Kwestie techniczne - Kreacje HTML5
Opis
Szablony kreacji w standardzie HTML5 (wersja synchroniczna) niewiele różnią się od
standardowych. Istotną różnicą jest zastąpienie pliku kreacji z .swf na .html Dodatkowo uporządkowana została kwestia clickTaga.

Specyfikacja
Kreacje HTML5 umieszczane są w osobnych ramkach IFRAME głównego okna
(tzw. okno-rodzic) dokumentu strony www. Z uwagi na to, że domena źródła ramki
IFRAME będzie inna niż domena strony, na której reklama się pojawia, wszystkie
współczesne przeglądarki stosują ograniczenia w możliwości komunikowania się
skryptów osadzonej ramki z oknem-rodzicem. Do komunikacji międzyramkowej
wykorzystywany jest mechanizm przesyłania komunikatów pomiędzy konkretnymi
ramkami: postMessage w przeglądarkach, które implementują ten mechanizm,
a w pozostałych przypadkach przesyłanie informacji w adresie ramki,
we fragmencie „hash” (technika hash change). Jedynie dla form płaskich
zawierających tylko clickTag/clickTagi następuje jednokrotne przekazanie adresów
w hashu adresu ramki iframe kreacji, które to parametry mogą zostać odczytane
przez krótki skrypt (Odczyt parametrów w formie płaskiej).
Plik html musi być poprawny pod względem składni W3C HTML i mieć następującą
budowę:
<!doctype html><html><head>
zalecany styl: html,body {margin:0; padding:0; }
...treść head...
</head><body>
...treść body...
</body></html>

Materiały
Materiały klient dostarcza w postaci pliku html wraz z kompletem plików
dodatkowych wchodzących w skład kreacji (grafika, style, skrypty itp.),
spakowanych do pliku zip. Jeśli reklama składa się z większej liczby kreacji
(np. toplayer – forma płaska + forma layerowa, slider – część dolna inicjująca oraz
część pełnoekranowa), wówczas klient dostarcza jedną paczkę zip, - zawierającą
w osobnych folderach poszczególne składowe dla każdej z części.

Zasady poprawności materiału:
Zasada ścieżek względnych
Wszelkie odwołania w źródle HTML do plików składowych (grafika, style,
skrypty) MUSZĄ odbywać się przez podanie ścieżek względnych, po to by niezależnie
od miejsca zamieszczenia rozpakowanej paczki uruchomienie pliku html
spowodowało poprawne wyświetlenie kreacji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy
kreacja musi korzystać z danych zewnętrznych (np. z bazy danych klienta), o czym
ma obowiązek nas poinformować. Za poprawność działania mechanizmu
komunikacji z danymi zewnętrznymi odpowiada wyłącznie klient.

Zasada korzystania z danych dynamicznych
Dane dynamiczne to m.in. adresy przekierowań (clickTagi) oraz funkcje obsługi
zdarzeń. Materiały wykorzystujące te dane muszą poprawnie obsłużyć sytuacje
wyjątkowe (np. brak zmiennej). Skrypty dostarczone przez klienta NIE
MOGĄ powodować błędów javascriptu.

Zasada poprawności emisji
Poprawność emisji to stan wyświetlonego materiału, który w wyglądzie i działaniu
zachowuje się tak jak chciał twórca, niezależnie od przeglądarki. Jeśli jednak
reklama jest przewidziana wyłącznie pod konkretny typ przeglądarki, klient powinien
o tym wyraźnie poinformować. Poprawność emisji zostaje sprawdzona pod
przeglądarkami w wersjach co najmniej: IE7, Mozilla Firefox 3, Opera 8, Google
Chrome.

Uchybienia powyższym zasadom
Uchybienie którejkolwiek z powyższych zasad spowoduje odrzucenie materiału
i skierowanie go do poprawki przez klienta.

Redirect
Aby poprawnie zliczać kliknięcia w pliku HTML należy umieścić atrybut
<a href=" " target="_blank"> </a>

Następnie umieścić poniższą funkcję w <script></script> sekcji HEAD która pozwoli
na zliczanie kliknięć w adserwerze:

function getQueryParam(paramName){
var qs=location.search;
qs=qs.substr(qs.indexOf("?")+1);
allParams=qs.split("&");
for (var i=0;i<allParams.length;i++) {
keyVal=allParams[i].split("=");
if (keyVal[0]==paramName){
return unescape(keyVal[1]);
}
}
return null;
}
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
var aredir = document.getElementsByTagName('a'); for
( i=0; i<aredir.length; i++){
aredir[i].href= getQueryParam('redir');
aredir[i].target= getQueryParam('bbtarget');
}
});

Funkcja javascript:window.open(window.clickTag) może zostać
do osadzenia akcji kliknięcia, jednak powinna zostać zmieniona na:

window.open(getQueryParam('redir'),'_blank')

Następnie w sekcji HEAD należy dodać skróconą funkcję:
function getQueryParam(paramName) {
var qs=location.search;
qs=qs.substr(qs.indexOf("?")+1);
allParams=qs.split("&");
for (var i=0;i<allParams.length;i++) {
keyVal=allParams[i].split("=");
if (keyVal[0]==paramName){
return unescape(keyVal[1]);
}
}
return null;}
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