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QuarkXPress 2017-ohjelman uudet
ominaisuudet

Tässä esitellään QuarkXPress 2017-ohjelman uudet ominaisuudet ja parannukset, mukaan lukien:

• Digitaalinen julkaiseminen

• "Rajoittamattomat" iOS-ohjelmat

• Mukautuvat taiton muunnokset

• Automaattinen sisällysluettelo

• HTML5 Publicationsin, App Studion ja iOS-sovellusten uudet ja parannellut tulostustyylit

• Paranneltu interaktiivisuus HTML5:n ja 360 degreen välillä

• Kuvat ja vektorit

• Rikkomaton kuvanmuokkaus (säädöt ja suotimet)

• Läpinäkyvyyden sekoitustilat

• Uudet muototyökalut

• Lisä moniväriliukuvärit

• Liukuvärit kehyksille

• Esineformaattimaalari

• Typografia ja teksti

• Tekstin piirto

• Tekstin ja kappaleiden varjostus

• Palstajuoksutus

• Rikkomattoman tekstin ominaisuus

• Palstojen väliset automaattiset viivat

• Tekstilaatikoiden yhdistäminen

• Suhteellinen rivinvälitys

• Parannellut smart-lainausmerkit ja smart-väliviivojen lisäys

• Paranneltu linkitys/linkityksen poisto -työkalu

• Paranneltu Word-tuonti, sisältäen Word taulukoiden tuonnin
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• Yleistä

• Mukautuvat taiton muunnokset

• Paranneltu muuntaminen alkuperäiskohteiksi

• Mac- ja Windows-käyttöliittymien parannukset

• Paranneltu kohdistimen liike

• Viimeksi käytettyjen fonttien luettelot

• Etsi/Muuta parannukset

• Parannellut ristiviittaukset

• Sisäänrakennettu välimuistin tyhjentäjä

• Paranneltu XTension-laajennusten hallinta

• Tallenna kopio nimellä/Tallennus aikaisempaan tiedostomuotoon

Saat lisätietojaQuarkXPress 2017 -oppaasta tai osoitteesta .www.quark.com/support/documentation
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Digitaalinen julkaiseminen

Seuraavilla muutoksilla tehostetaanQuarkXPress-ohjelman digitaalisen julkaisemisen ominaisuuksia:

Suora vienti iOS-sovellukseen
QuarkXPress 2017-ohjelma mahdollistaa sisällön suoran viennin iOS -sovellukseen, ilman että
Xcode on asennettuna Mac-tietokoneeseen. Ainoa mitä QuarkXPress 2017-ohjelman ilmaisen
pilvipalvelun käyttöön tarvitset, on Internet-yhteys. QuarkXPress tekee prosessista yksinkertaisen
uudella ”Vie iOS-sovellukseen” -toiminnolla.

Tarvitset Apple Developer-tilin, joka on saatavilla lisämaksua vastaan, jolla luodaan tarvittavat Apple
varmenteet ja provisiointiprofiili iOS-ohjelman luomiseksi.

Windows-käyttäjille: Lähes kaiken voi tehdä myösWindows-ympäristössä, mutta siirtääksesi valmiin
ohjelman Applen App Storeen, tarvitaan siihen Mac-tietokone. Kolmannen osapuolen
vuokrauspalvelusta voit vuokrata Mac-tietokoneen lyhyeksi aikaa käyttöösi, jotta valmis ohjelma
voidaan siirtää Applelle.

Multi-variant HTML5 Publications, App Studio-ohjelmat, Direct iOS-ohjelmat
QuarkXPress 2017-ohjelman avulla voit viedä useita digitaalisia taittoja, eri laiteko’oissa, yhtenä
HTML5 -pakettina. (Voit esimerkiksi luoda iPad-taittoja (vaaka- ja/tai pysytsuuntaisia), ja monistaa
niitämukautuvien asetusten avulla iPhonelle sopiviksi (vaaka- tai pystysuuntaisina), jne.) QuarkXPress
2017-ohjelma sallii myös useiden taittojen viennin App Studio-ohjelmina tai suoraan iOS-ohjelmana.
Ohjelma lataa sopivan taiton käytettävän laitteen koon perusteella.

