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Nyheder i QuarkXPress 2017
Dette dokument indeholder en introduktion til nye funktioner og forbedringer i
QuarkXPress 2017, inklusive:
• Digital udgivelse
• "Ubegrænset" enkelt iOS-app
• Adaptive layoutkonverteringer
• Automatisk indholdsfortegnelse
• Nye og forbedrede outputforme til HTML5-udgivelser, App Studio og iOS-apps
• Forbedret HTML5 og 360 graders interaktivitet
• Billeder og vektorer
• Ikke-destruktiv billedredigering (justeringer og filtre)
• Transparente forløbstilstande
• Nye figurværktøjer
• Overgange med flere farver
• Rammeovergange
• Malerværktøj til elementformatering
• Typografi og tekst
• Tekststreger
• Tekst- og afsnitsskygge
• Kolonneflow
• Attributten fast tekst
• Automatiske linjer mellem kolonner
• Fletning af tekstfelter
• Proportional linjeafstand
• Forbedrede smarte anførselstegn og tilføjelse af smarte bindestreger
• Forbedret værktøj til sammenkædning og afbrydelse af kæde
• Forbedret Word-import inklusive Word-tabelimport
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• Generelt
• Adaptive layoutkonverteringer
• Forbedret konvertering til ægte objekter
• Forbedringer i Mac- og Windows-brugergrænsefladen
• Forbedret markørbevægelse med taster
• Lister med senest anvendte skrifter
• Forbedringer i Find/Erstat
• Forbedrede krydsreferencer
• Indbygget cache cleaner
• Forbedret XTensions manager
• Gem en kopi som/gem i lavere format

Se En vejledning til QuarkXPress 2017 for detaljer, eller besøg
www.quark.com/support/documentation
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Digital udgivelse
Følgende ændringer, der forbedrer de digitale udgivelsesfunktioner i QuarkXPress, er
blevet foretaget:

Direkte iOS App-eksport
Med QuarkXPress 2017 kan du nu eksportere indhold direkte som en enkelt iOS-app,
uden at Xcode skal være installeret på din Mac. Det eneste, du skal bruge for at anvende
denne gratis skytjeneste fra QuarkXPress 2017, er en internetforbindelse. QuarkXPress
2017 forenkler processen med den nye funktion Eksportér som iOS app.
Du skal bruge en Apple Developer Account, der koster ekstra, for at oprette de
nødvendige Apple-certifikater og levering af profiler til opbygning af iOS-appen.
Til Windows-brugere: Du kan udføre næsten det samme på Windows-platformen, men
når du uploader den endelige app til Apple’s App Store, kræver Apple, at du bruger en
Mac. Der findes tredjepartsservices, der udlejer en Mac i en begrænset periode til upload
af den endelige app til Apple.

Multi-variant HTML5-udgivelser og App Studio-apps, direkte iOS-apps
Med QuarkXPress 2017 kan du eksportere flere digitale layout, med forskellige
enhedsstørrelser, som en enkelt HTML5-pakke. (Du kan f.eks. oprette layout til iPad
(Vertikal og/eller Horisontal) og dublere det ved at bruge adaptive indstillinger til
iPhone (V og/eller) mv.). Med QuarkXPress 2017 kan du også eksportere flere digitale
layout som en App Studio-app eller en direkte iOS-app. Appen indlæser det relevante
layout baseret på størrelsen af brugerens enhed.
Efter eksport kan du udgive dem alle som “HTML5-publikation” for at få en mappe,
der indeholder HTML for alle de valgte layout. Efter udgivelse til en server finder
webbrowseren hurtigt og automatisk den korrekte HTML baseret på den enhed, der
anvendes ved adgang til websitet.
Ved eksport som HTML5-publikation kan du vælge ét eller flere digitale layout fra de,
der er tilgængelige i et projekt, til oprettelse af HTML.
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Du kan også se muligheden for at vælge flere layout, når du uploader til App Studio
og eksporterer som iOS-app.

Navngivne sektioner på paletten Sidelayout
Ved hjælp af den nye dialog Sektion kan du give hver sektion et unikt navn.

