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Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1

Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace QuarkXPress 10.1.
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Nové funkce

Dynamická vodítka

Dynamická vodítka jsou netisknutelná dočasná vodítka, která se zobrazí při vytváření nebo přesouvání
objektů na stránce. Pomáhají se zarovnáním objektů relativně k dalším objektům a ke stránce sestavy.

Pokud vytváříte, transformujete nebo přesouváte objekt, automaticky se zobrazí Dynamická vodítka.
Pomáhají vám při umisťování nového objektu relativně k existujícímu objektu nebo ke stránce.

Můžete specifikovat typ dynamických vodítek a zobrazenou odezvu. V předvolbách můžete dále
určit barvu pro jednotlivé typy dynamických vodítek.

Poznámky

Funkce Poznámky umožňuje vkládat do projektu komentáře, aniž by byl ovlivněn skutečný obsah
projektu. Poznámky můžete použít pro přidání upomínky, komentářů k obsahu nebo URL adresy
do projektu. Otevřená poznámka vypadá jako nalepovací papírek.

Chcete-li používat funkci Poznámky, musíte mít nainstalován doplněk (XTensions) Notes.

Knihy

Knihy jsou soubory programu QuarkXPress, ve kterých se zobrazují odkazy k sestavám jednoho
nebo více projektů nazývané kapitoly. Po přidání kapitol do knihy můžete otevřít, zavřít a sledovat
kapitolu prostřednictvím palety Kniha.

QuarkXPress umožňuje synchronizovat předlohy stylu a další specifikace použité v kapitolách knihy,
tisknout kapitoly z palety Kniha a automaticky aktualizovat číslování stránek ve všech kapitolách.
Z palety Kniha můžete rovněž exportovat do více PDF (podle kapitoly) nebo exportovat všechny
kapitoly do jednoho PDF.

Redline

Funkce Redline umožňuje sledování změn, takže autoři textu, editoři, správci projektu a další uživatelé
mohou vidět, co se s projektem děje, a mohou odpovídajícím způsobem změny potvrzovat. Pomocí
funkce Redline můžete vidět, co bylo do projektu vloženo nebo z něj odstraněno, a rozhodnout, zda
změny přijmout nebo odmítnout.

Chcete-li používat funkci Redline, musíte mít nainstalován doplněk (XTensions) Redline.
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Další nové funkce

QuarkXPress 10 dále obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

• Uživatelské rozhraní připravené pro displeje Retina (pouze pro Mac OS X): Uživatelské rozhraní
QuarkXPressu je připraveno pro počítače Apple s displejem Retina s vysokým rozlišením.

Porovnání podpory displejů Retina

• Nativní podpora pro více stylů písem (pouze pro Mac OS X): QuarkXPress 10 zobrazí seznam všech
písem se správnými názvy rodin písem. Pokud vypnete písmo v aplikaci Font Book, budou odebrána
i ze seznamu písem v aplikaci QuarkXPress 10.

• Vylepšení filtru pro MS Word: Z dokumentů Microsoft Word jsou nyní importovány i obrázky a
jsou zachovány hypertextové odkazy.

• Mac OS X a přípony souborů (pouze Mac OS X): Všechna dialogová okna pro ukládání a export
podporují ukládání souborů i s jejich příponami.

• Změna pořadí vrstev (pouze proMac OS X): Nyní je možné přetažením karty s názvem vrstvy změnit
pořadí vrstev zobrazených v projektech QuarkXPressu. Toto nastavení je uloženo společně s
dokumentem a pořadí zůstane zachováno.

• Zvýraznění chybějících písem: Pro vyhledání chybějících písem již není nutné používat paletu
Použití. V nabídce Předvolby vyberteNáhradní písmo a vyberte zvýrazňování textů používajících
náhradní písmo.

• Do palety Piktogramy byly napevno přidány hodnoty unicode: HodnotaUnicode zvoleného znaku
je v paletě Piktogramy zobrazena a uživatel nemusí spoléhat na zobrazení překryvného textu.

• Odesílání textu do IME pro zpětnou konverzi: QuarkXPress 10 přidal podporu pro zpětnou konverzi
IME (pro japonské, korejské a čínské texty). To pomáhá uživateli upravovat potvrzený fonetický
text v jeho základním stavu. VeWindows je k dispozici v nabídce Služby a v kontextové nabídce.
Na počítačíchMac je k dispozici v nabídce IME. Podpora je poskytována rovněž zkratkami IME a
klávesnicí.

• Povolení/zakázání funkce EA: QuarkXPress 10 umožňuje grafikům používat s východoasijskými
typografickými koncepty například svislý text, zavěšené znaky, šířku interpunkčního znaménka,
fonetické čtení textu (rubi), sady písem, mřížky znaků, skupiny znaků a inteligentní mapování písma.
Tyto funkce byly dříve k dispozici pouze v některých edicích QuarkXPressu: Východoasijská,
Celosvětová a Zjednodušená čínština. Nyní můžete upravovat uživatelské rozhraní vyhrazeným
nastavením v Předvolbách.
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• Nastavení jazyka programu (pouze pro Mac OS X): Starší verze QuarkXPressu umožňovaly změnit
Jazyk programu v nabídceÚpravy. V systémuMacOS X je tato možnost již zrušena a QuarkXPress
se automaticky spustí v aktivním jazyce operačního systému (pokud je podporován).

• Vytváření QR kódů: GenerujteQR kódy přímo v QuarkXPressu. Dejte jim požadovaný styl a barvu.
Podporuje QR kódy s texty URL adres, SMS a vCards.

• Podpora pro Portugalské reformované rozdělování textů a kontrolu pravopisu: V předvolbách nyní
můžete vybrat možnost použití reformované portugalštiny.

• Aktualizované knihovny barev Pantone: QuarkXPress 10 integruje nejnovější knihovny barev od
Pantone. Tato aktualizace zahrnuje 336 nových barev Pantone.

• Pokročilý export do formátu ePub: QuarkXPress 10 správně převádí kotvy a hypertextové odkazy,
které na ně odkazují. To umožňuje autorům propojit jedno místo knihy eBook s jiným místem,
například slovníkem nebo rejstříkem.

• Barva pozadí v sestavách App Studio: QuarkXPress 10 umožňuje uživateli nastavit náhledovou
barvu pozadí v referenční sestavě App Studio.

Další informace najdete v Průvodci aplikací QuarkXPress 10 nebo na adrese
www.quark.com/support/documentation
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Legislativní upozornění

©2022 Quark Software Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena.

Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 
6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 a dalšími souvisejícími patenty.

Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované 
obchodní značky společnosti Quark Software Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo 
dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků.

Barvy PANTONE ® zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům 
PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE ® a další obchodní značky 
Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které poskytuje licence 
společnosti Quark Software Inc. pro distribuci výhradně v kombinaci se softwarem Quark. Barvová 
data a software PANTONE nesmí být kopírován na jiný disk nebo do paměti, pokud to nesouvisí s 
používáním softwaru Quark.
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