Kun taitot on siirretty, voit julkaista ne kaikki ”HTML5-julkaisuna”, jolloin luodaan kansio, joka
sisältää kaikkien valittujen taittojen HTLM:t. Web-palvelimelle julkaistaessa, web-lukija tunnistaa
automaattisesti oikean HTML:n sivuston käyttävän laitteen koon perusteella.

HTML5-julkaisuja siirrettäessä voidaan projektin käytettävissä olevista digitaalisista taitoista valita
joko yhden tai useampia, joita käytetään HTML-koodin luomisessa.
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Lisäksi on mahdollisuus valita useita taittoja siirrettäessä niitä App Studioon tai vietäessä niitä
iOS-ohjelmaan.

Nimetyt osiot Sivun asetukset-paletissa
Uutta Osiot-ikkunaa käyttämällä voit määrittää kullekin osiolle yksilöllisen nimen.
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Nimi on asetettava vastaavaan osioon ensimmäiselle sivulle. Nimeä käytetään määrittämään sivuja
laajan sisällysluettelon luontia HTML5 tulostetta varten n (ts. HTML5 Publications, App Studio ja
iOS App Export). Voit jättää kohdan tyhjäksi, jos et aio sitä käyttää.

Laajan sisällysluettelon tuki HTML5Publications:ssa, App Studio-ohjemissa, Direct
iOS-ohjelmissa
HTML5 Publications ja App Studio tulostus tukevat nyt sisällysluetteloita. Voit luoda laajoja
sisällysluetteloita ja liittää ne osaksi digitaalista julkaisua. Tämämahdollistaa sen, ettei sisällysluetteloa
tarkastellakseen tarvitse enää siirtyä takaisin kirjan/julkaisun alkuun. Voit avata sisällysluettelon
milloin tahansa digitaalista julkaisua lukiessasi.

Parannellut tulostustyylit App Studiolle
Tulostustyylejä App Studio Publishing:lle on paranneltu QuarkXPress 2017-ohjelmassa. Tämä takaa
käyttäjälle samanlaisen kokemuksen oli käytössä sitten App Studio Publishing, HTML5 Publications
tai iOS App Export.

Uudet tulostustyylit HTML5 Publications:lle ja Direct iOS App Exportille
Tulostustyylejä on paranneltu tukemaan HTML5 Publication tulostusasetuksia. Voit muuttaa Web
Reader ohjelman asetuksia näiden asetusten kautta, HTML5 vientiasetusten lisäksi.

Alkuperäisen HTML:n parannukset
Ei-suorakulmaisten tekstiruutujen sisältämä tekstisisältö siirretään nyt alkuperäisessä
HTML-muodossa, kuviksi muuntamisen sijaan.

Voit käyttää näkymättömiä kehyksiä tekstiruuduissa käyttämättä ”muunna kuvaksi” -toimintoa.
Sisältö viedään alkuperäisessä HTML-muodossa.

HMTL5 Publications -lukijan parannukset
Uusi HTML5 Publications -lukijaa on uudistettu usealla käytettävyyden parannuksella:

• Uusi yhtenäinen vaakatason työkalurivi (säädettävine) painikkeineen ja dokumentin siistijällä.

• Helposti muokattavissa tulostustyylejä ja vientiasetuksia käyttäen.

• Nipistys zoom, lähennä/loitonna-painikkeiden sijasta.
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Kuvat ja vektorit

Seuraavilla muutoksilla on parannettu kuvien ja vektorien toimintoja QuarkXPress-ohjelmassa:

Rikkomaton kuvanmuokkaus (säädöt ja suotimet)
Uusi Kuvankäsittely-paletti mahdollistaa QuarkXPRess-ohjelmaan tuodun kuvan rasterikuvan
muokkauksen. Voit lisätä kuvatehosteita, korjata värejä ja sekoittaa värejä, sekä säätää kuvan
läpikuultavuutta.

Rikkomattomassamuokkaustilassa voit lisätä kuvatehosteita, ja kuvan voi myös tallentaa tehosteiden
lisäämisen jälkeen.