Navnet skal indstillet på den første side i den tilhørende sektion. Dette navn anvendes
til at specificere sider til oprettelse af en rig indholdsfortegnelse til HTML5-output (dvs.
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HTML5-publikationer, App Studio- og iOS App-eksport). Du kan lade det være tomt,
hvis du ikke har planer om at anvende det.

Understøttelse af rig indholdsfortegnelse i HTML5-publikationer, App
Studio-apps, direkte iOS-apps
HTML5-publikationer og App Studio-output understøtter nu indholdsfortegnelser. Du
kan oprette indholdsfortegnelser med rigt design og inkludere disse som en del af din
digitale publikation. Med denne nye mulighed er det ikke længere nødvendigt at
springe tilbage til begyndelsen af bogen/publikationen for at få adgang til
indholdsfortegnelsen. Du kan åbne indholdsfortegnelsen når som helst, du læser den
digitale publikation.

Forbedrede outputforme til App Studio
Outputforme til App Studio-udgivelse er blevet forbedret i QuarkXPress 2017. Dette
giver brugeren den samme oplevelse ved App Studio-udgivelse, HTML5-udgivelse og
iOS app-eksport.

Nye outputforme til HTML5-udgivelse og direkte iOS-app-eksport
Outputforme er blevet forbedret for at understøtte outputindstillingerne for
HTML5-udgivelse. Du kan også konfigurere appen Web Reader gennem disse
indstillinger foruden eksportindstillingerne for HTML5.

Ægte HTML-forbedringer
Tekstindhold inden i ikke-rektangulære tekstfelter eksporteres nu som ægte HTML i
stedet for at blive konverteret til billeder.
Du kan nu anvende ikke-faste rammer omkring tekstfelter uden at anvende alternativet
"Konvertér til grafik". Indholdet eksporteres som ægte HTML.

HTML5-publikationer – forbedringer af læser
Den nye læser til HTML5-publikationer er blevet omdesignet med flere forbedringer i
brugervenligheden:
• Ny, fælles, vandret værktøjslinje med alle (konfigurérbare) knapper og Scrubber.
• Meget konfigurérbar vha. outputforme og eksportalternativer.
• Zoom med knibning i stedet for zoom ind/ud-knapper.
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Billeder og vektorer
Følgende ændringer, der forbedrer billed- og vektorfunktionerne i QuarkXPress, er
blevet foretaget:

Ikke-destruktiv billedredigering (justeringer og filtre)
Med den nye palet Billedredigering kan du redigere rasterbilledet for et importeret
billede i QuarkXPress. Du kan anvende filtereffekter, farvekorrektioner og
forløbstilstande for et billede samt justere opaciteten.
Du kan anvende effekter på billedet i ikke-destruktiv tilstand, og du kan også gemme
billeder, hvor effekten er anvendt.
Du kan anvende følgende filtereffekter:
• Afplettet – Detekterer kanterne i et billede og slører hele billedet med undtagelse
af kanterne. Det fjerner støj, men bevarer detaljer, og kan være praktisk til at fjerne
støv fra et scannet billede.
• Gaussisk glød – Udglatter overgange ved at udjævne pixels ved siden af hårde
kanter i definerede linjer og skyggebelagte områder i et billede. Ved at afkrydse
Slør billede og/eller Slør maske kan du anvende dette filter separat på billeder og
deres alfamasker.
• Uskarp maske – Sammenligner pixelværdier i et defineret område med en
specificeret tærskelværdi. Hvis en pixel har en mindre kontrast end tærskelværdien,
forøges kontrasten.
• Find kanter – Omkranser kanterne i et billede med mørke linjer mod en hvide
baggrund.
• Solarize – Blander negative og positive områder i et billede og producerer en
fotografisk solarize-effekt. For at bruge dialogen Solarize skal du skrive en værdi i
feltet Tærskel eller trække i skyderen. Værdien specificerer, hvilke pixels der skal
ændres. Pixels med værdier mindre end tærsklen betragtes som negative, og pixels
med værdier højere end tærsklen betragtes som positive. Herefter inverteres
pixelværdierne.
• Spred – Blander pixels, så billedet virker mindre skarpt.
• Relief – Får områder i billedet til at fremtræde hævede eller prægede.
• Reliefeffekter – Når filteret Relief anvendes, kan du med filteret Reliefeffekter
specificere den retning, hvorfra billedet skal hæves eller præget. Klik på pilene i
dialogen Reliefeffekter for at bruge forskellige retninger. Hvis du f.eks. klikker på
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pilen øverst til højre, betyder det, at du, når du præger et objekt, skubber let til
højre og dermed “tværer” prægningen i denne retning.
• Kantdetektion – Viser kun billedets kanter og undertrykker de øvrige farver.
Dialogen Kantdetektion indeholder to matematiske metoder til bestemmelse af
kanterne: Sobel og Prewitt. Sobel-metoden er mere præcis, fordi den medtager
flere omgivende pixels i beregningerne.
• Spor kontur – Omkranser tyndt overgangene mellem store lyse områder for hver
farvekanal og producerer en sort-hvid kontur af billedet. Du har også mulighed
for at invertere resultatet.
• Tilføj støj – Overfører tilfældige pixels til et billede for at simulere, at billedet er
optaget på high speed-film. Filteret anvender et lige mønster til skyggenuancer
og mellemtoner, mens der overføres et mere mættet mønster på billedes lysere
områder.
• Median – Nedsætter eller eliminerer indtrykket af bevægelse i en specificeret del
af billedet. Effekten søger efter pixels med samme lysstyrke og erstatter den
midterste pixel med de søgte pixels gennemsnitlige lysstyrkeværdi. Pixels, der
adskiller sig væsentligt fra de tilstødende pixels, bliver ikke påvirket.

