезпечує спільний доступ до файлів сервера Version Cue. Якщо два користувачі роблять спробу
редагувати файл на сервері Version Cue, Version Cue використовує управління версіями, повідомляючи другому
користувачу про те, що файл вже витягнутий. Після цього Version Cue надає вибір щодо подальших дій.

Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Робота з сервером Version Cue” на сторінці 45

“Адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 68

“Робота з проектами Version Cue” на сторінці 50

“Про локальні файли проекту ” на сторінці 56

“Версії Version Cue” на сторінці 63

“Редагування файлів, витягнутих іншим користувачем” на сторінці 58

Робочі процеси Version Cue
Перед використанням можливостей Version Cue необхідно установити та налаштувати сервер Version Cue,
створити проект та призначити користувачів.

Установка на налаштування сервера Version Cue

Під час установки Creative Suite 3 Design, Web або Master Collection встановлюється сервер Version Cue. Але не
вмикається. Можна увімкнути сервер, активувавши тим самим просте спільне використання файлів. Однак, якщо
необхідно надати робочій групі спільний доступ до ресурсів, якими керує Version Cue, потрібно установити його
на окремий комп'ютер в мережі. Див. розділ “Про установку сервера Version Cue” на сторінці 45.

При першому запуску сервера необхідно вказати початкові параметри сервера, включаючи пароль системного
адміністратора, ім'я сервера та параметри видимості, а також стандартні права доступу користувачів. Див. розділ
“Увімкнення та налаштування сервера Version Cue” на сторінці 46.
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Виконайте подальші налаштування сервера, задавши параметри сервера Version Cue та утиліти адміністрування
сервера Version Cue. Див. розділ “Встановлення параметрів сервера Version Cue” на сторінці 47 та “Додаткові
завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76.

Створення проекту та призначення користувачів

Після налаштування сервера Version Cue можна створити проекти та призначити їм користувачів. За
замочуванням в Version Cue створюються закриті проекти. Стан спільного використання проекту можна змінити
будь-коли, а також обмежити доступ до проекту, вказавши необхідність входу користувачів при спробі доступу до
проекту.

Створення проектів за допомогою Bridge, діалогового вікна Adobe або утиліти адміністрування сервера
Version Cue. Щоб вказати додаткові властивості проекту, наприклад необхідність входу користувача та
призначення прав доступу, можна скористатися утилітою адміністрування сервера Version Cue. Див. розділ
“Створення проектів” на сторінці 51 та “Створення та керування проектами за допомогою утиліти
адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72.

Додання файлів до проекту

Після створення проекту в нього можна додати файли, що користувачі можуть витягувати, редагувати та повертати
їх. Можна додати декілька файлів Adobe або не-Adobe за допомогою Bridge або додати файли по одному з
компонента Creative Suite із підтримкою Version Cue за допомогою діалогового вікна Adobe. Див. “Додавання
файлів та тек до проекту.” на сторінці 54

Доступ до можливостей Version Cue
Спосіб доступу до можливостей Version Cue, за допомогою діалогового вікна Adobe або Bridge, залежить від того,
чи використовується програма з підтримкою Version Cue та чи використовується один з продуктів пакету Adobe
Creative Suite (наприклад Adobe Creative Suite Design Premium).

Наприклад можна отримати доступ до повного набору можливостей, або через діалогове вікно Adobe, або через
Bridge, якщо Photoshop використовується як частина пакетного продукту. Але якщо Photoshop використовується
як окрема програма, необхідно надати доступ до спільного проекту, щоб скористатися повним набором
можливостей Version Cue. В Dreamweaver, Contribute та Fireworks доступ до можливостей Version Cue можна
отримати тільки через Bridge. В наступній таблиці описані випадки, коли необхідно скористатися
можливостями Version Cue, та способи отримання доступу до них.

Програмний компонент Доступ через діалогове вікно
Adobe

Доступ через Bridge

Acrobat, Bridge, Illustrator, InCopy,
InDesign, Photoshop, Flash

Якщо використовується як частина
продукту Creative Suite: Так

Якщо використовується як окрема
програма: Тільки якщо надано
доступ до спільного проекту

Якщо використовується як частина
продукту Creative Suite: Так

Якщо використовується як окрема
програма: Тільки якщо надано
доступ до спільного проекту

Dreamweaver, Contribute, Fireworks, Ні Якщо використовується як частина
продукту Creative Suite: Так

Якщо використовується як окрема
програма: Тільки якщо надано
доступ до спільного проекту

Adobe рекомендує керувати файлами, створеними не за допомогою продуктів Adobe, через Bridge. Однак, якщо
необхідно співпрацювати з іншими користувачами, які не мають доступу до Bridge, можна скористатися URL-
адресою сервера Version Cue WebDAV для доступу до проектів, що знаходяться на сервері Version Cue. Див. розділ
“Підключення до сервера Version Cue за допомогою WebDAV” на сторінці 49.

ІТ-адміністратори можуть використовувати утиліту доступу до Adobe Version Cue, що можна
завантажити з Web-сайту Adobe, для доступу та отримання поточних версій файлів, що зберігаються в

проекті Version Cue. Додаткові відомості див. на Web-сайті Adobe.
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Використання компонентів Creative Suite 2 та Acrobat 8 з Version Cue CS3
Можна використовувати компоненти Adobe Creative Suite 2 та Acrobat 8 з сервером Version Cue CS3. Однак, в
такому разі слід пам'ятати про деякі відмінності.
• Якщо використовується Acrobat 8 або компонент Adobe Creative Suite 2 для доступу до файлів під

управлінням Version Cue CS3, ці файли мають входити в проект, сумісний з Version Cue CS2. Під час створення
проекту в Version Cue CS3 можна указати його сумісність з Version Cue CS2. (Неможливо указати, що проект є
сумісним з Version Cue CS2 після того, як він вже створений.)
Примітка:  Проекти, переведені з Version Cue CS2 на Version Cue CS3 залишаються сумісними з Acrobat 8 та
компонентами Adobe Creative Suite 2.

• Acrobat 8 та компоненти Adobe Creative Suite 2 не можуть підключатися до сервера Version Cue CS3, якщо
включити SSL в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

• Компоненти Adobe Creative Suite 2 не можуть працювати з серверами Version Cue CS3, що встановлені на тому
самому комп'ютері. Однак, компоненти Adobe Creative Suite 2 можуть підключатися до серверів Version Cue
CS3, що знаходяться в мережі.

• Робоче середовище Version Cue CS2 та сервер Version Cue CS3 Server можуть бути встановлені та працювати на
одному комп'ютері (та повинні бути установлені на одному комп'ютері, якщо необхідно перенести проект з
Version Cue CS2 в Version Cue CS3).

• Version Cue CS3 не підтримує відмінності. Однак, компоненти Adobe Creative Suite 2 можуть працювати з
відмінностями в сумісних із Version Cue CS2 проектах на сервері Version Cue CS3. Компоненти Adobe Creative
Suite 3 не можуть працювати з відмінностями в сумісному з Version Cue CS2 проекті на сервері Version Cue CS3.

Додаткові відомості щодо використання Acrobat 8 з Version Cue CS2 див. в розділі "Використання Version Cue" в
довідці по Acrobat 8. Додаткові відомості щодо використання компонентів Adobe Creative Suite 2 з Version Cue CS2
див. в довідці по Version Cue CS2.

Також див.

“Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72

“Перенос проектів на сервер Version Cue 3.0” на сторінці 49

Використання діалогового вікна Adobe
В компонентах Creative Suite з підтримкою Version Cue можна використовувати діалогове вікно Adobe під час
виконання команд "Відкрити", "Імпорт", "Експорт", "Помістити", "Зберегти", "Зберегти як". Діалогове вікно Adobe
надає доступ до команд та елементів керування Version Cue, а також показує мініатюри та іншу інформацію, що
спрощує пошук файлів.

Щоб скористатися діалоговим вікном Adobe, натисніть "Використати діалог Adobe" в діалогових вікнах "Відкрити",
"Імпорт", "Експорт", "Помістити", "Зберегти", "Зберегти як".

Якщо кнопка "Використати діалог Adobe" відсутня в діалогових вікнах "Відкрити", "Імпорт", "Експорт",
"Помістити", "Зберегти", "Зберегти як", переконайтеся, що в Bridge або в компоненті Creative Suite, що наразі

використовується, ввімкнута підтримка керування файлами Version Cue.

Використовуйте параметри меню "Перегляд", щоб налаштувати дисплей. Ви можете перейти назад до діалогового
вікна операційної системи в будь-який час, клацнувши "Використовувати діалогове вікно операційної системи".
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Діалогове вікно Adobe
A. Панель "Обране" B. Меню "Перегляд" C. Переключити метадані D. Меню "Інструменти" E. Меню "Вигляд"

Сервер Version Cue та значки проекту
Bridge та діалогове вікно Adobe показують значки станів для серверів Version Cue та проектів, даючи змогу
визначити їх доступність (онлайн), недоступність (автономно), локальне або віддалене розташування.
Спільний проект Свідчить про те, що проект доступний для спільного використання іншим користувачам.

Закритий проект Свідчить про те, що проект доступний, але не для спільного використання іншими
користувачами.

Автономний проект Означає що проект недоступний.

Проект сумісний з VC2 Означає, що проект є сумісним з компонентами Adobe Creative Suite 2 та Adobe
Acrobat 8.

Сервер працює автономно Означає що сервер Version Cue знаходиться в автономному режимі.

Мій сервер Означає, що сервер Version Cue встановлений локально.

Сервер в мережі Означає віддалений доступний сервер Version Cue.

Ввімкнення керування файлами Version Cue
Керування файлами Version Cue, що забезпечує доступ до проектів Version Cue, за замовчуванням ввімкнуто в
Bridge CS3 та всіх компонентах Creative Suite із підтримкою Version Cue, окрім Flash і Acrobat 8. (У Acrobat 8 та
Flash необхідно вручну вмикати або вимикати керування файлами Version Cue.)
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Якщо відключити керування файлами Version Cue в одному з компонентів Creative Suite, воно відключається в
усіх компонентах Creative Suite з підтримкою Version Cue, окрім Acrobat, Flash та Bridge. Якщо відключити
керування файлами Version Cue в Bridge, воно відключається в усіх компонентах Creative Suite з підтримкою
Version Cue, окрім Acrobat та Flash.

Відключення керування файлами Version Cue означає закриття доступу до всіх проектів Version Cue на всіх
серверах Version Cue.
• В сценаріях запуску Bridge виберіть Version Cue та натисніть "ОК".
• В параметрах "Обробка файлів та буфер обміну" в Illustrator виберіть "Включити Version Cue" та натисніть "ОК".
• В параметрах "Обробка файлів" в InDesign виберіть "Включити Version Cue" та натисніть "ОК".
• В параметрах "Обробка файлів" в Photoshop виберіть "Включити Version Cue" та натисніть "ОК".
• В параметрах "Загальні" в Flash виберіть "Включити Version Cue" та натисніть "ОК".
• В параметрах "Документи" в Acrobat виберіть "Включити менеджер версій файлів Version Cue" та натисніть "ОК".
• В параметрах "Обробка файлів" в InCopy виберіть "Включити Version Cue" та натисніть "ОК".

Переглянути інформацію Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна переглянути інформацію про сервери Version Cue, проекти та ресурси в діалоговому вікні Adobe або за
допомогою інспектора в Bridge. Додаткову інформацію про перегляд відомостей в Bridge див. в розділі довідки
Bridge "Відомості про файли Version Cue".

Якщо файл, що керується Version Cue, вже відкритий в компоненті Creative Suite з підтримкою
Version Cue, можна переглянути відомості про нього в рядку стану в нижній лівій частині вікна документа

(в Acrobat ці відомості можна побачити в нижній лівій частині панелі навігації).

Рядок стану

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл ">" Відкрити".

2 Натисніть "Використати діалог Adobe" (Якщо замість нього є "Використати діалог ОС", ви вже використовуєте
діалогове вікно Adobe.)

3 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

4 Щоб змінити вигляд серверів Version Cue, проектів та файлів в діалоговому вікні, виберіть варіант відображення
в меню "Вигляд" .

Примітка:  Якщо сервер Version Cue, для якого необхідно переглянути відомості, знаходиться поза межами
підмережі, скористайтеся командою "Підключитися до сервера" в меню "Інструменти" (або "Підключитися" в
меню "Інструменти проекту" в Acrobat), що отримати доступ до нього.

5 Щоб побачити відомості про сервер Version Cue, проект або файл, виконайте одну з наступних дій:
• Клацніть перемикач , щоб відкрити панель "Властивості" та переглянути властивості файлу.

• Наведіть вказівник на об'єкт Відомості можна побачити в підказці.
• Виділіть файл та виберіть команду "Версії" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat), щоб

побачити відомості про версії файлу.
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Також див.

“Стани файлу” на сторінці 56

“Підключення до віддалених серверів” на сторінці 48

Робота з сервером Version Cue

Про установку сервера Version Cue
Сервери Version Cue зберігають проекти Version Cue та пов'язані ресурси. Під час стандартної установки
випусків Creative Suite 3 Design, Web або Master Collection, на комп'ютер встановлюється сервер Version Cue, але
не вмикається. Після установки сервера Version Cue, він доступний, тільки якщо комп'ютер ввімкнено та
підключено до мережі. Цей випадок підходить для особистого використання або для спільного використання
файлів декількома особами.

Також можна установити сервер Version Cue на окремий комп'ютер мережі, щоб ресурси, якими керує Version Cue,
завжди були доступні робочій групі.

Відео щодо використання Version Cue в робочій групі можна знайти на Web-сайті
www.adobe.com/go/vid0113_ua.

Спільне використання файлів локально або з сервера: Version Cue може працювати в середі користувача або сервера. В середі
користувача спільні файли та проекти розташовані на жорсткому диску особи. В середі сервера сервер Version Cue знаходиться
на окремому спеціальному комп'ютері.

Сервер Version Cue встановлюється в теку "Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/
Server" (Windows) або в теку "Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server" (Mac OS). Її
розташування змінити неможливо.

Щоб встановити сервер Version Cue на окремий спеціальний комп'ютер, запустіть програму установки випуску
Creative Suite 3 Design, Web або Master Collection на цьому комп'ютері та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб
встановити тільки сервер Version Cue.
Примітка:  Перед установкою сервера Version Cue на окремому комп'ютері перегляньте ліцензійну угоду з кінцевим
користувачем для вашої копії Adobe Creative Suite .
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Ввімкнення та налаштування сервера Version Cue
Щоб використовувати сервер Version Cue, необхідно ввімкнути його та налаштувати основні параметри. Після
цього можна налаштувати додаткові параметри сервера Version Cue та вказати розширені параметри сервера
(наприклад використання SSL) в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

Відео щодо налаштування сервера Version Cue можна знайти на Web-сайті www.adobe.com/go/vid0114_ua.
1 Виконайте одну з наступних дій:
• Натисніть "Запустити мій сервер" в діалоговому вікні Adobe або в Adobe Bridge.
• Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS3 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue

CS3 в параметри системи (Mac OS) та виберіть "Пуск".

Version Cue запускає утиліту адміністрування сервера Version Cue та відкриває вікно "Початкова конфігурація".

2 У вікні "Початкова конфігурація" вкажіть пароль системного адміністратора в полі "Пароль".

Примітка:  Обов'язково запам'ятайте цей пароль. Якщо пароль системного адміністратора втрачено,
необхідно встановити сервер Version Cue ще раз.

3 Вкажіть ім'я сервера в полі "Ім'я сервера".

4 Виберіть один з варіантів в меню "Видимість сервера":
• Щоб інші користувачі мережі не бачили сервер, виберіть "Закритий". Закриті сервери Version Cue доступні

тільки з локального комп'ютера.
• Щоб інші користувачі мережі бачили сервер, виберіть "Видимий для інших". (Щоб надавати права доступу до

проектів на сервері, він має бути видимим.)

Примітка:  Якщо Version Cue установлений на комп'ютері з Windows, на якому використовується брандмауер,
і необхідно дозволити доступ до нього іншим користувачам, переконайтеся, що TCP-порти 3703 та 5353 є
відкритими. Якщо включений SSL для сервера Version Cue, також необхідно відкрити порт 3704. Якщо
Version Cue CS2 установлений на тому самому комп'ютері, необхідно відкрити порт 50900 (та 50901, якщо SSL
ввімкнуто). Докладнішу інформацію можна знайти у довідці Windows.