Voit käyttää seuraavia kuvatehosteita:

• Täplien poisto-suodin tunnistaa kuvan reunat ja sumentaa kaikki muut kuvan osat. Suodin
poistaa kohinan säilyttäen yksityiskohdat, ja sen avulla voidaan näppärästi poistaa pölytäplät
skannatusta kuvasta.

• Gaussilainen sumennus-suodin pehmentää siirtymäkohtia laskemalla kuvasta määritettyjen
karkeiden reunojen viivojen ja varjostettujen alueiden vieressä olevien pikseleiden keskiarvoja.
Valitsemalla ”Sumenna kuva”- ja/tai ”Sumenna maski”-suotimen, voit käyttää niitä erikseen
kuville ja niiden alpha-maskeissa.

• Epäterävä maski-suodin vertaa määritetyn alueen pikseleiden arvoja rajattuun raja-arvoon. Jos
pikselin kontrastiarvo on alempi kuin kynnysarvo, kontrastia lisätään.

• Etsi reunat -suodin rajaa kuvan reunat mustilla viivoilla valkoista taustaa vasten.

• Ylivalotus-suodin sekoittaa kuvan negatiiviset ja positiiviset alueet, luoden ylivalotettua
valokuvaa vastaavan efektin. Käytä solarisaation valintaikkunaa määrittämällä raja-arvo sille
varattuun kenttään ja liu’uttamalla säädintä.Määritetty arvo erittelee, mitä pikseleitä muokataan.
Ne, joiden arvo on raja-arvoa pienempi, ovat negatiivisia, ja raja-arvoa suuremman arvon
omaavat positiivisia. Pikseliarvot käännetään päinvastaisiksi.

• Hajautus-suodin sekoittaa pikseleitä saaden kuvan näyttämään epätarkemmalta.

• Kohokuva-suodin saa osan kuvasta näyttämään kohotetulta tai madalletulta.

• Kohokuva-suotimen kohokuvatehoste-toimintoa käyttämällä voidaan määrittää suunta, josta
kuvaa joko kohotetaan tai madalletaan. Käytä kohokuviointi tehosteiden valintaikkunassa olevia
suuntanuolia määrittämään suunta. Esimerkiksi oikean ylänuolen napsauttaminen saa aikaan
vaikutelman, että kuvaa on madallettu (leimattu) hieman oikealle vievästi.

• Reunatunnistin-suodin näyttää vain kuvan reunat, häivyttämällä jäljellä olevat värit.
Reunatunnistimen valintaikkunassa voi valita kahdesta eri matemaattisesta reunojen
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tunnistustavasta: Sobel ja Prewitt Sobel-menetelmä voi olla tarkempi, koska se ottaa huomioon
laskelmissaan useamman ympäröivän pikselin.

• Rajojen piirto-suodin rajaa ohuesti ääriviivat jokaisen värikanavan kirkkaimmista alueista,
luoden kuvasta mustavalkoisen ääriviivapiirroksen. Voit myös tehdä kuvasta suotimen avulla
käänteisen.

• Kohina lisäys-suodin lisää kuvaan satunnaisia pikseleitä, jäljitellen nopealla filmillä kuvattua
vaikutelmaa. Suodin lisää tasalaatuisen kuvion varjo- ja keskisävyihin ja pehmeämmän,
värikylläisemmän kuvion kuvan vaaleampiin kohtiin.

• Mediaani-suodin vähentää tai poistaa liikkeen vaikutelmanmääritetyltä alueelta kuvaa. Tehoste
etsii kirkkaudeltaan vastaavia pikseleitä ja korvaa keskimmäisen pikselin haettujen pikselien
kirkkauden mediaanilla. Vierekkäisistä pikseleistä huomattavasti eroavat pikselit säilyvät
ennallaan.

Voit käyttää seuraavia säätöjä korjaamaan kuvan värejä:

• Tasot-asetus korostaa kuvan kirkkaita alueita, tummentaa varjoja ja säätää keskisävyjä.