Du kan anvende følgende justeringer til at overføre farvekorrektioner på billedet:
• Niveauer - Til at lysne lyse toner, komprimere skygger og justere mellemtoner
individuelt.
• Kurver – Til at udføre nøjagtige tonejusteringer for at gøre et billede lysere eller
mørkere. I stedet for at begrænse justeringerne til skygger, højlys og mellemtoner
kan du justere ethvert punkt på en skala fra 0% til 100% (for CMYK og gråtoner)
eller 0 til 255 (for RGB). Da værktøjet er præcist, kræves der større erfaring og
viden end ved brug af effekten Niveauer.
• Lysstyrke/kontrast – Til at justere tonen for hver pixel i stedet for individuelle
kanaler.
• Farvebalance – Til at fjerne uønskede farver eller korrigere over- eller undermættede
farver. Denne effekt ændrer den generelle blanding af farver i et billede til generel
farvekorrektion.
• Nuance/mætning – Til justering af den generelle farveintensitet og lysne et
udvasket eller stille billede, men anvendes generelt som en specialeffekt. Billedets
aktuelle nuance (farve), mætning (intensitet) og lyshed (mængden af hvidt lys)
udtrykkes som standard som nuller.
• Selektiv farve – Til at forøge eller formindske mængden af procesfarve i hver af
primærfarverne i et billede. Hvis et æble f.eks. er for lilla, kan du fjerne cyan fra
områder, der påvirker rød.
• Gammakorrektion – Til at justere hvidpunktet. Justeringen af hvidpunktet
bestemmer billedets lysstyrke, når det vises på skærmen. For at bruge dialogen
Gammakorrektion skal du justere mellemtonerne ved at skrive en ny værdi i feltet
Gamma eller ved at trække i skyderen. En højere værdi medfører generelt et
mørkere billede.
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• Uigennemtrængelig – Til at konvertere et farvebillede til et sort-hvid-billede uden
at ændre farvetilstanden eller de enkelte pixels lyshedsværdier. F.eks. knytter det
lige dele røde, grønne og blå værdier til hver pixel i et RGB-billede, så billedet
fremstår som gråskala.
• Invertér – Til at invertere gråtoneværdierne for hver kanal i et billede.
• Tærskel – Til at konvertere farvebilleder til sort-hvid uden at bruge grå.
• Plakat – Til at modificere de tonale niveauer for hver kanal i et billede for at skabe
specialeffekter.