5 Виберіть один з параметрів в меню "Облікові записи користувачів":
• Щоб дозволити користувачам працювати з сервером без існуючого облікового запису, виберіть "Автоматичне

створення користувача". Якщо вибраний цей варіант, Version Cue створює новий обліковий запис користувача
без паролю, коли користувач намагається отримати доступ до сервера.

Якщо включити автоматичне створення облікового запису користувача, а потім включити підтримку
LDAP, користувачі LDAP автоматично імпортуються під час спроби отримати доступ до сервера зі своїм

іменем облікового запису LDAP. Користувачі, імпортовані таким чином, додаються до групи "Всі". Їм дається
рівень доступу "Немає" і вони не можуть увійти в адміністрування сервером Version Cue. Використовуйте цю
техніку, щоб автоматично призначати користувачам LDAP стандартні права доступу до проектів на
сервері Version Cue без явного імпорту користувачів.

• Щоб вказати, що тільки окремі користувачі, імена яких зазначені в адмініструванні сервера Version Cue, можуть
працювати з сервером, виберіть "Створення користувачів вручну".

6 Натисніть "Зберегти і продовжити", щоб увійти в адміністрування сервера Version Cue та вказати розширені
параметри сервера.

Також див.

“Адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 68

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Пошук та усунення несправностей” на сторінці 81

“Створення та редагування користувачів” на сторінці 70
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Встановлення параметрів сервера Version Cue
Можна налаштувати декілька параметрів сервера Version Cue, наприклад об'єм оперативної пам'яті доступної
для Version Cue, а також місце розташування теки з даними. Щоб вказати параметри з меню "Додатково", наприклад
використання SSL, змінити ім'я сервера Version Cue, вказати параметри журналу сервера, скасувати блокування
користувача або виконати створити резервну копію сервера, необхідно скористатися утилітою адміністрування
сервера Version Cue.

Також див.

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76

Доступ до параметрів сервера Version Cue

1 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
• Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS3 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue

CS3 в меню "Уподобання системи" (Mac OS).
• В Windows двічі клацніть значок Version Cue  в системному лотку в нижній правій частині екрану.

• В Mac OS клацніть значок Version Cue  на панелі меню вгорі екрана та виберіть "Уподобання Version Cue
CS3" з меню.
Примітка:  Значок Version Cue за замовчуванням приховані. Щоб зробити його видимим, виберіть значок
"Показувати значок Version Cue CS3 на панелі задач" (Windows) або "Показувати стан програми Version Cue
CS3 у рядку меню" (Mac OS)у параметрах Version Cue Server.

2 Перейдіть на вкладку "Параметри" в діалоговому вікні "Adobe Version Cue CS3".

Зробіть видимим сервер Version Cue

1 Щоб надати доступ до спільних проектів Version Cue на сервері, виберіть в меню "Видимість сервера" пункт
"Видимий для інших". Щоб сховати Version Cue Server від інших користувачів, виберіть "Приватний".

Примітка:  Якщо Version Cue установлений на комп'ютері з Windows, на якому використовується брандмауер,
і необхідно дозволити доступ до нього іншим користувачам, переконайтеся, що TCP-порти 3703 та 5353 є
відкритими. Якщо включений SSL для сервера Version Cue, також необхідно відкрити порт 3704. Якщо
Version Cue CS2 установлений на тому самому комп'ютері, необхідно відкрити порт 50900 (та 50901, якщо SSL
ввімкнуто). Докладнішу інформацію можна знайти у довідці Windows.

2 Натисніть "Застосувати".

Укажіть розмір робочої групи

1 В меню "Розмір робочої групи" виберіть кількість користувачів, що зазвичай користуються сервером Version Cue
впродовж дня. Цей параметр визначає, як сервер Version Cue працює під навантаженням.

2 Натисніть "Застосувати".

Укажіть об'єм ОЗП

Пам'яті, що виділена за замочуванням, (128 МБ) достатньо для робочих груп, що складаються з максимум 10
користувачів, та проектів з максимум 1000 ресурсами. Виділіть принаймні 256 МБ ОЗП для більших робочих груп
та проектів з більш ніж 1000 ресурсами. Виділіть принаймні 512 МБ ОЗП, якщо в кожному проекті не менше 1000
ресурсів, а самих проектів більше 50, незалежно від розміру робочої групи.
1 В полі "Використання пам'яті" введіть об'єм ОЗП, який необхідно виділити для Version Cue (за замовчуванням

- 128 МБ).

2 Натисніть "Застосувати".

Значок Version Cue видимий

1 Виберіть "Показувати значок Version Cue CS3 на панелі задач" (Windows) або "Показувати стан програми Version
Cue CS3 у рядку меню" (Mac OS), щоб показувати значок Version Cue.

2 Натисніть "Застосувати".
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Ввімкнення Version Cue під час завантаження комп'ютера

1 Виберіть "Вмикати Version Cue CS3 під час завантаження комп'ютера".

2 Натисніть "Застосувати".

Зміна місця розташування теки з даними
Тека з даними містить файли, що забезпечують цілісність проектів Version Cue, версій файлів та метаданих. Можна
змінити розташування теки з даними, однак її неможливо перенести на мережний диск. Якщо теку з даними
перенесено на зовнішній диск в Mac OS, переконайтеся, що знято прапорець "Ігнорувати права доступу до файлу"
в діалоговому вікні диску "Одержати інформацію".
Важливо:  Завершіть роботу сервера Version Cue перед зміною розташування теки. Не намагайтеся перенести
цю теку вручну або редагувати будь-які файли, що містяться в теці з даними Version Cue.

1 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
• В Windows двічі клацніть значок Version Cue  в системному лотку в нижній правій частині екрану.

• В Mac OS клацніть значок Version Cue  в рядку меню наверху екрана та виберіть пункт "Параметри Version Cue
CS3".

• Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS3 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue
CS3 в меню "Уподобання системи" (Mac OS).

2 Перейдіть на вкладку "Розташування" в діалоговому вікні "Adobe Version Cue CS3".

3 Натисніть "Вибрати" поруч з поточним розміщенням теки з даними та виберіть нове розташування теки.
Необхідно вибрати розташування на комп'ютері (включаючи зовнішні диски), де встановлено сервер
Version Cue.

4 Натисніть  "OK".

Також див.

“Завершення роботи або перезапуск сервера Version Cue ” на сторінці 50

Підключення до віддалених серверів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Якщо необхідно працювати з проектами Version Cue, що розташовані в іншій підмережі, можна використати IP-
адресу комп'ютера для доступу до віддаленого сервера Version Cue, якщо він є видимим для інших користувачів.
Сервери Version Cue в межах вашої підмережі, що налаштовані як видимі, є видимими автоматично.
1 Виконайте одну з наступних дій:
• В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл > Відкрити". Якщо ви

використовуєте діалогове вікно операційної системи, натисніть "Використати діалог Adobe". На панелі "Обране"
клацніть Version Cue та виберіть "Підключитися до сервера" в меню "Інструменти" або "Підключитися" з меню
"Інструменти проекту" (Acrobat) .

• В Bridge виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Підключитися до сервера".

2 В діалоговому вікні "Підключення до сервера" введіть IP або DNS-адресу та порт сервера Version Cue,
наприклад http://153.32.235.230. Якщо необхідно підключитися до сервера, що знаходиться на одній системі з
робочим простором Version Cue CS2, додайте номер порту 50900 в кінець URL-адреси Version Cue, наприклад
http://153.32.235.230:50900.

Можна скористатися сторінкою реєстрації утиліти адміністрування сервера Version Cue для
ідентифікації URL-адрес Version Cue, потрібних віддаленим користувачам та програмам WebDAV для

доступу до сервера. Також можна переглянути URL-адреси за допомогою інспектора в Bridge.

3 Натисніть  "OK".
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Комбінація клавіш для віддаленого сервера автоматично включається в ваш список доступних серверів Version
Cue.

Також див.

“Оглянути файли Version Cue в Bridge” на сторінці 36

Підключення до сервера Version Cue за допомогою WebDAV
Adobe рекомендує керувати файлами, створеними не за допомогою продуктів Adobe, через Adobe Bridge. Однак
якщо необхідно співпрацювати з іншими користувачами, які не мають доступу до Adobe Bridge, можна
скористатися URL-адресою сервера Version Cue WebDAV для доступу до проектів, що знаходяться на сервері
Version Cue.

Можна працювати з сервером Version Cue за допомогою програм з підтримкою WebDAV, наприклад за допомогою
пакету програм Microsoft Office. В Windows вкажіть проект на сервері Version Cue як мережний ресурс,
вказавши WebDAV URL-адресу проекту. В Mac OS вкажіть WebDAV URL-адресу проекту за допомогою команди
"Підключитися до сервера" в Finder. Перед підключенням перегляньте документацію програми щодо використання
можливостей WebDAV.
v Введіть URL-адресу Version Cue WebDAV, номер порту (3703 або 50900, якщо необхідно підключитися до

сервера на тому ж комп'ютері, де знаходиться робочий простір Version Cue CS2), webdav та ім'я проекту.
Наприклад: http://153.32.235.230:3703/webdav/ім'я_проекту

Перенос проектів на сервер Version Cue 3.0
Якщо зараз ви використовуєте Version Cue CS2, вам потрібно перенести існуючі проекти на Version Cue CS3. Під
час перенесення проектів Version Cue CS2 на Version Cue CS3 також виконується перенесення користувачів,
призначених цим проектам.

Неможна перенести проекти Version Cue CS2 на Version Cue CS3 з комп'ютерів Macintosh на базі Intel®.

Перед перенесенням проектів всі користувачі мають синхронізувати дані, щоб дані проектів були актуальними.
1 Скопіюйте теку Com.adobe.versioncue.migration_2.0.0, що знаходиться на комп'ютері, де встановлено

Version Cue CS3, в теку зовнішніх модулів програми Version Cue CS2.

2 Перезапустіть сервер Version Cue CS2.

3 Увійдіть в адміністрування сервера Version Cue CS3.

4 Клацніть по закладці "Додаткові", потім клацніть по "Імпортувати дані Version Cue CS2".

5 Введіть облікове ім'я та пароль адміністратора Version Cue CS2 та натисніть кнопку "Вхід у систему".

6 Виділіть проект, який потрібно перенести, і натисніть "Перенести".

Примітка:  Якщо проект Version Cue CS2 має те саме ім'я, що і проект, що існує на сервері Version Cue CS3, в
кінець імені проекту Version Cue CS2 буде додано номер (наприклад, Test Project (2)). Якщо користувач Version Cue
CS2 має те саме ім'я, що і існуючий користувач на сервері Version Cue CS3, буде використовуватися існуючий
обліковий запис користувача Version Cue CS3.

7 На сторінці підтвердження утиліти адміністрування сервера Version Cue натисніть "Кінець".

8 Зупиніть робочий простір Version Cue CS2.

9 Видаліть Version Cue CS2.

10Перезапустіть сервер Version Cue CS3. На цьому етапі переустановлюється порт доступу, щоб дозволити доступ
компонентам Adobe Creative Suite 2 та Adobe Creative Suite 3.

Також див.

“Увійдіть в адміністрування сервера Version Cue. ” на сторінці 69

“Використання компонентів Creative Suite 2 та Acrobat 8 з Version Cue CS3” на сторінці 42
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Завершення роботи або перезапуск сервера Version Cue
Якщо завершити роботу сервера Version Cue, доступ до проектів Version Cue, що знаходяться на сервері, буде
закрито.

При кожному перезапуску сервера Version Cue, він виконує перевірку цілісності і при необхідності виконує
виправлення. Щоб забезпечити найкращу роботу, перезапускайте сервер Version Cue щотижня, щоб виконувати
перевірку цілісності та виправлення.
1 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
• В Windows двічі клацніть значок Version Cue  в системному лотку в нижній правій частині екрану.

• В Mac OS клацніть значок Version Cue  в рядку меню наверху екрана та виберіть пункт "Параметри Version Cue
CS3".

• Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS3 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue
CS3 в меню "Уподобання системи" (Mac OS).

2 Перейдіть на вкладку "Параметри" в діалоговому вікні "Adobe Version Cue CS3".
• Щоб завершити роботу сервера Version Cue, натисніть "Зупинити". Натисніть "Так" (Windows) або "Завершити

роботу" (Mac OS) у вікні, що відкриється.
• Щоб перезапустити сервер Version Cue, натисніть кнопку "Зупинити", а потім - "Почати".
• Щоб Version Cue вмикався автоматично під час завантаження комп'ютера, виберіть "Вмикати сервер під час

завантаження комп'ютера".

3 Натисніть "ОК" (Windows) або "Застосувати" (Mac OS).

Також можна перезапустити сервер Version Cue за допомогою "Перезапустити сервер" на закладці
"Додаткові" утиліти адміністрування сервера Version Cue.

Також див.

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76

Робота з проектами Version Cue

Про проекти Version Cue
Проекти Version Cue зберігаються на серверах Version Cue. Проекти зберігають головні копії файлів, доданих до
проекту, а також версії файлів та інші дані про файли, наприклад дати версій та коментарі. Якщо сервер Version Cue
є видимим та містить спільні проекти, то декілька користувачів можуть працювати з проектами, що містять як
файли створені за допомогою продуктів Adobe, так і за допомогою інших програм.

Коли ви відкриваєте проект Version Cue вперше, Version Cue створює теку з назвою "Version Cue" в теці "Мої
документи" (Windows) або "Документи" (Mac OS) і додає теку проектів до теки Version Cue. Також Version Cue
створює посилання на проект, що з'являється в Bridge та в діалоговому вікні Adobe після того, як буде клацнуто
значок обраного Version Cue.

Проекти можна створити та адмініструвати, тільки якщо необхідні права доступу були надані в адмініструванні
сервера Version Cue.
Примітка:  Якщо використовується компонент Adobe Creative Suite 2 або Acrobat 8, неможливо побачити
проекти Version Cue CS3 в діалоговому вікні Adobe або в Bridge, якщо проекти несумісні з Adobe Creative
Suite 2 та Acrobat 8. Крім того, компоненти Creative Suite 2 та Acrobat 8 не можуть підключатися до сервера
Version Cue CS3, що використовує SSL.

Також див.

“Про локальні файли проекту ” на сторінці 56

“Про версії” на сторінці 63

“Створення та керування користувачами” на сторінці 70
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Створення проектів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна створювати проекти за допомогою Bridge, будь-якого компонента Creative Suite з підтримкою Version Cue
або утиліти адміністрування сервера Version Cue, за допомогою якої можна вказати розширені властивості
проекту. (Додаткові відомості про створення проектів за допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue
див. в розділі “Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці
72.)

Щоб створити проект в Version Cue, необхідно мати права "Адміністрування проекту". Якщо ви створили проект
для спільного користування, впевніться, що Version Cue Server налаштований так, що він видимий для інших.
Якщо сервер приватний, інші користувачі не матимуть доступ до проектів для спільного користування.

Також див.

“Створення та керування користувачами” на сторінці 70

Створити проект

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл > Відкрити". Клацніть
"Використовувати діалогове вікно Adobe", якщо ви використовуєте діалогове вікно операційної системи.

2 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

3 Оберіть "Створити проект" з меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat) .

4 Оберіть сервер Version Cue, на якому необхідно розмістити проект за допомогою меню "Розташування".

5 Уведіть ім'я для проекту в полі "Ім'я проекту" і опис в полі "Інформація про проект".

6 Щоб дозволити доступ до цього проекту та файлів іншим користувачам, оберіть "Дозволити доступ іншим
користувачам".

7 Щоб створити проект, з яким зможуть працювати користувачі Creative Suite 2 або Acrobat 8, виберіть
"Максимальна сумісність з CS2-програмами та Acrobat 8".

8 Натисніть  "OK".

Створення проекту за допомогою Bridge

1 Виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Створити проект".

2 В діалоговому вікні "Створення проекту" виберіть сервер Version Cue, на якому необхідно розмістити проекти,
з меню "Розташування".

3 Уведіть ім'я для проекту в полі "Ім'я проекту" і опис в полі "Інформація про проект".

4 Щоб дозволити доступ до цього проекту та файлів іншим користувачам, оберіть "Дозволити доступ іншим
користувачам".

5 Щоб створити проект, з яким зможуть працювати користувачі Creative Suite 2 або Acrobat 8, виберіть
"Максимальна сумісність з CS2-програмами та Acrobat 8".

6 Натисніть  "OK".