• Kaaret-asetus säätää tarkasti kuvan värisävyjä joko kuvan vaalentamalla tai tummentamalla
kuvaa. Varjojen, vaaleiden alueiden ja keskisävyjen säätöjen lisäksi voit säätää mitä tahansa
pistettä asteikolla 0—100 % (CMYK-värit ja harmaasävyt) tai arvoista 0—255 (RGB-värit).
Työkalun käyttö edellyttää enemmän kokemusta ja tietämystä kuin Tasoitus efektin käyttö.

• Kirkkaus/Kontrasti-asetus säätää jokaisen yksittäiset pikselin sävyä, yksittäisten värikanavien
sijaan.

• Väritasapaino-asetus poistaa värivääristymät tai korjaa yli- tai alikylläisiä värejä. Tämä asetus
muuttaa värien kokonaissekoitusta yleisen värikorjauksen mukaiseksi.

• Sävy/Värikylläisyys - säätää koko kuvan värien voimakkuutta ja valoa haalistuneessa tai
vaimennetussa kuvassa, mutta käytetään yleensä erikoisefektinä. Kuvan nykyinen sävy
(värivääristymä), kylläisyys (voimakkuus) ja vaaleus (valkoisen valon voimakkuusaste)
ilmoitetaan oletuksena nollina.

• Värivalinta-asetus lisää tai vähentää kuvan kunkin päävärin prosessivärinmäärää. Jos esimerkiksi
omena on liian violetti, voit poistaa syaanin värin alueilta, jotka vaikuttavat kuvan punaisuuteen.

• Gammakorjaus-asetus säätää valkoisen pisteen arvoa. Valkoisen pisteen säätäminen ohjaa
kuvan kirkkautta näytössä. Käyttämällä gammakorjauksen valintaikkunaa säädä keskisävyjä
syöttämällä uusi arvo gamma-kenttää tai vetämällä liukusäädintä. Suurempi arvo tekee kuvasta
kauttaaltaan tummemman.

• Kylläisyyden poisto-asetusmuuttaa värikuvanmustavalkoiseksi, jättäen kunkin pikselin väritilan
ja valoisuusarvon ennalleen. Toisin sanoen, asetus määrittää samat arvot jokaisen RGB-kuvan
pikselin punaiselle, vihreälle ja siniselle värille, jolloin kuva näyttää harmaasävykuvalta.

• Invertointi-asetus kääntää kuvan kunkin värikanavan harmaasävytason käänteiseksi.

• Kynnys-asetus muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi ilman harmaansävyjä.

• Posterisointi-asetus muuttaa kuvan kunkin värikanavan sävytasoja luoden erikoistehosteita.

Kun tehosteet ovat valittuna, näet välittömästi niiden vaikutuksen kuvaan. Voit uudelleenjärjestellä
missä järjestyksessä tehosteita sovelletaan ja myös poistaa käytöstä ne joita et halua sovellettavan.
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Kun olet valinnut määrätyt efektit valitulle kuvalle, voit kopioida käytetyt ominaisuudet ja käyttää
niitä muissa kuvissa. Voit tallentaa kuvan kuvatehosteiden kanssa tai ilman.

Läpinäkyvyyden sekoitustilat
QuarkXPress esittelee tuen peittävyyden sekoitustiloille. Sekoitustiloissa voit hallita tapaa, jolla
päällekkäisten tasojen kohteiden värit sulautuvat toisiinsa.

Sekoitustilaa voi soveltaa laatikkoihin, kehyksiin, kuviin, tekstiin tai viivoihin:

• Käyttämällä Värit-palettia (Ikkuna > Värit).

• Käyttämällä Kuvankäsittely-palettia (Ikkuna > Kuvankäsittely).

• KäyttämälläMitat-paletin Koti, Laatikko, Teksti ja Kehys -välilehtiä.
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Voit soveltaa seuraavia sekoitustehosteita:

• Normaali: Ylemmän ja alemman tason kohteiden väriarvoja ei ikinämuuteta. Tämä on oletustila.

• Kerroin: Kerroin-sekoitustilaa käyttämällä ylemmän tason kohteen jokainen väripikseli
kerrotaan alemman tason kohteen jokaisella väripikselillä.