Når du anvender effekter på det valgte billede, ser du straks resultatet i layoutet. Du
kan ændre den rækkefølge, i hvilken effekterne er anvendt samt slette dem, du ikke
ønsker. Når du har angivet effekterne for det valgte billede, kan du kopiere sættet med
attributter og anvende dem på et andet billede. Du kan gemme billedet med eller uden
de anvendte effekter.

Transparente forløbstilstande
QuarkXPress introducerer understøttelse af transparente forløbstilstande. Med
forløbstilstande kan du variere de måder, på hvilke farverne på objekter blandes med
farverne på underliggende objekter.
Du kan anvende forløbstilstande på felter, rammer, billeder, tekst og streger:
• Brug paletten Farver (Vindue > Farver).
• Brug paletten Billedredigering (Vindue > Billedredigering).
• Brug fanerne Hjem, Billedfelt, Tekst og Ramme på paletten Mål
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Du kan anvende følgende forløbseffekter:
• Normal: Dette ændrer aldrig farveværdierne for hverken øverste eller nederste
objekt. Dette er standardtilstanden
• Multiplicer: Når forløbstilstanden Multiplicer anvendes på det øverste objekt,
multipliceres hver farvepixel i det øverste objekt med hver farvepixel i det nederste
objekt.
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• Skærm: Når forløbstilstanden Skærm anvendes på det øverste objekt, bliver
farvepixlerne i både de øverste og de nederste objekter først inverteret og derefter
multipliceret, og de resulterende pixelfarver bliver inverteret. Den resulterende
farve er oftest en lysere farve.
• Overlay: Dette er en kombination af forløbstilstandene Multiplicer og Skærm.
Lysere farver bliver endnu lysere, og mørke farver bliver endnu mørkere, afhængigt
af farven i det nederste objekt i overlappede områder.
• Gør mørkere: Lysere pixels i overlappede områder bliver mørkere.
• Gør lysere: Forløbstilstanden Gør lysere er det modsatte af forløbstilstanden Gør
mørkere, mørke pixels i overlappede områder bliver lysere.
• Farvespring: Farven i det nederste objekt bliver lysere, afhængigt af farven på det
øverste objekt.
• Farveflamme: Farven i det nederste objekt bliver mørkere, afhængigt af farven
på det øverste objekt.
• Hårdt lys: Forløbstilstanden Hårdt lys er en kombination af forløbstilstandene
Multiplicer og Skærm.
• Blødt lys: Gør farverne mørkere eller lysere, afhængigt af farven i det nederste
objekt. Den resulterende farve er lysere, hvis farven i det nederste objekt er mindre
end 50% af gråværdierne. Den resulterende farve er mørkere, hvis farven i det
nederste objekt er mere end 50% af gråværdierne.
• Forskel: Subtraherer den lysere farveværdi i objektet med anden objektfarve uanset
stakningsrækkefølgen.
• Udelukkelse: Dette er det samme som forløbstilstanden Forskel med lavere
kontrast.

Nye figurværktøjer
Følgende nye figurværktøjer er føjet til værktøjspaletten i QuarkXPress. Du kan anvende
dem til hurtigt og nemt at oprette forskellige figurer:
• Stjerneværktøj
• Polygonværktøj
• Afrundet rektangel-værktøj
• Diamantværktøj
• Trekantværktøj
• Bølgeværktøj
• Spiralværktøj
• Cloud-værktøj
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Du kan redigere standardfigurattributterne og gemme definerede figurer, som du kan
anvende igen og igen.

Forbedringer til overgange med flere farver
Overgange med flere farver er blevet forbedret for at understøtte følgende:
• Du kan nu oprette overgange med flere farver med forløbstyperne Diamant og
Rektangulær. Tidligere var kun tilladt to farver til disse forløbstyper.
• Overgange kan anvendes på feltrammer.
• Overgange kan anvendes på linjer.
• Overgange kan føjes til listen med projektfarver, så du kan genbruge dem:
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Malerværktøj til elementformatering
Med det nye Malerværktøj til elementformatering

kan du kopiere alle attributter,

der er anvendt på et element og anvende dem på et andet element. Malerværktøj til
elementformatering fungerer på tværs af alle layout i det samme projekt, så du kan
kopiere attributter fra ét element til et andet i det samme layout eller til et element i
et andet layout.
Værktøjet bevarer de attributter, du har kopieret, indtil du vælger et andet
elementværktøj eller et tomt område på lærredet, så du kan vælge så mange felter,
som du ønsker, og anvende disse attributter igen og igen.
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Typografi og tekst
Følgende ændringer, der forbedrer typografi- og tekstfunktionerne i QuarkXPress, er
blevet foretaget:

Tekststreger
Med QuarkXPress kan du tegne en kontur (eller streg) omkring individuelle teksttegn.