Відкриття проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна відкривати проекти, що зберігаються на локальному сервері Version Cue або спільні проекти, що
знаходяться на віддаленому сервері, який є видимим для інших.
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Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Встановлення параметрів сервера Version Cue” на сторінці 47

“Підключення до віддалених серверів” на сторінці 48

Відкриття проекту

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл > Відкрити". Клацніть
"Використовувати діалогове вікно Adobe", якщо ви використовуєте діалогове вікно операційної системи.

2 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

3 Виконайте одну з наступних дій:
• Двічі клацніть локальний сервер, щоб переглянути список проектів, що зберігаються на ньому.
• Двічі клацніть "Останні проекти", щоб відкрити проект, що відкривався минулого разу.
• Двічі клацніть "Перегляд серверів", щоб вибрати сервер Version Cue, на якому знаходиться проект. Після цього

двічі клацніть його, щоб переглянути список проектів.
Примітка:  Якщо сервер, на якому зберігається проект, знаходиться за межами мережі, виберіть команду
"Підключитися до сервера" в меню "Інструменти" або команду "Підключитися" в меню "Інструменти
проекту" (Acrobat), введіть IP або DNS-адресу сервера та натисніть ОК.

4 Двічі клацніть на проекті, щоб його відкрити.

Відкриття проекту в Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Виконайте одну з наступних дій:
• Двічі клацніть локальний сервер, щоб переглянути список проектів, що зберігаються на ньому.
• Двічі клацніть "Останні проекти", щоб відкрити проект, що відкривався минулого разу.
• Двічі клацніть "Перегляд серверів", щоб вибрати сервер Version Cue, на якому знаходиться проект. Після цього

двічі клацніть його, щоб переглянути список проектів.

Примітка:  Якщо сервер, на якому розміщено проект, знаходиться за межами підмережі, виберіть команду
"Інструменти > Version Cue > Підключитися до сервера", введіть IP або DNS-адресу та натисніть ОК.

3 Двічі клацніть на проекті, щоб його відкрити.

Зміна властивостей проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Більшість властивостей проекту можна змінити за допомогою Bridge або діалогового вікна Adobe, включаючи ім'я
проекту, його опис, можливість спільного доступу, розміщення локальних файлів проекту та резервних копій
проекту. Однак, щоб увімкнути блокування, редагувати дані чи призначати користувачів, або вимагати від
користувачів реєстрації у проекті, краще використовувати утиліту адміністрування сервера Version Cue.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Про локальні файли проекту ” на сторінці 56

“Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72
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Доступ до властивостей проекту

• В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть проект в діалоговому вікні Adobe та
виконайте команду "Редагувати властивості" з меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat).

• В Bridge оберіть проект, виконайте команду "Вигляд > Панель інспектора" та натисніть "Редагувати властивості"
в області "Завдання" на панелі інспектора.

• В Bridge виберіть проект та виконайте команду "Інструменти > Version Cue > Редагувати властивості".

Примітка:  Щоб змінити додаткові властивості проекту за допомогою утиліти адміністрування сервера
Version Cue, натисніть "Адміністрування сервера" в діалоговому вікні редагування властивостей.

Зміна імені або опису проекту

1 В діалоговому вікні редагування властивостей введіть ім'я в поле "Ім'я проекту". Нове ім'я не буде відображене
на вашій локальній теці (або локальній теці вашої робочої групи) проекту, доки ви не від'єднаєтеся і знову не
підключитися до проекту. Щоб змінити опис проекту, уведіть текст в поле "Інформація про проект"

2 Натисніть кнопку "Зберегти".

Зміна розташування локальних файлів проекту

1 В діалоговому вікні редагування властивостей розгорніть "Локальні файли проекту", щоб побачити, де вони
знаходяться на комп'ютері.

2 Натисніть "Змінити розташування" та виберіть іншу теку на комп'ютері для локальних файлів проекту.

Примітка:  Не переміщуйте теку проекту вручну для зміни розташування локальних файлів проекту.

3 Натисніть кнопку "Зберегти".

Зміна можливості спільного доступу до проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Новий проект Version Cue CS3 є закритим. Однак це можна змінити в будь-який момент. Якщо ви змінюєте статус
проекту на спільне користування, впевніться, що Version Cue Server налаштований так, що він видимий для інших.
Якщо сервер приватний, інші користувачі не матимуть доступ до проектів для спільного користування.

Можна скористатися утилітою адміністрування сервера Version Cue для того, щоб вказати необхідність
реєстрації для роботи зі спільними проектами, таким чином надаючи доступ тільки окремим користувачам.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72

Дозволити або заборонити спільне використання проекту

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть проект в діалоговому вікні Adobe та
виконайте команду "Редагувати властивості" з меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat).

2 Виділіть або зніміть виділення з "Дозволити доступ іншим користувачам" і клацніть "Зберегти".

Дозвіл або заборона спільного доступу до проекту за допомогою Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Виберіть проект та виконайте одну з наступних дій:
• Виконайте команду "Вигляд > Панель інспектора" та натисніть кнопку "Редагувати властивості" в області

"Завдання" на панелі інспектора.
• Виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Редагувати властивості".
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3 Виділіть або зніміть виділення з "Дозволити доступ іншим користувачам" і клацніть "Зберегти".

Зміна розташування резервних копій проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Необхідно завершити роботу сервера Version Cue перед зміною розташування теки резервних копій. Не
переміщуйте цю теку вручну.
1 Завершіть роботу сервера Version Cue Server (див. “Завершення роботи або перезапуск сервера Version Cue” на

сторінці 50).

2 Щоб отримати доступ до параметрів Version Cue, виконайте одну з наступних дій:
• В Windows двічі клацніть значок Version Cue  в системному лотку в нижній правій частині екрану.

• В Mac OS клацніть значок Version Cue  на панелі меню вгорі екрана та виберіть "Уподобання Version Cue
CS3" з меню.

• Відкрийте панель керування та двічі клацніть Adobe Version Cue CS3 (Windows) або клацніть Adobe Version Cue
CS3 в меню "Уподобання системи" (Mac OS).

3 Перейдіть на вкладку "Розташування" в діалоговому вікні "Adobe Version Cue CS3".

4 Натисніть кнопку "Вибрати" поруч з поточним розміщенням теки резервних копій та виберіть нове
розташування теки. Необхідно вибрати розташування на комп'ютері, на якому встановлено сервер Version Cue.

5 Натисніть  "OK".

6 Натисніть "ОК" (Windows) або "Застосувати" (Mac OS). Якщо з'явиться запит, натисніть "Так" (Windows) або
"Перезапустити" (Mac OS), щоб перезапустити сервер Version Cue.

Додавання файлів та тек до проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Щоб зберігати версії файлу, спільно працювати з ним у робочій групі та використовувати переваги керування
файлами Version Cue, необхідно додати цей файл до проекту Version Cue. До проектів Version Cue можна додавати
файли, що було створено як за допомогою продуктів Adobe, так і за допомогою інших програм. В компонентах
Adobe Creative Suite з підтримкою Version Cue можна додавати файли по одному за допомогою діалогового
вікна Adobe, а групи файлів - за допомогою команди Bridge "Додати файли".

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

Додайте файл до проекту

1 Відкрийте файл в Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop.

2 Виберіть "Файл" > "Зберегти як". Клацніть "Використовувати діалогове вікно Adobe", якщо ви використовуєте
діалогове вікно операційної системи.

3 На панелі "Обране" клацніть Version Cue, відкрийте проект, до якого необхідно додати файли, та виконайте
команду "Зберегти як".

4 Введіть коментар до версії в діалоговому вікні "Повернення" або "Зберегти версію" (Acrobat) та натисніть "ОК".

Додавання файлу або теки до проекту за допомогою Bridge

1 На панелі "Обране" клацніть Version Cue та виберіть проект, до якого необхідно додати файли.

2 Виконайте одну з наступних дій:
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• Перетягніть файли або папки з Провідника (Windows) або з Finder (Mac OS) до проекту. (Неможна перетягнути
порожні теки до проекту Version Cue у Bridge.)

• Виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Додати файли". У діалоговому вікні "Відкрити" виділіть потрібні
файли й натисніть "Відкрити".

3 Введіть коментар до версії в діалоговому вікні "Повернення" та натисніть "ОК".

Видалення проектів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна видалити проект Version Cue за допомогою Bridge, будь-якого компонента Adobe Creative Suite з
підтримкою Version Cue або утиліти адміністрування сервера Version Cue. Неможна видаляти проекти, якщо деякі
з його файлів знаходяться в стані "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat).
Примітка:  Зніміть блокування файлів, щоб зняти з файлів стани "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat). Див.
“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76.

Видалення проекту остаточно видаляє всі його файли (разом з версіями) та теки з сервера Version Cue, а також
ярлики та локальні файли проекту. (Локальні файли проекту, створені на комп'ютерах інших користувачів, не
видаляються доки їх не від'єднати від видаленого проекту.)

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72

Видалити проект

v В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть проект, який необхідно видалити, в
діалоговому вікні Adobe та клацніть значок "Видалити" .

Видалити проект в Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Виберіть проект, який необхідно видалити та клацніть значок "Видалити елемент" .

Відключення від проектів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

При відключенні від проекту з комп'ютера будуть видалені локальні файли проекти, при цьому головні копії на
сервері Version Cue залишаться незміненими. При відключенні також видаляються посилання на проект з
діалогового вікна Adobe та Bridge. Може знадобитися відключитися, щоб звільнити місце на жорсткому диску
(нові локальні файли проекту будуть створені під час наступного відкриття, завантаження, редагування або
синхронізації файлу). Також можна відключитися від проекту, щоб видалити локальній файли проекту, що був
видалений іншим користувачем робочої групи.

Якщо адміністратор видаляє проект, з якого є локальні файли проекту зі станом "Витягнутий" або
"Зайнятий" (Acrobat), необхідно вручну видалити з жорсткого диску теку з локальними файлами проекту.

Після цього можна відключитися від проекту.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51
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Відключення від проекту

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe.

2 Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control, (Mac OS) проект, від якого
необхідно відключитися, та виберіть команду "Відключитися".

Відключення від проекту в Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control, (Mac OS) проект, від якого
необхідно відключитися, та виберіть команду "Відключитися".

Робота із файлами в Version Cue

Про локальні файли проекту
Під час роботи з файлами проекту Version Cue, ви редагуєте локальну копію файлу, що знаходиться в теці проекту
на локальному жорсткому диску, а не головний файл на сервері Version Cue, який залишається захищеним і
незміненим. Локальні файли проекту також дозволяють працювати з файлом одночасно декільком користувачам.
Важливо:  Щоб змінити розташування локальних файлів проекту на жорсткому диску, скористайтеся
можливість "Змінити розташування" (не переміщуйте теку проекта вручну). Див. інструкції у розділі “Зміна
властивостей проекту” на сторінці 52.

Під час роботи використовуйте команду "Зберегти" для збереження змін та оновлення локального файлу проекту.
Нова версія додається до головного файлу на сервері Version Cue під час виконання команди "Повернути" або
"Зберегти версію" (Acrobat) або під час синхронізації файлів із сервером Version Cue.

Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Про проекти Version Cue” на сторінці 50

“Про версії” на сторінці 63

“Синхронізація файлів” на сторінці 67

Стани файлу
Файли, якими керує Version Cue завжди позначені значком стану, що описує стан файлу на сервері Version Cue.
Можна побачити стан файлу під час перегляду файлів в проекті Version Cue, в Bridge та в області стану вікна
документа після відкриття файлу в компоненті Creative Suite з підтримкою Version Cue (в Acrobat стан можна
побачити в нижньому лівому куті панелі навігації).

Якщо стан Version Cue на відображається в області стану вікна документа, клацніть рядок стану та
виберіть "Показати > Стан Version Cue".

Файл може мати декілька станів одночасно.
Відкрити Цей файл відкритий на вашому комп'ютері. Стан "Відкритий" позначається тільки для файлів на
вашому комп'ютері.

Витягнутий мною Ви редагуєте файл. Version Cue призначає цей стан, якщо внесено зміни до вмісту файлу.
Можна помітити файл як витягнутий до того, як до нього буде внесено зміни, щоб сповістити інших користувачів
про свої наміри редагування замість цього файлу.
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Витягнутий користувачем [user name] 
Інший користувач редагує файл і ще не зберіг нову версію.

Щоб швидко переглянути, які файли проекту витягнуті, відкрийте проект та клацніть "Витягнуті файли"
під надписом "Version Cue" на панелі "Обране" діалогового вікна Adobe.

Синхронізовані Останню відому версію файлу можна редагувати і на вашому комп'ютері є його локальна
копія. Version Cue встановлює цей стан після повернення версії файлу, що редагується, або після виконання
синхронізації проекту вручну.

Конфлікт Має місце конфлікт версій, або ви і інший користувач одночасно редагуєте файл.

Новий файл Файл в локальній теці проекту є єдиною відомою Version Cue копією, яка не була синхронізована
з сервером Version Cue. Цей стан застосовується, наприклад, якщо файл вперше збережений в існуючому проекті
а сервер Version Cue знаходиться в автономному режимі (офлайн). Можна редагувати файл, але важливо його
повернути або синхронізувати після збереження змін.

Новіша версія на сервері Локальний файл проекту існує, але на сервері Version Cue є його новіша версія. Цей
стан свідчить, що на завантаження оновленого локального файлу проекту буде потрібно декілька секунд, після
цього ви зможете змінювати файл.

Сервер працює автономно Є локальний файл проекту, але сервер Version Cue або ваша система працює
автономно і немає змоги підключитися до сервера. Перевірити чи синхронізований локальний файл проекту з
останньою версією на сервері Version Cue неможливо. Можна редагувати копію в режимі офлайн і зберегти ці
зміни. Однак, необхідно зберегти версію або синхронізувати файл як тільки сервер Version Cue знову буде в режимі
онлайн.

Видалено Тека або файл було видалено з проекту, але не стерто назавжди. (Можна відновити видалений файл
або теку).

Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Редагування та синхронізація файлів в режимі офлайн” на сторінці 66

“Видалити файли або теки з проекту” на сторінці 62

“Редагування файлів, витягнутих іншим користувачем” на сторінці 58

Відкриття файлу з проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна відкривати файли тільки з проектів, що зберігаються на локальному сервері Version Cue або зі спільних
проектів, що знаходяться на віддаленому сервері, який є видимим для інших.

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Встановлення параметрів сервера Version Cue” на сторінці 47

Відкриття файлу проекту

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл > Відкрити" та клацніть
Version Cue на панелі "Обране" діалогового вікна Adobe.

2 Двічі клацніть на проекті, який містить файл, який ви бажаєте відкрити.

3 Виберіть файл та натисніть "Відкрити".
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Примітка:  Щоб показати файл в Bridge, клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть,
утримуючи Control, (Mac OS) файл в діалоговому вікні Adobe та виберіть "Показати і Bridge".

Відкриття файлу проекту з Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Двічі клацніть проект, який містить файл, який необхідно відкрити та двічі клацніть файл. Файл відкриється за
допомогою програми, в якій його створено.

Збереження змін локального файлу проекту
Якщо необхідно зберегти зміни, але без створення нової версії, оскільки редагується файл, відкритий з проекту
Version Cue, можна використати команду "Файл" > "Зберегти", щоб зберегти внесені зміни в локальному файлі
проекту на вашому комп'ютері. Ці змінити не стануть доступними для інших користувачів доки не буде збережена
нова версія на сервері Version Cue. Також можна закрити файл після збереження змін, а потім знову його відкрити
і зберегти версію пізніше.
vЩоб зберегти зміни в локальному файлу проекту оберіть "Файл" > "Зберегти".

Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Повернення версій” на сторінці 64

Видалення локальних файлів проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна видалити файли, що не витягнуті вами, з локальної теки проекту, якщо, наприклад, необхідно звільнити
місце на жорсткому диску. Видалення локальних файлів проекту не впливає на повернуті файли, що зберігаються
на сервері Version Cue. Version Cue створює нові локальні файли проекту під час наступної синхронізації проекту.

Відключення від проекту також видаляє локальні файли проекту. Однак команда "Відключитися" також
видаляє посилання на проект з Bridge та діалогового вікна Adobe.

• В Bridge оберіть проект Version Cue або файл проекту та виконайте команду "Інструменти > Version Cue >
Очистити локальні файли".

• В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть проект Version Cue або файл проекту та
виконайте команду "Очистити локальні файли" з меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat).