• Näyttö: Näyttö-sekoitustila sovellettaessa ylemmän tason kohteeseen, ylemmän ja alemman
tason kohteiden väripikselit käännetään ensin päinvastaisiksi, jonka jälkeen tuloksena
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syntyneiden pikseleiden värit käännetään uudelleen päinvastaisiksi. Tuloksena on yleensä
vaaleampi värisävy.

• Sulautus: Tämä on yhdistelmäKerroin- jaNäyttö-sekoitustiloja. Vaaleammat värit muuttuvat
entistä vaaleammiksi ja tummat entistä tummemmiksi, riippuen alemman tason kohteen väristä
pällekkäisillä alueilla.

• Tummenna: Vaaleammat pikselit tasojen päällekkäisillä alueilla tummenevat.

• Vaalenna:Vaalennasekoitustilalla onTummenna-sekoitustilan päinvastainen vaikutus; tasojen
päällekkäisillä alueilla olevat tummat pikselit vaalenevat.

• Värien varjostus: Alemman tason kohteen väri vaalenee, riippuen ylemmän tason kohteen
väristä.

• Värien lisävalotus: Alemman tason kohde tummenee, riippuen ylemmän tason kohteen väristä

• Kova valo: Kova valo -sekoitustila on yhdistelmä Kerroin- ja Rasteri-sekoitustiloista.

• Pehmeä valo: Tummentaa tai vaalentaa värejä, riippuen alemman tason kohteiden väristä.
Tuloksena syntyvä väri on kirkkaampi, jos alemman tason kohteen harmaa-arvo ovat pienempi
kuin 50 %. Tuloksena syntyvä väri on tummempi, jos alemman tason kohteen harmaa-arvo
ovat suurempi kuin 50 %.

• Erotus: Vähentää kohteen kirkkaimpien värien arvoa toisen kohteen väreillä riippumatta tasojen
järjestyksestä.

• Poisto: Samankaltainen Erotus-sekoitustilan kanssa, mutta pienemmällä kontrastilla.

Uudet muototyökalut
Seuraavat uuden muototyökalut on lisätty QuarkXPress työkalut-palettiin ja niiden avulla voit
nopeasti ja helposti luoda erilaisia muotoja:

• Tähti-työkalu

• Monikulmio-työkalu

• Pyöristetty suorakulmio-työkalu

• Vinoneliö-työkalu

• Kolmio-työkalu

• Aalto-työkalu

• Spiraali-työkalu

• Pilvi-työkalu
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Voit muuttaa oletusmuodon määritteitä ja tallentaa määritettyjä muotoja uudelleenkäytettäväksi.

Parannuksia moniväriliukuihin
Moniväriliukuja on paranneltu tukemaan seuraavia toimintoja:

• Voit nyt luoda moniväriliukuja käyttämällä Vinoneliö- ja Suorakulmio-sekoitustyyppejä.
Aikaisemmin korkeintaan kahta väriä pystyi käyttämään näissä sekoitustyypeissä.

• Liukuväriä voidaan soveltaa kehyksiin.

• Liukuväriä voidaan soveltaa viivoihin.

• Liukuvärit voidaan lisätä projektivärilistaan, jlolloin voit uudelleenkäyttää niitä.
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Esineformaattimaalari

Uuden Esineformaattimaalari-työkalun avulla voit kopioida kaikki esineeseen käytetyt
ominaisuudet ja soveltaa niitä toiseen esineeseen. Esineformaattimaalari toimii saman projektin
kaikissa taitoissa, jolloin voit kopioida esineen ominaisuudet saman taiton sisällä, tai siirtää ne toiseen
taittoon.

Työkalu säilyttää kopioidut ominaisuudet, kunnes valitset toisen työkalun tai tyhjän kohdan kankaalla,
jolloin voit valita niin monta laatikkoa kuin haluat ja käyttää näitä ominaisuuksia aina uudelleen.
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Typografia ja teksti

Seuraavilla muutoksilla on paranneltu QuarkXPress-ohjelman typografian ja tekstin ominaisuuksia:

Tekstin piirto
QuarkXPressillä voit piirtää yksittäisille merkeille ääriviivat.