Du kan definere farven, bredden og typen på samlingerne af dine streger. Du kan
definere en tekststreg som en del af en tegn- eller afsnitsform.

Tekstskygge
QuarkXPress har føjet en ny palet og en ny fane til paletten Mål, så du kan anvende
tekstskygge på et helt afsnit eller blot noget af teksten i et afsnit.

Den nye palet Tekstskyggeforme indeholder kontroller, hvormed du kan tilføje,
redigere og slette tekstskyggeforme.

Du kan også bruge de nye tekstskyggeforme i forme (både afsnits- og tegnforme).
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Kolonneflow
QuarkXPress tilbyder nu muligheden for at indstille attributter for kolonneflow på
valgt tekst for at angive, hvordan tekst flyder i forhold til kolonner.
Du kan indstille kolonneflowet ved at bruge fanen Kolonneflow på paletten Mål eller
i Windows ved at bruge den nye fane Kolonneflow i dialogen Afsnitsegenskaber
(Form > Formater). Disse faner indeholder kontroller, hvormed du kan indstille
attributter for kolonneflowet for den aktuelt markerede tekst.
En kolonneblok er et strakt/opdelt kolonneafsnit, på hvilket der er anvendt tilsvarende
attributter for kolonneflow.

Mulighederne for kolonneflowet inkluderer:
• Opdel kolonner: I et enkelt kolonnetekstflow kan du nu opdele selektiv tekst i
flere kolonner. Du kan anvende alternativet Opdel kolonner til at opnå en
multikolonneeffekt på markerede afsnit i et felt med en enkelt kolonne.
• Spænd over kolonner: Hvis du allerede har et tekstflow i flere kolonner, kan du
vælge et (eller flere) afsnit, der skal fordeles over flere kolonner.
• Linje mellem: Hvis du har to eller flere opdelte kolonner, kan du med denne
tilføje en linje mellem dem.
• Genstart/Fortløbende flowrækkefølge: Vælg Fortløbende
(standardflowrækkefølgen) for at bevare det valgte afsnit i dets oprindelige kolonne
eller Genstart for at flytte afsnittet til starten af kolonneblokken. Alternativet
Genstart kan vælges enten uafhængigt eller sammen med alternativet Spænd
over kolonner. Når du vælger Genstart, bliver teksten i afsnittene før det valgte
afsnit rebalanceret over kolonnerne.
• Afstand mellem kolonneblokke: Hvis en kolonneblok indeholder flere afsnit,
tages Luft over fra det første afsnit, og tilsvarende tages Luft under fra det sidste
afsnit i blokken.
Hvis attributterne Luft over og/eller Luft efter er specificeret på fanerne
Afsnitsegenskaber og Kolonneflow på paletten Mål, anvendes den største værdi.
De adderes ikke.
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Attributten fast tekst
Med QuarkXPress kan du anvende en fast tekst-attribut på valgt tekst, og teksten bliver
ikke orddelt eller ombrudt. Du kan også vælge at markere al tekst, der har attributten
fast knyttet til sig.

Flet tekstfelter
Du kan flette valgte tekstfelter og bevare tekstflowet i korrekt rækkefølge vha.
et nyt menualternativ (Element > Flet tekstfelter). Du kan vælge at flette
felterne i rækkefølge fra top til bund eller i den rækkefølge, du valgte felterne
i.

Linje mellem kolonner
Med QuarkXPress har du mulighed for at anvende en linje mellem to eller flere
kolonner.