Також див.

“Відключення від проектів” на сторінці 55

Редагування файлів, витягнутих іншим користувачем
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Якщо який-небудь користувач редагує локальну копію головного файлу, Version Cue змінює стан файлу на
"Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat), інформує про те, що файл вже витягнутий під час спроби редагувати
локальний файл проекту та пропонує вибрати, чи продовжувати роботу з файлом.

Після закінчення роботи з файлом обидва користувачі можуть зберегти нову версію файлу на сервері Version Cue.
Version Cue попереджає всіх поточних користувачів файлу про наявність нової версії на сервері Version Cue і надає
їм можливість завантажити останню версію або продовжити поточні редагування.
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Для встановлення захисту на проект Version Cue використовуйте утиліту адміністрування сервера
Version Cue. Тільки той користувач, який почав першим редагувати файл в захищеному проекті, може

повернути наступну версію цього файлу в проект Version Cue. Додаткові відомості див. в розділі “Створення та
керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72.

Редагування файлу, витягнутого іншим користувачем

1 Відкрийте файл та виберіть один з наступних параметрів, коли з'явиться попередження "Витягнутий
користувачем" або "Використовується" (Acrobat):

Скасувати зміни Відображує останню версію файлу з сервера Version
Cue і скасовує внесені в локальний файл проекту
зміни.

Продовжити редагування Дозволяє редагувати локальний файл проекту без
перезапису змін, внесених в локальну копію цього
ж файлу іншим користувачем (Version Cue
запропонує кожному користувачу зберегти нову
версію цього файлу).

2 Якщо ви продовжуєте працювати над документом і вносити зміни до умісту, Version Cue відображує
попередження, щоб нагадати вам, що є можливість створення конфлікту копій. Виберіть один з наступних
варіантів:

Ні, закрити документ Закриває файл без змін.

Так, не закривати Залишає файл відкритим для подальшої роботи з
ним.

3 Якщо по відношенню до проекту не застосовано захист, можна зберегти нову версію своїх змін. Version Cue
відображає попередження, що у випадку продовження з'являться конфліктуючі зміни. Виберіть один з
наступних варіантів:

Скасувати Повертає до відкритого документа без повернення
версії.

Повернути Оновлює головний файл на сервері Version Cue з
новою версією. (Version Cue відображає
попередження для інших користувачів про
створення новішої версії файлу).

Ви можете закрити документ і скасувати внесені зміни в будь-який час.

Замінити файл на новішу версію

Якщо інший користувач створює нову версію відкритого вами файлу, або файлу, який все ще має позначку
"Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat), Version Cue пропонує оновити ваш документ до останньої версії, коли ви
його відкриваєте або намагаєтеся його змінити, або коли ви розташовуєте вікно документа понад усіма
документами групи.
v Коли з'явиться запрошення, виберіть одну з наступних дій:

Скасувати зміни Оновлює документ на більш нову версію з проекту
Version Cue. Ви можете продовжити редагувати
файл після його оновлення. Всі зміни будуть
втрачені, навіть якщо була використана команда
"Зберегти" для збереження цих змін до локального
файлу проекту.
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Продовжити редагування Залишає документ як є. Ви можете продовжити
редагувати файл не перезаписуючи зміни в новішу
версію. Замість цього, вам пропонується або
зберегти нову версію файлу, коли ви його
закриваєте, або відкинути ваші зміни.

Переміщення так копіювання файлів Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Для переміщення або копіювання файлів Version Cue в межах проекту, між проектами або з проекту до локальної
папки використовуйте команди Bridge "Перемістити" або "Скопіювати". Під час переміщення або копіювання
файлу Version Cue копіює або переміщує поточну версію.

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

Копіювання файлів Version Cue

v Виконайте одну з наступних дій:
• Виберіть файл в Bridge та виконайте команду "Правка > Копіювати".
• Клацніть правою кнопкою миші в Bridge, виберіть команду "Копіювати" та оберіть проект або теку з

контекстного меню (щоб вказати теку, що відсутня в списку, виберіть пункт "Тека", виберіть локальну теку або
теку проекту та натисніть "ОК").

• Перетягніть, утримуючи Ctrl (Windows) або Option (Mac OS), файли до іншої теки.
• Перетягніть файли з одного проекту в інший (якщо перетягнути файли в іншу теку в межах проекту, вони будуть

переміщені).

Переміщення файлів Version Cue

v Виконайте одну з наступних дій:
• Клацніть правою кнопкою миші в Bridge, виберіть команду "Перемістити" та оберіть проект або теку проекту з

контекстного меню (щоб вказати теку, що відсутня в списку, виберіть пункт "Тека", виберіть теку та натисніть
"ОК").
Примітка:  Якщо використовується команда "Перемістити", Bridge переміщує файли в межах одного
проекту Version Cue. Якщо команда "Перемістити" використовується для переміщення файлів з одного
проекту Version Cue до іншого або з проекту Version Cue до локальної теки, Bridge копіює файли.

• Перетягніть файл на нове місце в межах одного проекту (якщо перетягнути файли з одного проекту в інший,
вони будуть скопійовані).

Пошук файлів Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Можна знаходити файли в проекті Version Cue, шукаючи за конкретними метаданими, наприклад, за назвою,
авторськими правами, ключовими словами, датами і розташуванням. Метадані додаються до файлів проекту
Version Cue під час вашої роботи з ними. Крім того, можна додати інші метадані до файлів в компонентах Adobe
Creative Suite за допомогою діалогового вікна "Інформація про файл". Компоненти Adobe Creative Suite можуть
містити спеціальні поля метаданих. Наприклад шрифти та кольори в файлах InDesign та кольори в файлах
Illustrator.

Можна шукати файли, видалені з проектів, так само, як і існуючі. В Bridge можна шукати файли проекту Version Cue
за коментарем до версії та минулими версіями. (Інструкції щодо пошуку в Bridge див. в розділі довідки Bridge
"Пошук файлів та тек".)
Примітка:  Bridge не шукає метадані за коментарями до версій Version Cue, якщо в меню "Критерій" діалогового
вікна "Пошук" не вибрано "Повернути коментар".
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1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe та двічі клацніть проект, по якому необхідно виконати пошук.

2 Клацніть "Пошук проекту"  .

3 Виберіть один з варіантів в меню "Категорія пошуку" та введіть критерій в сусіднє поле.

4 Натисніть "Пошук".

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Перегляд, просування та видалення версій” на сторінці 64

Розміщення файлів Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Під час роботи з проектом Version Cue в Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop можна додати файл Version Cue
до документа так само, як і файл не з Version Cue, за допомогою команди "Помістити". Також можна перетягнути
файл з проекту Version Cue в Bridge, щоб відкрити файл Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop.

Обов'язково додавайте ресурсі до проекту Version Cue перед їх розміщенням в файлі Version Cue. При розміщенні
файлу, що не керується Version Cue, не можна відслідковувати стан та версії розміщеного ресурсу.

На панелі посилань (в Illustrator, InCopy та InDesign) можна побачити додаткові відомості про розміщені файли з
проектів Version Cue, вказуючи, чи редагується пов'язаний файл і хто з користувачів його редагує. Також можна
скористатися панеллю посилань, щоб визначити, чи потребує пов’язаний файл оновлення до новішої версії з
сервера Version Cue.

Повну інформацію про розміщення файлів в документах див. в довідці відповідної програми.

Заміна розміщеного файлу на попередню версію

Іноді необхідно працювати із декількома версіями документа, що містить посилання на файл з декількома
версіями. Якщо буде необхідно використати попередню версію документа, що містить посилання на попередню
версію файлу, Version Cue зв'язує поточну версію файлу в використаному документі.

Наприклад, необхідно створити документ InDesign, розмістити в ньому файл Photoshop та створити декілька
версій як документа InDesign, так і файлу Photoshop. Якщо після цього необхідно використати попередню версію
документа InDesign, посилання на розміщений файл Photoshop вказує на поточну версію файлу, а не на версію, на
яку спочатку було вказано в використаному документі InDesign. Щоб вирішити цю проблему, необхідно замінити
пов'язаний файл на попередню версію.
Примітка:  Illustrator, InCopy або InDesign можуть показувати мініатюру версію файлу, до якого спочатку було
прив'язано використаний документ, але посилання насправді вказує на поточну версію файлу. Наприклад, під час
пакування документа InDesign, що показує мініатюру правильної версії, InDesign замінює мініатюру файлу на
останню (але неправильну) версію.
1 В Illustrator, InCopy або InDesign виберіть файл на панелі посилань.

2 Виберіть "Версії" в меню панелі посилань.

3 Виберіть версію та натисніть "Оновити до поточної". В разі необхідності введіть коментар до версії та натисніть
"Зберегти".

Перегляд файлів та версій на панелі посилань

За допомогою підтримки Version Cue в Illustrator, InCopy або InDesign панель посилань визначає, хто редагує
пов'язаний файл з проекту Version Cue.
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Функції панелі посилань однакові як для файлів, що керується Version Cue, так і для файлів, що не керується
Version Cue. Наприклад, якщо новіша версія пов'язаного файлу є на сервері Version Cue, з'являється значок
зміненої ілюстрації . Якщо файл відсутній, з'являється значок зміненої ілюстрації . Для оновлення пов'язаних
файлі з проекту Version Cue, використовується ті самі процедури, що і для файлів, що не керується Version Cue.

Панель посилань також показує значок стану Version Cue, що описує стан файлу на сервері Version Cue (див.
“Стани файлів” на сторінці 56), та версії пов'язаного файлу для оновлення та використання попередніх версій.
Можна також створювати версії пов'язаних файлів, що створені в програмі не від компанії Adobe.
v Виконайте одну з наступних дій:
• Щоб переглянути версії розміщеного файлу, виберіть "Версії" в меню панелі посилань.
• Щоб побачити підказку, що показує версії розміщеного файлу, наведіть курсор миші на ім'я файлу на панелі

посилань.

Додаткові відомості про роботу з панеллю посилань та розміщеннями файлами див. в довідці по Illustrator, InCopy
або InDesign.

Видалити файли або теки з проекту
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна видалити файли або теки в Bridge або в будь-якому компоненті Creative Suite з підтримкою Version Cue.
Видалення файлу або теки з Version Cue виконується двома етапами, що забезпечує захист від випадкових видалень.

Перший крок полягає в видаленні файлу або теки і присвоєнні йому стану "Видалено". При видалення файл або
тека не відображаються під час нормального перегляду, але не стираються. Другий крок полягає в остаточному
видаленні і стиранні файлу або теки та їхніх попередніх версій.
Примітка:  Будь-який користувач, що має відповідні повноваження, може видалити файли та теки, якщо тільки
вони не мають позначення "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat). В робочій групі, якщо якийсь користувач
редагує файл, який потрібно видалити, можна зняти захист з файлу, використовуючи утиліту адміністрування
сервера Version Cue.

В Bridge та компоненті Adobe Creative Suite з підтримкою Version Cue можна переглянути файли проекту зі станом
"Видалений" в "Корзині проекту". Такі файли та теки можна відновити та повернути під керування Version Cue.
Відновлені файли та теки з'являються на своїх попередніх місцях в ієрархії тек проекту.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Про локальні файли проекту ” на сторінці 56

“Видалення проектів” на сторінці 55

“Відключення від проектів” на сторінці 55

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76

Видалення файлів або тек

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe та відкрийте проект, що містить файли або теки, які необхідно видалити.

2 Виберіть файл або теку, яку необхідно видалити, та клацніть значок "Видалити"  на панелі інструментів.

Видалення файлів або тек в Bridge

1 В Bridge на панелі "Обране" клацніть Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно видалити.

2 Виберіть файл та клацніть значок "Видалити"  на панелі інструментів.
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Відновлення видаленого файлу або теки

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop в діалоговому вікні Adobe відкрийте проект, що
містить файл або теку, яку необхідно відновити.

2 Відкрийте корзину проекту на панелі "Обране", клацніть правою кнопкою миші файли, який має бути
відновлений, та виберіть "Відновити".

3 Оберіть "Оновити" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat), щоб оновити діалогове вікно.

Файл або тека відновлюються на своєму місті в проекті Version Cue.
Примітка:  Щоб відновити файл у видаленій раніше теці, ви повинні спочатку відновити теку. При цьому
відновлюється тека та весь уміст.

Відновлення видаленого файлу або теки в Bridge

1 На панелі "Обране" клацніть Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно відновити.

2 Виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Переглянути корзину проекту".

3 Виберіть файл та виконайте команду "Інструменти > Version Cue > Відновити".

Файл або тека відновлюються на своєму місті в проекті Version Cue.

Остаточне видалення файлу або теку

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop в діалоговому вікні Adobe відкрийте проект, що
містить файл або теку, яку необхідно остаточно видалити.

2 Відкрийте корзину проекту на панелі "Обране", клацніть правою кнопкою миші файли, який має бути остаточно
видалений, та виберіть "Остаточно видалити".

3 Натисніть  "OK".

Остаточне видалення файлу в Bridge

1 На панелі "Обране" клацніть Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно остаточно
видалити.

2 Виберіть команду "Інструменти > Version Cue > Переглянути корзину проекту".

3 Клацніть правою кнопкою (Windows) або клацніть, утримуючи Ctrl, (Mac OS) файл, який необхідно видалити
остаточно, та виберіть "Остаточно видалити".

Версії Version Cue

Про версії
Версії відслідковують зміни файлу: Кожна версія є знімком файлу у визначений момент часу. При редагуванні
файлу з сервера Version Cue редагується остання версія, збережена на ньому. Під час збереження змін на сервер
Version Cue повертається нова версія. Немає потреби повертати версію під час кожного збереження змін:
Повертайте версію, тільки коли необхідно створити знімок файлу.

Можна зберігати коментарі до версій для полегшення відслідковування змін. Також можна зробити попередню
версію поточною, що дозволяє скасувати непотрібні зміни.

Також можна порівнювати декілька версій одного файлу та видаляти ті, що є непотрібними, для економії місця
на диску.

Відеоматеріал щодо керування версіями можна знайти на веб-сайті www.adobe.com/go/vid0115_ua.
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Також див.

“Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41

“Про локальні файли проекту ” на сторінці 56

“Збереження змін локального файлу проекту” на сторінці 58

Повернення версій
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Щоб повернути нову версію файлу, скористайтеся командою "Повернути" або "Зберегти версію" (Acrobat), які
зберігають зміни на сервері Version Cue та знімають з файлу стан "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat).

Під час повернення версії Version Cue переносить та зберігає лише внесені до файлу зміни.

Можна повертати версії файлів, створених не в програмах Adobe, тільки якщо вони є в проекті Version Cue та
відкриті через Bridge. Після повернення версій файлів, створених не в програмах Adobe, можна працювати з ними
через діалогове вікно в компонентах Creative Suite з підтримкою Version Cue та через панель інспектора або змісту
в Bridge.
Примітка:  Можна зберігати версії невбудованої графіки, зображень та текстових файлів в InCopy, InDesign та
Illustrator за допомогою команди "Редагувати оригінал" на панелі посилань. Після редагування файлу збережіть його
в програмі, в якій його створено. Після цього на панелі посилань виберіть файл та скористайтеся командою
"Зареєструвати посилання" для реєстрації версії в проекті Version Cue. Додаткові відомості див в довідках до
InCopy, InDesign або Illustrator.

Також див.

“Відкриття проекту” на сторінці 51

Повернення версії

1 Виконайте одну з наступних дій:
• В Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop виберіть команду "Файл > Повернути".
• В Acrobat виберіть команду "Файл" > "Зберегти версію".
• В Bridge виберіть файли, які необхідно повернути, та натисніть кнопку "Повернути".

2 В діалоговому вікні "Повернення" введіть коментарі до версії та натисніть "ОК".

Повернення файлів, що створені не в програмі Adobe

1 Запустіть Bridge.

2 В Bridge на панелі "Обране" клацніть Version Cue та відкрийте проект, що містить файли, які необхідно
витягнути.

3 Двічі клацніть файл, щоб витягнути та відкрити його.

4 Після відкриття файлу в програмі, в якій його створено, внесіть зміни, збережіть та закрийте його.

5 В Bridge натисніть кнопку "Повернути".

6 В діалоговому вікні "Повернення" введіть коментарі до версії та натисніть "ОК".