Voit määrittää ääriviivojen värin, leveyden, ja liitostyypin. Voit määrittää tekstin ääriviivan osaksi
merkkiä tai kappaleen tyylitiedostoa.

Tekstin varjostus
QuarkXPress-ohjelmanMitat-palettiin on lisätty uusi työkalupaletti ja uusi välilehti, joiden avulla
voit lisätä varjostuksen joko kokonaiseen kappaleeseen tai vain osalle tekstiä.

Uusi Tekstin varjostustyylit -paletti sisältää säätimiä, joiden avulla voit lisätä, muokata tai poistaa
tekstin varjostustyylejä.

Voit myös käyttää uusia tekstin varjostustyylejä, tyylitiedostossa (sekä kappaleissa että merkeissä).
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Palstajuoksutus
QuarkXPress tarjoaa nyt mahdollisuuden asettaa palstajuoksutukselle ominaisuuksia, määrittämään
sitä kuinka teksti juoksee palstoilla.

Voit asettaa palstajuoksutuksen käyttämälläMitat-paletin Palstajuoksutus-välilehteä, tai
Windowsissa käyttämällä uutta Kappaleominaisuudet-ikkunan (Tyyli > Muotoilut)
Palstajuoksutus-välilehteä. Näissä välilehdissä olevilla säätimillä voit asettaa palstajuoksutus
ominaisuudet valitulle tekstille.

Palstalohkoon kuuluvat kaikki alueen/jaon palstan kappaleet, joilla on samanlaiset
palstajuoksutus-ominaisuudet.

Palstajuoksutustoimintoihin sisältyvät:

• Jaa palstoiksi: Voit jakaa valikoivan tekstin yksipalstaisessa tekstijuoksutuksessa useiksi
palstoiksi. Voit käyttää ”Jaa palstoiksi” -toimintoa saadaksesi aikaan monipalstainen tehoste
valituille kappaleille yksipalstaisessa tekstilaatikossa.

• Levitä palstoihin: Jos sinulla on jo tekstijuoksutuksessa useita palstoja, voit valita yhden (tai
useamman) kappaleen ja levittää sen usealle palstalle.

• Viiva välissä: Jos käytössä on kaksi tai useampia palstoja, tällä toiminnolla voit lisätä viivan
niiden väliin.

• Uusi/Jatkuva juoksutusjärjestys: Valitse Jatkuva (oletusjuoksutus) jättääksesi kappaleen
alkuperäiseen palstaansa tai Aloita uusi siirtääksesi kappaleen palstalohkon alkuun. Aloita
uusi -toiminto voidaan valita joko itsenäisesti tai yhdessäLevitä palstoihin -asetuksen kanssa.
Kun Aloita uusi -toiminto valitaan, ennen valittua kappaletta olevien kappaleiden teksti
tasapainotetaan palstojen välille.

• Palstojen välit: Jos palstassa on useita kappaleita,Väli ennen kappaletta lasketaan ensimmäisestä
kappaleesta ja vastaavasti Väli kappaleen jälkeen lasketaan lohkon viimeisestä kappaleesta.

Jos Väli ennen kappaletta ja/tai Väli kappaleen jälkeen -ominaisuudet on määritelty
Mitat-paletinKappaleominaisuudet-välilehdellä sekäPalstajuoksutus-välilehdellä, käytetään
suurempaa arvoa, niitä ei lisätä toisiinsa.
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Rikkomattoman tekstin ominaisuus
QuarkXPress-ohjelmalla voit lisätä rikkomattoman ominaisuuden valitulle tekstille ja tekstiä ei
tavuteta tai koota. Voit myös korostaa kaikkea tekstiä, mihin on lisätty rikkomaton ominaisuus.

Tekstilaatikkojen yhdistäminen
Voit yhdistää valitut tekstilaatikot ja säilyttää tekstin juoksutuksen oikeassa järjestyksessä,
käyttämällä uuden valikon asetuksia (Kohde > Yhdistä tekstilaatikot). Voit yhdistää
laatikkoja ylhäältä alas tai siinä järjestyksessä kuin laatikot valittiin.