Proportional linjeafstand
QuarkXPress understøtter nu proportional linjeafstand til at angive værdien for
linjeafstanden målt i procentværdier (mellem -100% og 5000%). Når du angiver
linjeafstanden med en procentværdi, beregnes værdien for linjeafstanden for hver
linje i afsnittet som summen af den proportionale procentværdi for linjeafstand for
skriftens højeste tegn i hver linje i afsnittet plus skriftstørrelsen for det højeste tegn.
Eksempel: med en størrelse på 12 pt og en linjeafstand på 50% bliver linjeafstanden,
hvis det højeste tegn på en linje er 12 pt, 18 pt for den samme linje.
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Forbedrede smarte anførselstegn og tilføjelse af smarte bindestreger
Forbedringer i smarte bindestreger: Du kan nu specificere enkelte og dobbelte
standardanførselstegn i Valg. Du kan også specificere forskellige lande/regionsspecifikke
smarte anførselstegn på applikationsniveau. Word/tekst-import tager automatisk højde
for disse indstillinger for smarte anførselstegn.
Understøttelse af smarte bindestreger: Det nye valg for smarte bindestreger er
introduceret for at konvertere to fortløbende bindestreger til en gevierttankestreg, når
du skriver i et layout. Du kan inaktivere dette ved at gå til Valg -> Inputindstillinger
og afkrydse feltet for Smarte bindestreger. Denne indstilling er Til som standard.

Forbedret værktøj til sammenkædning og afbrydelse af kæde
Med forbedringerne til sammenkædning/afbrydelse af kæde kan du kæde tekstfelter
med to eller flere artikler. Når du kæder eller fjerner kæder til felter, skal du anvende
kombinationstasten Alternativ/Alt til at bevare teksten i dens respektive felter. Når
du fjerner kæder til felter, skal du bruge kombinationen Skift+Alternativ til at flytte
feltet ud af tekstkæden, inklusive dens tekst.

Forbedret Word-import inklusive Word-tabelimport
QuarkXPress har forbedret Word-importfilteret og tilføjet alternativer til at
medtage/udelukke fodnoter, tabeller, forme, hyperlinks og integrerede billeder. Du
kan også vælge at konvertere anførselstegn, når du importerer et Word-dokument.
Tabeller importeres som ægte tabeller, så du kan redigere dem i QuarkXPress.

Afkryds Inkludér som statiske fodnoter for at inkludere alle fodnoter, som det
importerede Word-dokument indeholder, som fodnoter i ren tekst. Hvis dette felt ikke
er afkrydset, importeres fodnoterne som dynamiske QuarkXPress-fodnoter.
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Generelt
QuarkXPress 2017 indeholder også følgende nye funktioner og forbedringer:

Adaptiv layoutkonvertering
QuarkXPress har udvidet funktionerne til layoutautomation ved at introducere adaptive
indstillinger, så du kan konvertere layout til forskellige størrelser. På denne måde kan
du konvertere et printlayout til et digitalt layout med forskellige sidestørrelser. De
adaptive indstillinger hjælper dig med at minimere de manuelle justeringer, der er
nødvendige til automatisk størrelsesjustering af felterne og justering af indholdet med
enkle designregler. Du kan også ændre størrelse på printlayout fra én størrelse til en
anden (f.eks. fra US letter til A4 eller ethvert brugerdefineret format).
Du kan anvende adaptiv skalering på følgende måder:
• Ved dublering af et layout (Layout > Dublér). Dette er understøttet ved dublering
af et layout fra:
• Print til Print
• Print til Digital
• Digital til Digital
• Ved brug af dialogen Layoutegenskaber (Layout > Layoutegenskaber) til
størrelsesændring af det aktuelle layout.
Denne metode understøttes i øjeblikket kun for layouttypen Print.

Markér Anvend adaptiv skalering, og klik på Alternativer for at vise dialogen Adaptiv
skalering.
Paletten Skalér indeholder også den samme konfiguration som dialogen Adaptiv
skalering for mere brugertilpasset skalering.

NYHEDER I QUARKXPRESS 2017 | 19

GENERELT

Forbedret konvertering til ægte objekter
Funktionen Konvertér til ægte objekter er blevet forbedret, så du kan gemme de
konverterede billeder på disk. Når du konverterer ægte objekter eller indsætter som
ægte objekter, får du et ekstra alternativ for Kæd til rasterbilleder. Dette gemmer alle
rasterbilleder på disken som en raster-PDF på samme placering som din projektfil.
PDF-billederne bevarer deres opløsning, farvemodel og farveprofiler.