Перегляд, просування та видалення версій
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Версії розглядаються як окремі файли, з якими можна працювати через діалогове вікно "Версії" в усіх
компонентах Creative Suite з підтримкою Version Cue або через панель змісту в Bridge. В діалоговому вікні "Версії"
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та в Bridge відображаються мініатюри усіх версій файлів (з послідовною нумерацією) разом із коментарями, датами
та іменем користувача, який створив цю версію.
Якщо потрібно детально порівняти версії, можна переглянути кожну з них у відповідній програмі.

Якщо необхідно одночасно використовувати в проекті попередню та поточну версії, можна зберегти
попередню версію як окремий ресурс.

Перегляд версій відображається у діалоговому вікні Adobe.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

“Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76

Перегляд версій

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe та відкрийте проект, що містить файли, версії яких необхідно переглянути.

2 Виберіть файл, версії якого необхідно переглянути.

3 Оберіть "Версії" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat) .

Версії відображається у діалоговому вікні "Версії".

Можна переглянути версії файлу, коли його відкрито в компоненті Creative Suite з підтримкою
Version Cue: Виберіть "Версії" в меню стану внизу вікна документа.

Перегляд версій в Bridge

1 Клацніть Version Cue на панелі "Обране".

2 Відкрийте проект, що містить файл, для якого необхідно переглянути версії, та оберіть файл.

3 Виконайте команду "Інструменти > Version Cue > Версії" або натисніть кнопку "Версії" на панелі змісту. Версії
з'являться на панелі змісту.
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Перегляньте попередню версію у властивій програмі

Якщо попередня версія переглядається в програмі, в якій її було створено, внесені зміни не будуть відображатися
в поточній версії (поки її не буде просунуто до поточної версії). Однак можна зберегти змінену попередню версію
як новий ресурс.
v Виконайте одну з наступних дій:
• В діалоговому вікні "Версії" клацніть на версії, яку ви бажаєте відкрити і клацніть "Переглянути".
• В Bridge двічі клацніть версію, яку необхідно відкрити.

Version Cue відкриває попередню версію у відповідній програмі. Номер версії можна побачити в рядку заголовка
файлу, що нагадує, що це не є поточна версія. Файл має стан "Ніколи не зберігався", тому що попередня версія є
тільки знімком попередньої стадії файлу.

Оновити версію

Під час оновлення попередньої версії зберігається копія попередньої версії як поточна версія. Цей процес дозволяє
не змінювати попередню версію, якщо ви вирішите повернутися до неї у майбутньому. Будь-які зміни, виконані
після створення і до оновлення не відобразяться в новій поточній версії.
1 Виконайте одну з наступних дій:
• В діалоговому вікні "Версії" клацніть на версії, яку ви бажаєте оновити і клацніть "Оновити поточну версію".
• В Bridge виберіть версію, яку необхідно просунути, та натисніть "Оновити".

2 Введіть коментар до версії в діалоговому вікні "Реєстрація" та натисніть ОК.

Видалення версії

v Виконайте одну з наступних дій:
• В діалоговому вікні "Версії" виберіть на версію, яку необхідно видалити і натисніть "Видалити".
• В Bridge виберіть версію, яку необхідно видалити, та натисніть "Видалити цю версію".

Зауважте, що нумерація версії, що залишилися, не змінюється.

Використовуючи утиліту адміністрування сервера Version Cue, можна видалити декілька попередніх версій
усіх файлів проекту одночасно. Використовуючи цей метод ви можете зберегти попередні версії за датою або

кількістю версій, які будуть зберігатися. Див. “Створення та керування проектами в утиліті адміністрування
сервера Version Cue” на сторінці 72.

Редагування та синхронізація файлів в режимі офлайн

Про автономні файли
Якщо потрібно працювати з файлами проекту Version Cue, коли сервер Version Cue є недоступним, можна
редагувати локальні файли проекту на своєму комп'ютері. Коли сервер Version Cue знову буде доступним,
необхідно синхронізувати свої файли з сервером Version Cue, щоб зберегти останню версію на сервері Version Cue.
Можна синхронізувати весь процес, тільки теку або обраний файл проекту.

Щоб підготуватися до роботи з автономними файлами, перш за все необхідно синхронізувати весь проект
Version Cue поки сервер доступний, щоб забезпечити наявність локальних файлів проекту. Після цього можна
редагувати автономні файли та синхронізувати їх, коли сервер знову стане доступним.

Редагування автономних файлів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Можна редагувати автономні файли з недоступного сервера Version Cue, відкриваючи автономні копії. Якщо
відомо, що доведеться працювати з автономним файлом, необхідно спочатку витягнути його перед переходом в
автономний режим (див. нижче розділ "Витягнення файлу вручну").
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Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

Редагування локальних файлів проекту з недоступного проекту

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe та відкрийте проект, що містить файл, який необхідно редагувати. Version Cue може знадобитися
декілька секунд на перевірку доступності сервера Version Cue.

2 Двічі клацніть файл, щоб його відкрити (Стан "Автономна копія" дозволяє відкрити файл).

3 Після закінчення редагування файлу, виконайте команду "Файл" > "Зберегти", щоб зберегти зміни в локальному
файлі проекту. Коли сервер Version Cue знову стане доступним, синхронізуйте ваші файли. Якщо сервер
Version Cue стає доступним під час редагування автономного файлу в програмі Adobe, Version Cue автоматично
помічає файл як "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat).

Витягнення файлу вручну

Якщо потрібно працювати з файлом з недоступного сервера Version Cue, необхідно вручну помітити файл як
"Витягнутий" перед тим, як сервер стане недоступним. Після цього Version Cue створює локальний файл проекту
та захищає файл від редагування іншими користувачами.
v Виконайте одну з наступних дій:
• В Bridge клацніть Version Cue на панелі "Обране", виберіть файл та натисніть кнопку "Витягнути".
• В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового

вікна Adobe та відкрийте проект, що містить файл. Клацніть на файлі правою кнопкою миші (Windows) або
кнопкою миші, утримуючи клавішу Control (Mac OS) та виберіть команду "Витягнути" або "Позначити як
зайнятий". Натисніть кнопку "Скасувати", щоб закрити діалогове вікно Adobe.

Синхронізація файлів
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Після редагування автономних файлів необхідно синхронізувати їх з сервером Version Cue, щоб зберегти останню
версію на сервері Version Cue. Також може знадобитися виконати синхронізацію, якщо інший користувач зберіг
новішу версію файли на сервер Version Cue.

Також див.

“Використання діалогового вікна Adobe” на сторінці 42

“Відкриття проекту” на сторінці 51

Синхронізація файлів

1 В Acrobat, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign або Photoshop клацніть Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe та виберіть проект, теку або файл, які необхідно синхронізувати. Виконайте одну з наступних дій:

• Щоб завантажити ресурси з сервера Version Cue, для яких немає відповідних локальних файлів проекту, виберіть
пункт "Завантажити" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat)  (якщо пункт "Завантажити"
недоступний, ресурси вже синхронізовані).

• Щоб завантажити ресурси на сервер Version Cue та з нього, виберіть команду "Синхронізувати" з меню
"Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat) .

2 Якщо з'явиться запрошення, виберіть один з варіантів в діалоговому вікні "Конфлікт файлів".

Синхронізація файлів в Bridge

1 В Bridge клацніть Version Cue на панелі "Обране".
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2 Оберіть проект, теку або файл та виконайте одну з наступних дій:
• Щоб завантажити ресурси з сервера Version Cue, для яких немає відповідних локальних файлів проекту, виберіть

пункт "Інструменти > Version Cue > Завантажити" (якщо пункт "Завантажити" недоступний, ресурси вже
синхронізовані).

• Щоб завантажити ресурси на сервер Version Cue та з нього, виберіть команду "Інструменти > Version Cue >
Синхронізувати" (або натисніть кнопку "Синхронізувати" на панелі інструментів).

3 Якщо з'явиться запрошення, виберіть один з варіантів в діалоговому вікні "Конфлікт файлів".

Параметри конфлікту файлів

Якщо головний файл на сервері Version Cue новіший за локальний файл проекту, до якого внесені зміни,
відкривається діалогове вікно "Конфлікт файлу" та пропонує наступні варіанти:
Застосувати наступну дію до усіх наступних конфліктів Автоматично застосовується до обраних параметрів під час
кожного конфлікту.

Повернути Зберігає локальний файл проекту як нову версію на сервері Version Cue.

Пропустити цей файл Не дозволяє завантажити саму останню версію з сервера Version Cue. (Цей параметр також
не дозволяє зберігати версію локального файлу проекту на сервер.) Обирайте цей параметр тільки якщо ви бажаєте
зберегти ваші редагування і відкинути інші зміни в головному файлі.

Адміністрування сервера Version Cue

Про утиліту адміністрування сервера Version Cue
Утиліта адміністрування сервера Version Cue використовується для створення, редагування та видалення проектів,
а також для керування доступом користувачів та груп, для перегляду журналів та звітів, для ініціювання та
керування веб-рецензуванням PDF-файлів та для виконання завдань адміністрування сервера, наприклад
видалення версій файлів, зняття захисту з файлів, налаштування зовнішніх модулів та створення резервних копій
сервера Version Cue.
Веб-сторінка адміністрування сервера Version Cue розділена на чотири вкладки. На кожній вкладці містяться
елементи керування, що дозволяють налаштовувати Version Cue. Утиліту адміністрування сервера Version Cue
можна запустити за допомогою значка Version Cue, з веб-браузера або з будь-якого компонента Creative Suite з
підтримкою Version Cue.

Вкладки "Користувачі та групи" та "Проекти" утиліти адміністрування сервера Version Cue
A. Вкладки B. Елементи керування
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Вимоги для роботи утиліти адміністрування сервера Version Cue
Для роботи утиліти адміністрування сервера Version Cue для Windows необхідна наявність середи виконання Java
Runtime Environment (JRE) 1.5 або пізнішої версії для імпорту проектів з тек. Середу виконання Java Runtime
Environment можна завантажити з веб-сайту Java компанії Sun Microsystems за адресою www.java.com/en/
download/manual.jsp.

Для роботи утиліти адміністрування сервера Version Cue як для Windows, так і для Mac OS, потребує наявності
Adobe Flash Player 9 для адміністрування користувачів та груп. Під час першого створення користувачів та груп
Version Cue запропонує установити Flash Player.

Увійдіть в адміністрування сервера Version Cue.
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.

Під час першого запуску сервера Version Cue автоматично буде створено стандартне ім'я для входу (system) з
правами адміністратора, пароль до якої необхідно буде ввести. Це ім'я для входу та пароль дозволяють входити в
адміністрування сервера Version Cue.

Інші користувачі з правами адміністратора також можуть використовувати утиліту адміністрування сервера
Version Cue.

Також див.

“Ввімкнення та налаштування сервера Version Cue” на сторінці 46

Вхід за допомогою значка Version Cue

1 Виконайте одну з наступних дій:
• (Windows) Клацніть правою кнопкою миші значок Version Cue  в системному лотку та виберіть пункт

"Адміністрування сервера".
• (Mac OS) Клацніть значок Version Cue у верхній частині екрану та оберіть "Адміністрування сервера".

2 Введіть ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку "Вхід".

Вхід з компонента Creative Suite з підтримкою Version Cue

Можна увійти в утиліту адміністрування сервера Version Cue з Acrobat, Flash, InCopy, InDesign, Illustrator або
Photoshop.
1 Оберіть "Файл" > "Відкрити" і клацніть "Використовувати Adobe Dialog".

2 Виберіть в меню "Інструменти" пункт "Підключитися до сервера" або пункт "Підключитися" з меню "Інструменти
проекту" (Acrobat), введіть IP або DNS-адресу та порт сервера Version Cue, який необхідно адмініструвати, та
натисніть "ОК". За замовчуванням використовується порт 3703 (50900, якщо сервер Version Cue CS3 встановлено
на тій самій системі, щоб і робочій простір Version Cue CS2).

3 Оберіть "Редагувати властивості" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat) .

4 Клацніть "Адміністрація сервера" в діалоговому вікні "Редагування властивостей".

5 Введіть ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку "Вхід".

Вхід за допомогою веб-браузера

1 У веб-браузері введіть IP- або DNS-адресу комп'ютера на якому встановлено сервер Version Cue. Перед адресою
уведіть http://, після адреси уведіть двокрапку та стандартний номер порту, наприклад, http://153.32.235.230:3703
(IP) або http://myserver.mycompany.com:3703 (DNS). За замовчуванням використовується порт 3703 (50900, якщо
сервер Version Cue CS3 встановлено на тій самій системі, щоб і робочій простір Version Cue CS2).

Примітка:  Якщо сервер встановлено локально, введіть http://localhost:3703.

2 У вікні браузера відображується сторінка входу в систему адміністрування сервера Adobe Version Cue. Введіть
ім'я користувача Version Cue та пароль у відповідні поля та натисніть кнопку "Вхід".
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Створення та керування користувачами
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Тільки користувачі, що мають права системного адміністратора, можуть створювати, імпортувати, експортувати
та редагувати користувачів Version Cue.

Якщо під час ввімкнення сервера Version Cue автоматичне створення облікового запису користувача відключено,
необхідно створити користувачів Version Cue, щоб інші користувачів змогли працювати з проектам, що
розташовані на сервері Version Cue. Щоб надати доступ до проектів Version Cue тільки певним користувачам,
можна вимагати введення імені користувача та паролю до проекту та призначати користувачів та прав на цей
проект.

Необхідно мати Adobe Flash Player 9, щоб створювати та керувати користувачами в утиліті адміністрування
сервера Version Cue. Під час першого створення користувачів Version Cue запропонує встановити Adobe Flash
Player 9.

Також див.

“Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 72

Створення, редагування та видалення користувачів

Для доступу до проектів на сервері Version Cue необхідно створити користувачів.
1 Відкрийте вкладку "Користувачі та групи" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та клацніть "Створити"

в області користувачів.

2 В діалоговому вікні "Новий користувач" введіть ім'я користувача, ім'я входу, пароль та виберіть рівень доступу
в меню "Рівень доступу адміністратора":

• Значення "Немає" забороняє доступ до утиліти адміністрування сервера Version Cue.
• Значення "Користувач" надає звичайний доступ до утиліти адміністрування сервера Version Cue. Користувачі з

таким рівнем доступу можуть створювати проекти (якщо надані права створення проекту) та змінювати свої
проекти.

• Значення "Системний адміністратор" надає повний доступ до всіх завдань утиліти адміністрування сервера
Version Cue.

3 Виберіть "Створення проектів", щоб дозволити користувачеві створювати проекти Version Cue.

4 (Необов'язково) Введіть номер телефону, електронну адресу і коментарі в інші текстові поля. Перевірте, чи була
введена електронна адреса, якщо користувач братиме участь в рецензуванні PDF-файлів Version Cue.

5 Натисніть кнопку "Зберегти".

Щоб редагувати користувача, виберіть його та натисніть "Редагувати". Після цього змініть параметри в діалоговому
вікні "Редагування [Ім'я користувача]" та натисніть "Зберегти". Щоб видалити користувача, виділіть його та
натисніть "Видалити".

Створення, редагування та видалення груп користувачів

Групи користувачів створюються для групування користувачів з однаковими правами. Наприклад, створіть групу
користувачів "Дизайнери", щоб згрупувати всіх користувачів, що додають ілюстрації до проекту. Стандартна група
"Всі" включає всіх користувачів системи.
1 Відкрийте вкладку "Користувачі та групи" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 Натисніть "Створити" в області груп.

3 В діалоговому вікні "Нова група" введіть ім'я групи. В разі необхідності введіть коментар та натисніть "Зберегти".

4 Додайте користувачів до групи, перетягнувши їх з області користувачів.

Щоб перейменувати групу, виділіть її та натисніть "Редагувати". Після цього введіть нове ім'я в поле "Ім'я групи".
Щоб видалити групу, виділіть її і натисніть "Видалити".
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Призначення прав користувачам та групам

Можна призначити права окремим користувачам або групам користувачів. Права розрізняються за рівнем
доступу: Рівні доступу керують доступом до утиліти адміністрування сервера Version Cue, а права керують
доступом до сервера Version Cue, проектів та до PDF-рецензій Version Cue. Пам'ятайте, що права, призначені
користувачам або групам, можуть бути замінені правами, призначеними користувачам для певних проектів.
1 Виконайте одну з наступних дій.
• Щоб призначити права користувачу, виберіть його на вкладці "Користувачі та групи" утиліти адміністрування

сервера Version Cue.
• Щоб призначити права всім користувачам групи, виберіть групу на вкладці "Користувачі та групи" утиліти

адміністрування сервера Version Cue.