Forbedringer i Mac- og Windows-brugergrænsefladen
Nyt tema på Mac OS X: QuarkXPress på Mac introducerer nye temaer kaldet Lysegrå
og Grå. Disse temaer giver et nyt, moderne look med flade ikoner og knapper gennem
hele applikationen. Som standard er applikationen indstillet til at anvende temaet
Grå. Du kan skifte temaerne med QuarkXPress-valg.
Forbedringer i Windows-brugergrænsefladen: QuarkXPress 2017 introducerer flere
forbedringer i brugergrænsefladen, herunder:
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• HiDPI-skærme er fuldt understøttet.
• Genvejsmenuer er optimeret, lister er blevet forkortet, så du hurtigt kan finde
relevante alternativer.
• Muligheden for at trække paletter ind i og ud af paletgrupper.

Forbedret markørbevægelse med taster
Flere af paletterne i QuarkXPress, herunder paletten Mål, er blevet forbedret for at
understøtte forøgelse/formindskelse af markørbevægelse med tasterne. Med denne
forbedring kan du nemt udføre mindre justeringer for forskellige attributter vha.
piletasterne på tastaturet. Kombinationstasterne understøtter desuden skift mellem
højere/lavere værdier.

Skriftlister
Skriftlister i QuarkXPress viser nu de senest anvendte skrifter. De senest anvendte
skrifter vises øverst på skriftlisten og er tilgængelig i alle dialoger og paletter, hvor der
findes skriftlister. I Valg kan du angive, hvor mange skrifter der skal huskes (op til 20).

Forbedring i Find/Erstat
Med Find/Erstat kun du nu indstille et valg for, hvor mange af de seneste søgninger
der skal bevares. For at inaktivere denne funktion skal værdien indstilles til “0” (nul).

Forbedring i krydsreferencer
Funktionen til krydsreferencer er blevet forbedret, så den understøtter tekstankre.

Direkte adgang til Quark Cache Cleaner
(kun Mac OS X): Værktøjet Quark Cache Cleaner kan nu kaldes direkte fra QuarkXPress.
På Mac OS X er alternativet Quark Cache Cleaner tilgængeligt på menuen QuarkXPress.
Dette værktøj kan også startes fra genvejsmenuen på QuarkXPress 2017-dock-ikonet,
også hvis QuarkXPress ikke kører.
(Windows): Du finder Quark Cache Cleaner i mappen Tools inde i
QuarkXPress-programmappen.

Enkel appsamling på Mac OS X
QuarkXPress på Mac er nu en enkelt appsamling. Du kan helt enkelt trække og slippe
en fil til mappen Application. For at muliggøre dette er alle de understøttende
mapper, inklusive standard-XTensions, nu interne og er blevet flyttet ind i en
selvstændig appsamling. QuarkXPress 2017 indlæser tredjeparts-XTensions fra følgende
to placeringer:
• ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions
• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

Hvis din XTension er placeret i hovedbiblioteksstien, er den tilgængelig for alle brugere
på den pågældende Mac. Men hvis den placeres i brugerens bibliotekssti, er denne
XTension kun tilgængelig for denne bruger. Hvis samme XTension findes på begge
disse placeringer, får dén i brugerens biblioteksplacering præference.
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Mappen XTensions Disabled er udrangeret i QuarkXPress 2017 og understøttes ikke
længere. De inaktiverede XTensions bliver registreret i følgende fil:
~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/
XTSettings.plist

Gem en kopi som/gem i lavere format
Gem en kopi som/gem i lavere format kan kaldes direkte fra QuarkXPress. Dette
alternativ er tilgængeligt på menuen Arkiv/Fil.

Forbedringer i stilistiske OpenType-sæt
QuarkXPress understøtter nu 33 stilistiske OpenType-sæt.
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Juridiske meddelelser
©2022 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.
Omfattet af følgende USA-patenter: 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 samt andre
patenter under udarbejdelse.
Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S.
Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.
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