2 Виберіть "Дозволити" або "Заборонити" для кожної категорії прав в розділі "Глобальні права доступу":

Щоб дозволити або заборонити всі права, виберіть "Дозволити" або "Заборонити" в меню "Стилі". Щоб
показати стандартні права доступу користувача або групи, виберіть користувача або групу та

натисніть "Діючі права доступу".

• "Читання" дозволяє перегляд проектів та файлів, версій та відомостей про файл.
• "Запис" дозволяє додавати файли до проекту та зберігати версії та відомості про файл.
• "Видалення" дозволяє видаляти проекти або їх файли.
• "Ініціатор рецензування" дозволяє ініціювати PDF-рецензування в утиліті адміністрування сервера Version Cue

(див. “Початок PDF-рецензування Version Cue” на сторінці 79).
• "Адміністрування проекту" дозволяє адмініструвати проекти (наприклад дублювати, створювати резервні копії,

експортувати та видаляти проекти).

3 Натисніть "Зберегти права доступу".

Імпорт користувачів з каталогу LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, спрощений протокол доступу до каталогів) є методом запиту до
системи каталогів, що містять відомості про користувачів, наприклад імена користувачів та паролі. Можна
імпортувати їх з сервера LDAP та співставляти атрибути користувача (наприклад ім'я та пароль) з атрибутами
користувача Version Cue. Користувачі, імпортовані з сервера LDAP, позначаються значком , що відрізняється
від звичайного значка користувача .

Примітка:  Якщо включено автоматичне створення облікового запису користувача для сервера Version Cue, а
потім включено підтримку LDAP, користувачі LDAP автоматично імпортуються під час спроби отримати
доступ до сервера зі своїм іменем облікового запису LDAP. Користувачі, імпортовані таким чином, додаються до
групи "Всі". Їм дається рівень доступу "Немає" і вони не можуть увійти в адміністрування сервером
Version Cue. Використовуйте цю техниіку, щоб автоматично призначати користувачам LDAP стандартні
права доступу до проектів на сервері Version Cue без явного імпорту користувачів.

1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 Натисніть "Параметри LDAP".

3 Натисніть "Включити підтримку" та введіть відомості про сервер LDAP:
• Введіть ім'я сервера в поле "Сервер LDAP".
• Введіть порт сервера в поле "Порт сервера".
• Введіть початкову точку ієрархії LDAP для каталогу на сервері LDAP в поле "Пошукова база".
• Якщо сервер LDAP потребує автентифікації, введіть ім'я користувача та пароль в поля "Ім'я користувача" та

"Пароль".
• Виберіть "Використовувати LDAP з SSL", якщо необхідно підключатися через протокол SSL до сервера LDAP з

підтримкою SSL.
• Введіть атрибути LDAP в поля "ID користувача", "Ім’я, що відображається", "Електронна пошта", "Відомості" та

"Телефон". Version Cue співставить їх відповідним атрибутам сервера Version Cue.
• Щоб сервер Version Cue виконував синхронізацію з сервером LDAP періодично, встановіть прапорець

"Включити автоматичну синхронізацію" та вкажіть періодичність синхронізації.
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4 Натисніть кнопку "Зберегти".

5 Відкрийте вкладку "Користувачі та групи" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та клацніть "Натисніть,
щоб максимізувати" в області користувачів.

6 Натисніть "Імпортувати зовнішніх користувачів".

7 Введіть декілька перших літер імен користувачів LDAP, яких необхідно імпортувати , в діалоговому вікні
"Зовнішній користувач". (Version Cue автоматично заповнює запис.)

8 Виберіть імена та натисніть "Додати".

9 Повторюйте дії 7 та 8, поки всі необхідні користувачі LDAP не будуть додані. Після цього натисніть "Імпортувати
користувачів".

Експортувати список користувачів

Щоб додати набір користувачів до іншого сервера Version Cue, експортуйте список цих користувачів та скопіюйте
його до теки UsersExport в теці програми Version Cue іншого комп'ютера з сервером Version Cue. Після цього
можна скористатися експортованим списком для імпорту користувачів.
1 Відкрийте вкладку "Користувачі та групи" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 "Натисніть, щоб максимізувати" в області користувачів.

3 Натисніть "Експортувати користувачів".

4 Виберіть користувачів, яких необхідно експортувати (Щоб вибрати декілька сусідніх користувачів, утримуйте
клавішу Shift, а щоб вибрати декілька несусідніх - клавішу Ctrl).

5 Введіть ім'я списку в поле імені файлу. В разі необхідності введіть коментарі в поле "Коментарі".

6 Натисніть "Експорт".

Розташування списку користувачів з'явиться під заголовком "Експортувати користувачів". Щоб імпортувати цей
список на інший сервер Version Cue, скопіюйте цей файл в потрібну теку Data/UsersExport сервера в теці
програми Version Cue.

Імпорт користувачів зі списку

1 Відкрийте вкладку "Користувачі та групи" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть
"Імпортувати користувачів".

2 Виберіть список користувачів, яких необхідно імпортувати.

3 Встановіть прапорець біля кожного імені користувача, якого ви бажаєте імпортувати або поставте галочку біля
ярлика стовпчика "Ім'я користувача", щоб обрати усі імена користувачів.

4 Натисніть "Далі".

Створення та керування проектами в утиліті адміністрування сервера Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Можна створити новий порожній проект Version Cue, проект з файлів і теки на комп'ютері, на якому установлено
сервер Version Cue, або проект з WebDAV- або FTP-сервера. Після цього можна редагувати властивості проекту
на вкладці "Проекти".

Створення проекту Version Cue

1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Створити":
• Клацніть "Порожній проект", щоб створити порожній проект Version Cue.
• Натисніть "Імпортувати з теки", щоб створити проект, що містить файли з теки на жорсткому диску.
• Натисніть "Імпортувати з FTP-сервера" або "Імпортувати з WebDAV-сервера", щоб імпортувати веб-сайт або

файли з теки на FTP- або WebDAV-сервері.
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2 Введіть ім'я проекту в поле "Ім'я нового проекту".

3 Вкажіть властивості проекту Version Cue (див. "Властивості проекту Version Cue").

4 Натисніть "Створити" (якщо створено новий порожній проект) або "Далі" (якщо створено проект з теки на FTP-
або WebDAV-сервері або з теки на жорсткому диску).

5 Якщо вибрати імпортувати проект з теки, необхідно виконати наступні дії та натиснути "Імпортувати":
• Якщо вміст, що імпортується, є веб-сайтом, виберіть "Імпортувати теку як веб-сайт".
• Щоб вказати теку, з якої необхідно імпортувати, натисніть "Перегляд" та виберіть теку.

Примітка:  Не виходьте за межі утиліти адміністрування сервера Version Cue після натискання
"Імпортувати". Якщо це зробити до того, як всі файли будуть імпортовані в проект, Version Cue створить
проект, але в ньому можуть бути не всі потрібні файли.

6 Якщо вибрати імпортувати проект з FTP- або WebDAV-сервера, необхідно виконати наступні дії та натиснути
"Імпортувати":

• Якщо імпортується веб-сайт, виберіть "Імпортувати FTP-теку як веб-сайт" або "Імпортувати WebDAV-теку як
веб-сайт".

• В полі "FTP-сервер" або "WebDAV-сервер" укажіть з якого сервера імпортувати файли і введіть номер порту в
полі "Порт".

• Щоб вказати теку, натисніть "Перегляд" та виберіть теку.
• Якщо для доступу до файлу потрібне ім'я користувача та пароль, уведіть цю інформацію у поля "Ім'я користувача"

та "Пароль".
• Щоб використовувати проксі-сервер для підключення до сервера, оберіть "Використовувати проксі".
• Щоб використовувати пасивний режим при підключенні до сервера, встановіть прапорець "Застосувати

пасивний режим".

7 Якщо вказати необхідність введення імені входу для проекту, натисніть "Призначити права доступу" та
призначте права доступу користувачам (див. розділ "Призначення користувачам прав доступу").

Властивості проекту Version Cue

Вкажіть ці параметри під час створення або редагування проектів Version Cue в утиліті адміністрування сервера
Version Cue:
Дозволити доступ до цього проекту іншим  Користувачі можуть знаходитися в тій самій підмережі або їм може
бути надана IP- або DNS-адреса сервера Version Cue і номер порту для доступу до сервера Version Cue.

Для цього проекту потрібен обліковий запис
Гарантує, що до проекту можуть мати доступ лише користувачі, які мають ідентифікатор облікового запису Version
Cue і пароль.
Примітка:  Якщо ви оберете цей параметр після того, як користувачі уже отримували доступ до проекту без
автентифікації, ці користувачі усе ще будуть мати доступ до проекту, не реєструючись в ньому. Переконайтеся,
що ви змінили повноваження потрібним чином у списку користувачів проекту.

Увімкнути захист цього проекту Обмежити версії файлів до послідовних версій. Тільки той користувач, який почав
першим редагувати файл в захищеному проекті, може повернути наступну версію цього файлу в проект Version
Cue. Інші користувачі не можуть повертати версії, поки перший користувача не збереже версію та не закрий файл
або не повернеться до проектної версії файлу та не закриє його. Інші користувачі мають зберігти зміни в повністю
нових файлах із власною чергою версій.

Максимальна сумісність з програмами CS2 та Acrobat 8 Створює проект, що використовує структуру проекту
Version Cue CS2, що дозволяє користувачам Adobe Creative Suite 2 або Acrobat 8 працювати з проектами Version Cue
CS3.

Коментарі Зберігає усі введені вами зауваження щодо проекту.

Призначення користувачам прав доступу

Якщо вказати необхідність введення імені входу для проекту, необхідно призначити права користувачам, щоб
визначити їх можливості доступу до проекту.
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1 В області "Призначення прав доступу" утиліти адміністрування сервера Version Cue вибуріть користувача або
групу користувачів, якій необхідно призначити права.

2 Виберіть "Дозволити" або "Заборонити" для кожної категорії прав в розділі "Права доступу для [ім'я
користувача]"

Щоб дозволити або заборонити всі права, виберіть "Дозволити" або "Заборонити" в меню "Стилі". Щоб
показати діючі глобальні та проектні права доступу користувача або групи, виберіть користувача або

групу та натисніть "Діючі права доступу".

• "Читання" дозволяє користувачу бачити файли, версії та відомості про файл у проекті.
• "Запис" дозволяє користувачу створювати файли, версії та відомості про файл у проекті.
• "Видалення" дозволяє користувачу видаляти файли з проекту.
• "Ініціатор рецензування" дозволяє користувачеві ініціювати PDF-рецензування в утиліті адміністрування

сервера Version Cue (див. “Початок PDF-рецензування Version Cue” на сторінці 79).
• "Адміністрування проекту" дозволяє користувачеві адмініструвати проекти (наприклад дублювати, створювати

резервні копії, експортувати та видаляти проекти).

3 Натисніть "Зберегти права доступу".

Дублювання проекту Version Cue

Можна дублювати проект, щоб розпочати новий проект з такими ж користувачами та повноваженнями.
Version Cue дублює ієрархію тек в структурі проекту.
1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 Встановіть прапорець біля проекту, який потрібно дублювати, і клацніть "Дублювати".

3 На сторінці "Дублювання проекту" введіть унікальне ім'я для проекту.

4 Відредагуйте властивості проекту та натисніть "Дублювати".

Видалення проекту Version Cue

1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та виконайте одну з наступних дій:
• Щоб видалити один або більше проектів, встановіть прапорець біля кожного проекту, який необхідно видалити.
• Щоб видалити усі перелічені проекти, зніміть прапорець біля ярлика стовпчика "Ім'я проекту".

2 Натисніть "Видалити". Відкриється сторінка "Видалення проекту".

3 Виберіть "Блокування користувачів будуть проігноровані", щоб видалити проект, навіть якщо деякі з його
файлів витягнуті.

4 Натисніть "Видалити".

Експорт проекту Version Cue на локальний комп'ютер, FTP- або WebDAV-сервер

Можна експортувати самі останні версії усіх файлів проекту на сервері Version Cue. Можна використовувати
експортування, щоб перемістити ці файли з одного комп'ютера (або сервера) на інший або щоб створити пакет з
останніх файлів для виведення або просто, щоб створити архів останніх версій. Version Cue усе ще керує проектами,
переміщеними між комп'ютерами.
Примітка:  Якщо необхідно перемістити проект, потрібно вирішити, чи створювати його резервну копію (усі
старі версії також будуть переміщені) або експортувати (будуть переміщені тільки поточні версії файлів
проекту).
1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue. Позначте прапорець біля проекту,

який потрібно експортувати, і клацніть "Експортувати".

2 На сторінці "Експортувати проект" виберіть протокол експорту проекту.

3 Виконайте одну з наступних дій:
• Якщо вибрати "Експортувати проект у теку", необхідно вказати теку, до якої експортувати проект.
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• Якщо вибрати "Експортувати проект до FTP-сервера" або "Експортувати проект до WebDAV-сервера",
необхідно вказати адресу сервера в полі "Адреса сервера", теку в полі "Каталог" та ввести ім'я користувача та
пароль (якщо необхідно). Щоб використовувати проксі-сервер для підключення, оберіть "Використовувати
проксі". Якщо підключитися до сервера через брандмауер або якщо указано інший порт, ніж 21, оберіть
"Використовувати пасивний режим". (Цей параметр присутній тільки в меню "FTP" або "Протокол").

4 Натисніть "Експорт".

Створення резервних копій та відтворення проектів

Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Під час створення резервної копії проекту Version Cue утиліта адміністрування сервера Version Cue створює
резервні копії всіх даних проекту Version Cue, включаючи всі версії всіх файлів проекту. Можна використовувати
резервні копії проекту для переміщення проекту з одного сервера Version Cue на інший, при цьому зберігаючи усі
версії цього проекту. Потім можна відновити резервну копію, яка представляє варіант проекту Version Cue за певну
дату. Відновлені з резервних копій проекти не замінюють оригінальний проект Version Cue.

Можна налаштувати конфігурацію резервного копіювання для проектів в параметрах проекту Version Cue. Можна
створити резервну копію нової конфігурації або існуючої конфігурації. Конфігурація резервного копіювання
включає можливість установки графіку періодичного резервного копіювання для проекту.

За замовчуванням резервні копії зберігаються в теці "Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS3/
Server/Backups" (Windows) або в теці "Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/
Backups" (Mac OS).

Створення резервної копії проекту Version Cue

1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 Встановіть прапорець біля імені проекту та натисніть "Створити резервну копію".

3 В текстовому полі "Ім'я резервної копії" погодьтеся із назвою або уведіть нове ім'я.

4 Оберіть компоненти проекту, резервну копію яких необхідно створити: "Вміст проекту" (завжди включається),
щоб включити файли в резервну копію, "Версії файлів проекту", щоб створити копію усіх версій файлів,
"Метадані проекту", щоб створити копію вбудованої інформації, уведеної в компоненти Adobe Creative Suite, то
"Призначення користувачів", щоб створити копію інформації щодо користувачів та їхні повноваження щодо
проекту.

5 Натисніть "Створити резервну копію".

Відновлення проекту Version Cue з резервної копії

1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.

2 Натисніть "Резервні копії проекту".

3 Виберіть резервну копію, з якої потрібно відновити проект.

4 В полі "Ім'я нового проекту" уведіть ім'я, яке відрізняється від імен інших проектів на сервері Version Cue.

5 Виконайте одну з наступних дій і натисніть кнопку "Відновити":
• Щоб зберегти список користувачів, пов'язаних із цим проектом, оберіть "Відновити користувачів".
• Щоб зберегти однакові повноваження для кожного призначеного користувача, оберіть "Відновити призначення

користувачів".
• Зауваження можна ввести в поле "Коментарі".

Створення нової конфігурації резервного копіювання

Коли ви створюєте нову конфігурацію, вона стає конфігурацією за замовченням для цього проекту.
1 Відкрийте вкладку "Проекти" в утиліті адміністрування сервера Version Cue.
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2 Оберіть проект, для якого ви бажаєте створити нову конфігурацію резервного копіювання.

3 Клацніть "Конфігурації резервного копіювання" та натисніть "Створити".

4 Введіть ім'я для конфігурації резервного копіювання в полі "Ім'я резервної копії".

5 Оберіть компоненти, які необхідно включити в резервну копію, зі списку параметрів "Включити": "Вміст
проекту" (завжди включається), щоб включити файли в резервну копію, "Версії файлів проекту", щоб створити
копію усіх версій файлів, "Метадані проекту", щоб створити копію вбудованої інформації, уведеної в
компоненти Adobe Creative Suite, то "Призначення користувачів", щоб створити копію інформації щодо
користувачів та їхні повноваження щодо проекту.

6 (Необов'язково) Додайте зауваження до файлу резервної копії в полі "Коментарі".

7 Натисніть "Розклад" та оберіть параметр з меню "Повторити", якщо необхідно, щоб резервні копії робилися
автоматично (оберіть "Не повторювати", якщо не потрібно виконувати резервне копіювання проекту
автоматично).

8 Натисніть кнопку "Зберегти".

Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue
Примітка:  Це завдання можна виконати, тільки якщо є доступ до повного набору можливостей Version Cue. Див.
розділ “Доступ до можливостей Version Cue” на сторінці 41.
Додаткові завдання адміністрування сервера Version Cue, наприклад створення резервних копій сервера,
використання проксі-сервера та включення SSL, можна виконувати на вкладці "Додаткові" утиліти
адміністрування сервера Version Cue.

Також див.

“Зміна місця розташування теки з даними” на сторінці 48

Перегляд файлів журналу та відомостей про сервер Version Cue та зовнішні модулі

За допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue можна побачити версію сервера Version Cue, ім'я,
версію Java, версію бази даних, URL-адресу Version Cue (IP- або DNS-адресу) та URL-адресу WebDAV.

Також можна переглянути файл журналу сервера Version Cue, в якому зберігаються дані про всі операції сервера,
відповідно до вибраного рівня деталізації. Файли журналу зберігаються в теці журналів, розміщеній в теці
програми Version Cue.
v Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та виконайте одну з наступних

дій:
• Щоб переглянути відомості про сервер Version Cue, натисніть "Інформація про сервер".
• Щоб переглянути файл журналу сервера Version Cue, натисніть "Журнал сервера".
• Щоб вказати рівень реєстрації ("Помилки", "Попередження" або "Інформація"), вказати максимальний розмір

журналу або зменшити його розмір, стиснувши його, натисніть "Уподобання" та вкажіть ці три параметри.

Перегляд звіту про імпорт або експорт Version Cue

1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Звіти":

2 Оберіть тип звіту, який ви бажаєте переглянути, з меню "Звіт".

3 Щоб переглянути звіти з одного проекту, оберіть ім'я проекту з меню "Фільтрувати за". Щоб переглянути
доступні звіти з усіх проектів на сервері Version Cue, оберіть "Всі".

4 Клацніть ім'я проекту в стовпці "Ім'я проекту", щоб побачити звіт.

5 Щоб надрукувати копію звіту, натисніть "Надрукувати вигляд".

6 Щоб повернутися до списку звітів клацніть "Список файлів".

Щоб видалити звіт, виберіть його в списку звітів та натисніть "Видалити".
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Резервне копіювання сервера Version Cue

Можна створити резервну копію всього сервера Version Cue, щоб перемістити його з одного комп'ютера на інший.
Важливо:  Якщо відновити резервну копію сервера Version Cue, всі поточні дані робочого простору, у тому числі
проекти, файли та версії Version Cue будуть заміщені резервними копіями.

Резервні копії файлів сервера зберігаються у теці за замовченнями "Резервні копії" в теці програми Version Cue.
1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Створити резервну

копію даних програми Version Cue".

2 Зауваження до резервної копії сервера можна ввести в поле "Коментарі".

3 Натисніть кнопку "Зберегти". Після завершення резервного копіювання клацніть "ОК", щоб переглянути список
резервних копій сервера.

Замініть проект на попередню резервну копію

Щоб замінити поточні проекти на попередню версію сервера Version Cue, вам спочатку потрібно відновити
резервну копію. Після цього утиліта адміністрування сервера Version Cue автоматично завершить роботу.
1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Адміністрування

резервних копій".

2 Виберіть резервну копію, яку необхідно відновити, та натисніть "Відновити". Сервер Version Cue завершить
роботу. Закрийте браузер. (Зауважте, що значок Version Cue на системному лотку указує на те, що вона вимкнена

.)

3 Запустіть сервер Version Cue.

4 Увійдіть до утиліти адміністрування сервера Version Cue.

Зміна імені сервера Version Cue

1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Уподобання".

2 Введіть ім'я в поле "Ім'я сервера".

Встановлення HTTP та FTP проксі-серверів

1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Уподобання".

2 Вкажіть стандартний FTP проксі-сервер для користувачів, що імпортують або експортують проекти на FTP-
сервер.

3 Вкажіть стандартний HTTP проксі-сервер для користувачів, що імпортують або експортують проекти на
WebDAV-сервер.

Зняття захисту з файлів проекту Version Cue

Зніміть блокування файлів, щоб зняти з файлів стани "Витягнутий" або "Зайнятий" (Acrobat). Користувач з
повноваженнями системного адміністратора або з повноваженнями адміністратора, специфічними для даного
проекту, може видалити захист файлу.
1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Скинути захист" (під

"Підтримка").
• Оберіть проект у меню "Ім'я проекту".
• Оберіть користувача з меню "Ім'я проекту".

2 Клацніть "Скинути захист", щоб видалити указаний захист файлу.

Видалення версій файлів у проекті

Видалити версії файлів, щоб покращити роботу. Кожна повернута версія зберігається в базі даних сервера
Version Cue. Ця база даних створює історію версій файлу, яка дозволяє вам швидко повернутися до будь-якого
стану файлу. Великий журнал займає багато дискового простору і можете погіршувати роботу сервера Version Cue.
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1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Видалити старі
версії".

2 Оберіть проект у меню "Ім'я проекту".

3 Щоб видалити версії оберіть "Видалити усі версії, старіші за", потім оберіть місяць, день і рік.

4 Щоб вказати максимальну кількість версій, які залишаться на сервері після виконання команди "Видалити",
оберіть "Кількість версій, які будуть зберігатися" і введіть число в текстове поле.

5 Натисніть "Видалити".

Надання доступу до сервера без існуючого облікового запису користувача

Якщо вибраний цей варіант, Version Cue створює новий обліковий запис користувача без паролю, коли користувач
намагається отримати доступ до сервера Version Cue.
1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Уподобання".

2 Щоб дозволити користувачам працювати з сервером без існуючого облікового запису, виберіть "Автоматичне
створення користувача".

Включення SSL
Включення SSL для сервера Version Cue забезпечує безпечний зв'язок між сервером та Bridge або компонентом
Creative Suite з підтримкою Version Cue. Якщо включено SSL, сервер Version Cue відправляє дані через
зашифроване підключення.
Примітка:  Компоненти Creative Suite 2 та Acrobat 8 не можуть підключатися до сервера Version Cue CS3, що
використовує SSL.

1 Відкрийте вкладку "Додаткові" в утиліті адміністрування сервера Version Cue та натисніть "Параметри безпеки".
• Щоб включити SSL, встановіть прапорець "Застосувати SSL".
• Щоб переглянути існуючий сертифікат SSL, натисніть "Переглянути установлений сертифікат SSL".
• Щоб завантажити власний сертифікат SSL, натисніть "Імпортувати власний сертифікат SSL", виберіть потрібний

сертифікат та натисніть "Імпортувати".

2 Натисніть кнопку "Зберегти".

Перезапуск сервера Version Cue

1 На вкладці "Додаткові" утиліти адміністрування сервера Version Cue натисніть "Перезапустити сервер".

2 Натисніть "Перезапустити".

Також можна перезапустити сервер Version Cue в уподобаннях Version Cue.

PDF-рецензії Version Cue

Про PDF-рецензії Version Cue
За допомогою утиліти адміністрування сервера Version Cue можна налаштовувати та виконувати веб-
рецензування PDF-документів, що знаходяться на сервері Version Cue.

Можна проводити PDF-рецензування Version Cue для файлів Adobe Illustrator (AI), що збережені з параметром
"Включити сумісність PDF" без попереднього перетворення на PDF. Файли AI з'являються в списку документів

під час початку PDF-рецензування Version Cue.

Під час виконання рецензування, рецензенти завантажують свої коментарі на сервер Version Cue. Після виконання
перегляду ви можете переглядати усі коментарі як в контексті оригінального документа, так і в списку в утиліті
адміністрування сервера Version Cue.
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• Для того, щоб використовувати PDF-рецензування Version Cue, рецензенти повинні мати обліковий запис і
повноваження, які дозволяють їм реєструватися на сервері Version Cue, в якому знаходиться ця рецензія.

• Для того, щоб переглядати PDF-файли та коментарі, користувачі повинні мати Acrobat 7.0 Professional або
пізнішої версії. Подальшу інформацію щодо додавання коментарів в Acrobat див. Довідку в Acrobat.

Початок PDF-рецензування Version Cue
Можна розпочати PDF-рецензування Version Cue для будь-якої версії будь-якого PDF-документа, що знаходиться
на сервері Version Cue, за умови наявності відповідних повноважень для доступу до утиліти адміністрування
сервера Version Cue. Одночасно тільки одна версія PDF-документа може знаходитися в процесі рецензування.
1 Увійдіть в адміністрування сервера Version Cue. (Інструкції див. в розділі “Вхід до адміністрування сервера

Version Cue” на сторінці 69.)

2 Клацніть посилання "PDF-рецензування у Version Cue CS3" у верхній частині сторінки.
• На головній сторінці PDF-рецензування Version Cue CS3 клацніть "Розпочати рецензування".
• Клацніть по вкладці "Документи" і оберіть "Не розпочаті" з меню "Стан рецензування".

3 У списку документів клацніть на імені PDF-документа, який ви бажаєте рецензувати.

4 Оберіть версію, яку ви бажаєте рецензувати, потім клацніть "Розпочати рецензування".

5 На сторінці "Розпочати рецензування" уведіть інформацію щодо рецензування:
• Щоб установити дату закінчення рецензування, оберіть "Крайній термін", потім оберіть дату з меню Рік, Місяць

та День.
• Щоб дозволити рецензентам бачити коментарі один одного, оберіть "Відкритий" під заголовком "Режим

рецензування". Оберіть "Приватний", якщо ви хочете, щоб рецензенти могли бачити тільки свої власні
коментарі.

• Введіть опис рецензування в поле "Опис".
• Щоб додати рецензентів, виберіть їх імена в розділі "Рецензенти". (Клацніть прапорець біля мітки стовпця

"Рецензенти", щоб виділити або зняти виділення з усіх рецензентів.)
Примітка:  Якщо рецензент не належить до робочої групі і не має облікового запису Version Cue, потрібно його
зареєструвати заздалегідь. Ви також повинні забезпечити доступ до мережі - зазвичай через брандмауер - для
зовнішніх рецензентів.

6 Натисніть "Далі".

7 Щоб надіслати рецензентам електронне запрошення, оберіть "Надіслати електронне запрошення", потім змініть
тему та повідомлення. В розділі "Одержувачі електронного повідомлення" оберіть рецензентів, яких ви бажаєте
запросити електронною поштою.

8 Натисніть "Розпочати рецензування".

9 Якщо запросити рецензентів електронною поштою, Version Cue запустить програму по роботі з електронною
поштою і відобразить електронне повідомлення, адресоване рецензентам. Електронне повідомлення буде
містити посилання на документ, який проходить рецензування. Підтвердьте уміст електронної рецензії та
надішліть її.

Керування PDF-рецензіями
Знайдену PDF-рецензію можна відкрити, переглянути або видалити коментарі, змінити параметри рецензування,
зупинити або знову почати рецензування, або видалити рецензію з сервера Version Cue.

Пошук PDF-рецензій

1 Увійдіть в адміністрування сервера Version Cue. (Інструкції див. в розділі “Вхід до адміністрування сервера
Version Cue” на сторінці 69.)

2 Клацніть посилання "PDF-рецензування у Version Cue CS3" у верхній частині сторінки.

3 Виконайте одну з наступних дій:
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• Якщо ім'я PDF-документа, який рецензується, невідоме або необіхдно переглянути всі активні рецензування,
клацніть "Активні рецензування" на вкладці "Домашня".

• Якщо ім'я PDF-документа, рецензування якого закінчилося, невідоме або необхідно переглянути всі завершені
рецензування, клацніть "Завершені рецензування" на вкладці "Домашня".

• Якщо необхідно виконати пошук PDF-документа, що зараз рецензується або рецензування котрого закінчилося,
клацніть "Шукати документи" на вкладці "Домашня" та оберіть критерій пошуку з меню "Ім'я проекту", "Стан
рецензування" і "Записи списку". Щоб знайти PDF-документ за його іменем, уведіть ім'я або частину імені у поле
"Ім'я документа". Натисніть "Пошук".

Відкриття активного або завершеного PDF-рецензування

1 Знайдіть рецензування.

2 Клацніть ім'я PDF-документа у "Список документів" та оберіть будь-яку версію у списку "Історія документа".

Зупинка PDF-рецензування

1 Знайдіть рецензування.

2 Клацніть ім'я PDF-документа у "Списку документів".

3 В списку "Історія документа" оберіть активне рецензування і клацніть "Зупинити рецензування".
Щоб розпочати завершене рецензування, натисніть "Розпочати рецензування" в списку "Історія документа".
Примітка:  Після цього можна побачити послідовність екранів, які відносяться скоріше до запуску, ніж перезапуску
рецензування. Однак, ця процедура виконує перезапуск рецензування існуючого документа.

Видалення PDF-рецензування

Під час видалення рецензії, Version Cue назавжди видаляє коментарі рецензування. Однак, коментарі до
рецензії PDF-файлу також видаляються, якщо назавжди видаляється сам файл з сервера Version Cue. Зауважте,
що якщо видалити одну версію PDF-файлу з сервера, видаляються й коментарі до рецензії.
1 Знайдіть рецензування.

2 Клацніть ім'я PDF-документа у "Списку документів".

3 В списку "Історія документа" оберіть версію і клацніть "Видалити рецензію".

4 Коли Version Cue запропонує видалити рецензію, клацніть "Видалити".

Відредагуйте параметри рецензування

1 Знайдіть рецензування.

2 Клацніть ім'я PDF-документа у "Списку документів".

3 Оберіть одну з версій у списку "Історія документа" і клацніть "Редагувати параметри рецензування".
• Щоб установити або змінити дату закінчення рецензування, оберіть "Крайній термін", потім оберіть дату з меню

Рік, Місяць та День.
• Щоб дозволити рецензентам бачити коментарі один одного, оберіть "Відкритий" під заголовком "Режим

рецензування". Оберіть "Приватний", якщо ви хочете, щоб рецензенти могли бачити тільки свої власні
коментарі.

• Якщо необхідно додати або змінити опис рецензії, введіть інформацію в поле "Опис".
• Щоб додати або видалити рецензентів, оберіть імена рецензентів в розділі "Рецензенти" (встановіть прапорець

біля заголовка стовпчика "Переглядачі", щоб виділити або зняти виділення з усіх рецензентів).

4 Натисніть "Далі".

5 Щоб надіслати рецензентам електронне запрошення, оберіть "Надіслати електронне запрошення", потім змініть
тему та повідомлення. В розділі "Одержувачі електронного повідомлення" оберіть рецензентів, яких ви бажаєте
запросити електронною поштою.

6 Клацніть Зберегти рецензію. Якщо запросити рецензентів електронною поштою, Version Cue запустить
програму по роботі з електронною поштою і відобразить електронне повідомлення, адресоване рецензентам.
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Електронне повідомлення буде містити посилання на документ, який проходить рецензування. Підтвердьте
уміст електронної рецензії та надішліть її.

Установіть параметри рецензування у "Список документів"

• Щоб відображати тільки PDF-документи в певному проекті, оберіть цей проект з меню "Проект".
• Щоб обмежити кількість відображуваних документів, оберіть параметр з меню "Елементи

списку" (використовуйте стрілки справі від меню "Елементи списку" для перегляду додаткових файлів).
• Щоб обмежити список у відповідності до імені документа, уведіть частину імені документа в полі "Ім'я

документа" і натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS). (Щоб знову переглянути усі файли, видаліть текст
з поля "Ім'я документа" і натисніть Enter або Return.)

• Щоб відсортувати список за елементами стовпчика, клацніть заголовок стовпчика. (Знову клацніть по заголовку
стовпчика, щоб змінити порядок сортування на протилежний.)

Перегляд або видалення коментарів PDF-рецензії
Коментарі рецензії містять, на додаток до самого тексту коментарю, інформацію про автора коментарю, час
створення коментарю, тип коментарю і сторінку, на якій він з'являється. Ви можете використовувати інструменти
для створення коментарів Acrobat в PDF-рецензуванні Version Cue.

Version Cue зберігає коментарі рецензування на сервері Version Cue. Можна переглядати коментарі в утиліті
адміністрування сервера Version Cue або безпосередньо в PDF-документі. Щоб переглядати усі коментарі
безпосередньо в документі, вам потрібно мати доступ до документа або використовуючи посилання з запрошення
до рецензування або відкриваючи документ з утиліти адміністрування сервера Version Cue. (Якщо документ для
рецензування відкривається з діалогового вікна "Відкрити" в Acrobat, коментарі до рецензії не будуть видимі).

Щоб отримати інформацію про інструменти коментування Acrobat, шукайте "коментування" в Довідці Acrobat.
1 Знайдіть рецензування.

2 Клацніть по PDF-документа в "Список документів".

3 Виконайте одну з наступних дій:
• Щоб переглянути усі коментарі безпосередньо з PDF-документа, клацніть ім'я версії.
• Щоб переглянути коментарі до рецензії в утиліті адміністрування сервера Version Cue, оберіть версію зі списку

"Історія документа" і клацніть "Переглянути коментарі".

Щоб переглянути коментарі в контексті PDF-документа, оберіть коментар, потім клацніть "Відкрити"
в Acrobat.

• Щоб видалити коментарі до рецензії в утиліті адміністрування сервера Version Cue, оберіть коментар і клацніть
"Видалити коментарі". (Щоб виділити усі коментарі, клацніть у полі біля заголовка стовпчика "Сторінка").

Також див.

“Керування PDF-рецензіями” на сторінці 79

Пошук та усунення несправностей

Декілька тек локальних файлів проекту
Під час праці з проектами, що розташовані на різних серверах Version Cue, але мають однакове ім'я Version Cue
може створити, як спочатку здається, декілька копій теки локальних файлів проекту, але насправді це теки
локальних файлів двох різних проектів, що знаходяться на різних серверах. Version Cue називає теки іменем
проекту та додає номер (наприклад, project_001, project_002). Можна видалити ці теки після збереження версій
локальних файлів проекту на сервері Version Cue. (Або просто ігнорувати їх.)

Щоб видалити теки локальних файлів проекту, скористайтеся Adobe Bridge для відключення від кожного проекту
(див. “Відключення від проектів” на сторінці 55).
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Автономні проекти
Якщо доступ до мережі стає недоступний під час роботи з проектом Version Cue (наприклад, якщо ви подорожуєте
з портативним комп'ютером), Version Cue може показати проект як автономний під час наступного підключення.
Щоб відновити підключення до сервера Version Cue, клацніть значок Version Cue на панелі "Обране" діалогового
вікна Adobe або Adobe Bridge (це примусить Version Cue скинути мережеве підключення до доступних серверів).
Після цього знайдіть проект Version Cue, що містить потрібні файли.

Незавершені дії
В деяких випадках команди, що рідко використовуються, автоматично не оновлюють відомості Version Cue, що
показані в Adobe Bridge або в діалоговому вікні Adobe. Якщо не вдається побачити результат виконаної дії, оновіть
відомості, виконав одну з наступних дій:
• Змініть фокус у вікні Bridge або діалоговому вікні Adobe, вибравши інший елемент.
• Перейдіть до іншої теки.
• Змініть розмір вікна Bridge або діалогового вікна Adobe. Або виведіть вікно Bridge на передній план (вікно Bridge

може не оновлюватися, якщо воно знаходиться на задньому фоні).
• Виконайте команду "Оновити" в меню "Інструменти" або "Інструменти проекту" (Acrobat) в діалоговому вікні

Adobe, або в меню "Вигляд" в Adobe Bridge.

Відновлення проекту
У малоймовірному випадку, коли взагалі неможливо отримати доступ до проекту Version Cue можна відновити
поточні версії файлів, що знаходяться в теках локальних файлів проекту на комп'ютерах членів робочої групи, які
працювали з проектом. Локальні файли проекту розміщені в теці Version Cue в теці "Мої документи" (Windows)
або "Документи" (Mac OS).

Файли не з'являються в проектах за брандмауерами
Version Cue використовує протоколи HTTP та SOAP для обміну даними між серверами Version Cue та
компонентами Adobe Creative Suite. Іноді старі версії брандмауерів не обробляють належним чином протокол
SOAP. Якщо в проекті Version Cue можна побачити теки, але не файли, спробуйте відключити проксі-сервер. Якщо
це допомогло, необхідно оновити брандмауер.

Відключення від проекту, якщо є витягнуті файли
Якщо деякі з локальних файлів проекту мають стан "Витягнутий мною", неможливо відключитися від проекту,
доки вони не будуть повернуті. Якщо не вдається повернути версію файлу, оскільки сервер Version Cue
недоступний, існує два способи обійти цю проблему. Можна зачекати, доки сервер знов не стане доступний,
синхронізувати файли та відключитися від проекту. Або видалити теку локальних файлів проекту з жорсткого
диску та відключитися від проекту, коли сервер стане доступним. (Інші користувачі, що працюють з проектом все
ще будуть вважати файли "Витягнутими". Користувачі можуть зберегти власні версії або користувач з правами
адміністратора може зняти блокування з проекту, що змінить стан файлів на "Синхронізовані".)

Не вдається побачити мініатюри для файлів InDesign в діалоговому вікні Adobe або
Bridge
Якщо не вдається побачити мініатюри для файлів InDesign в діалоговому вікні Adobe або Bridge, виберіть "Завжди
записувати зображення попереднього перегляду з документами" або в параметрах обробки файлів або в
діалоговому вікні "Зберегти як" в InDesign.

Не вдається перевести проекти Version Cue CS2 на Version Cue CS3 на комп'ютерах
Macintosh на базі Intel.
Щоб перевести проекти з Version Cue CS2 на Version Cue CS3 на комп'ютерах Macintosh на базі Intel, необхідно
зробити резервну копію проекту в утиліті додаткового адміністрування Version Cue CS2 на комп'ютері Macintosh
на базі PowerPC. (Інструкції див. в довідці Version Cue CS2.) Після цього перенесіть проект з Macintosh на базі
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PowerPC в каталог резервних копій проектів на комп'ютері Macintosh на базі Intel, перезапустіть сервер та відновіть
проект в Version Cue CS3 (див. “Створення резервних копій та відтворення проектів” на сторінці 75).
Примітка:  Не можна перевести резервні копії сервера Version Cue CS2 на сервер Version Cue CS3. Однак, можна
перевести проекти Version Cue CS2 на сервер Version Cue CS3. Див. “Перехід проектів на сервер Version Cue 3.0” на
сторінці 49.

Не вдається підключитися до сервера Version Cue CS3
Виконайте наступне:
• Переконайтеся, що підключення до мережі працює.
• Якщо необхідно підключитися до сервера з Acrobat 8 або з компонента Adobe Creative Suite 2 з підтримкою

Version Cue, переконайтеcя, що на сервері не включено використання SSL. Крім того, Acrobat 8 та
компоненти Adobe Creative Suite 2 не можуть підключатися до сервері Version Cue CS3, встановлених на одному
комп'ютері (тобто до локального сервера Version Cue CS3).

• Спробуйте підключитися до сервера з іншого компонента Creative Suite з підтримкою Version Cue.
• Тимчасово відключіть брандмауери та проксі.
• Перезапустіть сервер (див. “Завершення роботи або перезапуск сервера Version Cue” на сторінці 50).
• Спробуйте знайти в файлі журналу сервера дані, які можуть свідчити про несправності. Файл журналу можна

переглянути на вкладці "Додаткові" утиліти адміністрування сервера Version Cue (див. “Додаткові завдання
адміністрування сервера Version Cue” на сторінці 76).

Втрачено пароль системного адміністратора Version Cue
В такому разі необхідно видалити та встановити Version Cue ще раз, створивши нового користувача системного
адміністратора та пароль. Видалити Version Cue, не втративши всі файли та дані проектів Version Cue, неможливо.

Сервер Version Cue працює повільно або не відповідає
Виконайте одну з наступних дій:
• Збільшіть ОЗП для Version Cue (див. “Встановлення параметрів сервера Version Cue” на сторінці 47).
• Якщо Version Cue не відповідає під час резервного копіювання файлів проекту, переконайтеся, що резервне

копіювання виконується на диск з достатньою кількістю вільного місця.

Не вдається побачити проекти Version Cue на сервері Version Cue CS3
Виконайте наступне:
• Переконайтеся, що потрібний проект є спільним. Якщо автор проекту зробив його закритим, інші користувачі

не можуть працювати з ним.
• Переконайтеся, що сервер Version Cue, на якому знаходиться проект, видимий іншим користувачам (див.

“Встановлення параметрів сервера Version Cue” на сторінці 47).
• Якщо використовується Acrobat 8 або компонент Adobe Creative Suite 2 з підтримкою Version Cue для доступу

до проекту, переконайтеся, що авто проекту зробив його сумісним з CS2. Інакше його не можна побачити на
сервері Version Cue CS3.
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Глава 4: Комбінації клавіш Adobe
Bridge

Комбінації клавіш

Про комбінації клавіш
Комбінації клавіш дають можливість швидко обирати інструменти та виконувати команди без використання
меню. Якщо комбінації клавіш доступні, вони з'являються справа від назви команди в меню.

На додаток до використання комбінацій клавіш ви можете мати доступ до багатьох команд, користуючись
контекстно-залежними меню. Контекстно-залежні меню відображають команди щодо відповідних активних

інструментів, вибору або палітри. Для відображення контекстно-залежного меню клацніть на площі правою
клавішею миші (Windows) або кнопкою миші, утримуючи клавішу Ctrl (Mac OS).

Клавіші для роботи з Adobe Bridge
Даний список не є повним для всіх комбінацій клавіш. У таблиці вказані лише ті комбінації клавіш, які не
відображаються в командах меню або підказках.

Результат Windows Mac OS

Переключайте між виглядами "Як
мініатюри" та "Детально"

Ctrl+\ Команда+\

Показати/приховати панелі Tab Tab

Перейти до визначених
користувачем робочих середовищ

Ctrl+F7 через Ctrl+F12 Command+F7 через Command+F12

Призначити рейтинг у вигляді
однієї зірочки

Ctrl+‘ Команда+‘

Збільшити розмір мініатюри Ctrl+знак "плюс" (+) Command+знак "плюс" (+)

Зменшити розмір мініатюри Ctrl+знак "мінус" (-) Command+знак "мінус" (-)

Збільшити розмір мініатюри на
один крок

Ctrl+Shift+знак "плюс" (+) Command+Shift+знак "плюс" (+)

Зменшити розмір мініатюри на
один крок

Ctrl+Shift+знак "мінус" (-) Command+Shift+знак "мінус" (-)

Перемістити теку вверх (у вигляді
тек) або рядок

Стрілка вгору Стрілка вгору

Перемістити теку вниз (у вигляді
тек) або рядок

Стрілка вниз Стрілка вниз

Перемістити рівень вверх (у вигляді
тек)

Ctrl+Стрілка вверх Command+Стрілка вверх

Перемістити рівень вниз (у вигляді
тек)

Ctrl+Стрілка вниз Command+Стрілка вверх

Перемістити вліво один елемент Стрілка ліворуч Стрілка ліворуч

Перемістити вправо один елемент Стрілка праворуч Стрілка праворуч

Перейти до першого елемента Home Home

Перейти до останнього елемента Кінець Кінець

84



Результат Windows Mac OS

Додати до виділеного (несуміжний) Ctrl+клац Command-клац

Оновити вікна структури та
мініатюр

F5 F5

Додати елемент до виділення Shift + Стрілка вправо, Стрілка
вліво, Стрілка вгору чи Стрілка вниз

Shift + Стрілка вправо, Стрілка
вліво, Стрілка вгору чи Стрілка вниз

Показати Довідку F1 F1

Перейменувати наступний Tab Tab

Перейменувати попередній Shift+Tab Shift+Tab

Обрати інверсію на панелі "Фільтр" Alt-клац Option-клац

Очистити елементи фільтру Ctrl+Alt+A Command+Option+A

Відобразити інструмент "Лупа" на
панелі "Перегляд"

Клацнути Клацнути

Додаткові "Лупи" на панелі
"Перегляд" (декілька виділень)

Ctrl+клац Command-клац

Перемістити інструменти "Лупа"
одночасно

Перетягніть, натиснувши Ctrl Перетягніть, натиснувши клавішу
Command

Збільшити за допомогою
інструменту "Лупа"

+ +

Зменшити за допомогою
інструменту "Лупа"

- -

Збільшити за допомогою
інструменту "Лупа" (декілька
виділень)

Вибір+знак "плюс" (+) Вибір+знак "плюс" (+)

Зменшити за допомогою
інструменту "Лупа" (декілька
виділень)

Вибір+знак "мінус" (-) Вибір+знак "мінус" (-)

Виділити всі елементи в стеку Alt-клац Option-клац

Позначити обрані файли Version
Cue як оброблені

Shift+Ctrl+M Shift+Command+M

Синхронізувати локальний вигляд
та вигляд на сервері обраного
файлу Version Cue

Shift+Ctrl+В Shift+Command+В

Створити збережену версію
обраного файлу Version Cue

Shift+Ctrl+V Shift+Command+V

Відкрити діалогове вікно Version
Cue Versions

Shift+Alt+Ctrl+V Shift+Option+Command+V
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Глава 5: Комбінації клавіш Adobe
Version Cue

Комбінації клавіш

Про комбінації клавіш
Комбінації клавіш дають можливість швидко обирати інструменти та виконувати команди без використання
меню. Якщо комбінації клавіш доступні, вони з'являються справа від назви команди в меню.

На додаток до використання комбінацій клавіш ви можете мати доступ до багатьох команд, користуючись
контекстно-залежними меню. Контекстно-залежні меню відображають команди щодо відповідних активних

інструментів, вибору або палітри. Для відображення контекстно-залежного меню клацніть у вікні документа
або на палітрі правою клавішею миші (Windows) або кнопкою миші, утримуючи клавішу Control (Mac OS).

Клавіші виділення у Adobe Dialog
Даний список не є повним для всіх комбінацій клавіш. У таблицях вказані лише ті комбінації клавіш, які не
відображаються в командах меню або підказках.

Результат Windows Mac OS

Виділити все Ctrl+A Command+A

Вибрати записи (вибірково) Ctrl+клац Command-клац

Вибрати записи (діапазон) Shift-клац Shift-клац

Обрати наступний запис Стрілка вниз Стрілка вниз

Обрати попередній запис Стрілка вгору Стрілка вгору

Обрати наступний запис
(аддитивно)

Shift+стрілка вниз Shift+стрілка вниз

Обрати попередній запис
(аддитивно)

Shift+стрілка вгору Shift+стрілка вгору

Обрати перший запис Page Up або Home Page Up або Home

Обрати останній запис Page Down або End Page Down або End

Клавіші навігації у Adobe Dialog
Даний список не є повним для всіх комбінацій клавіш. У таблицях вказані лише ті комбінації клавіш, які не
відображаються в командах меню або підказках.

Результат Windows Mac OS

Відкрити теку Ctrl+O Command+O

Створити нову теку Ctrl+N Command+N

Переміститися на один рівень вгору Backspace Command+Стрілка вверх

Відкрити обраний файл Enter Return

Видалити обраний файл чи файли Видалити Command+клавіша Backspace

Закрити діалог Escape Escape
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Результат Windows Mac OS

Вперед Ctrl+Стрілка вправо Command+Стрілка вправо

Назад Ctrl+Стрілка вліво Command+Стрілка вліво

Перейти до "Мій комп'ютер" Ctrl+Shift+C Command+Shift+C

Перейти на робочий стіл Ctrl+Shift+D Command+Shift+D

Перейти до мережі Ctrl+Shift+K Command+Shift+K

Перейти до Version Cue Ctrl+Shift+V Command+Shift+V

Клавіші перегляду у Adobe Dialog
Даний список не є повним для всіх комбінацій клавіш. У таблицях вказані лише ті комбінації клавіш, які не
відображаються в командах меню або підказках.

Результат Windows Mac OS

Детальний звіт Ctrl+1 Command+1

Значки Ctrl+2 Command+2

Мініатюри Ctrl+3 Command+3

Розбиття Ctrl+4 Command+4
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