Viiva palstojen välissä
QuarkXPress mahdollistaa viivan lisäämisen kahden tai useamman palstan väliin.

Suhteellinen rivinvälitys
QuarkXPress tukee nyt suhteellista rivinvälitystä, jolla määritetään rivinvälin arvo prosenteissa (100
% - 5000 % välillä). Määrittäessäsi rivinvälityksen prosenttia, kappaleen rivinvälit lasketaan
suhteellisen rivinväliprosentin fonttikoon kappaleen jokaisen rivin korkeimmanmerkin ja fonttikoon
korkeimman merkin summasta. Esimerkiksi: fonttikoon 12 ja 50 % rivinvälillä, jos korkein merkki
on 12pt, niin rivinväliksi kyseiselle riville tulee 18.

Parannellut smart-lainausmerkit ja smart-väliviivojen lisäys
Lainausmerkkien parannukset: Voit nyt määrittää yksinkertaiset ja kaksinkertaiset lainausmerkit
asetuksista. Voit myös valita eri kielen/alueen käyttämät smart-lainausmerkit ohjelmatasolta.
Word/teksti -tuonti käyttää automaattisesti näitä smart-lainausmerkkiasetuksia.
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Smart-väliviiva-tuki: Uusi smart-väliviivat-ominaisuus muuntaa kaksi peräkkäistä väliviivaa
ajatusviivaksi. Voit kytkeä toiminnon pois päältä menemällä Asetukset > Syötön asetukset ja
rastittamalla Smart-väliviiva-vaihtoehdon. Asetus on oletuksena käytössä.

Paranneltu linkitys/linkityksen poisto -työkalu
Linkitys/Linkityksen poisto-työkalun parannuksella voit linkittää tekstilaatikot kahteen tai useampaan
tekstiin. Laatikoita linkitettäessä tai linkitystä poistettaessa, käytä Alt/Option-muunnosnäppäintä
säilyttääksesi tekstit omissa laatikoissaan. Linkitystä poistaessasi käytä Shift+Option-yhdistelmää,
siirtääksesi tekstilaatikon pois tekstiketjusta.

Paranneltu Word-tuonti, sisältäen Word taulukoiden tuonnin
QuarkXPress-ohjelmassa on paranneltuWord-tuonti suodatinta lisäämällä vaihtoehtoja, joiden avulla
voi liittää/jättää pois alaviitteitä, taulukoita, tyylitiedostoja, hyperlinkkejä ja tekstitasossa olevia
kuvia. Voit myös muuntaa lainausmerkit Word-asiakirjaa tuodessasi.

Taulukot tuodaan perinteisinä taulukoina, ja voit muokata niitä QuarkXPressissä.

Valitse Säilytä pysyvinä alaviitteinä -vaihtoehto säilyttääksesi kaikki Word-asiakirjan sisältämät
alaviitteet tekstimuotoisina alaviitteinä. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, alaviitteet tuodaan
dynaamisina QuarkXPress alaviitteinä.
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Yleistä

QuarkXPress 2017-ohjelma sisältää myös seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset:

Mukautuva taiton muuntaminen
QuarkXPressissä on laajennettu taiton automatisointitoimintoja lisäämällä mukautuvat asetukset,
jotka mahdollistavat taittojen muuntamisen erikokoisiksi. Tämän avulla taiton voi muuntaa
digitaaliseen muotoon, jossa sivut ovat erikokoisia. Mukautuvat asetukset auttavat vähentämään
tarvittavaa manuaalista säätöä automaattisesti muuttamalla laatikoiden kokoa ja säätämällä sisältöä
yksinkertaisten muotoilusääntöjen avulla. Voit myös muuttaa tulostetaiton kokoa (esimerkiksi US
kirjekoosta A4:en, tai mihin tahansa räätälöityyn kokoon).

Mukautuvaa skaalausta voi käyttää seuraavin tavoin:

• Kopioimalla taiton (Taitto > Kopioi). Taiton voi kopioida seuraavasti:

• Tulosteesta tulosteeksi

• Tulosteesta digitaaliseksi

• Digitaalisesta digitaalisesti

• Käyttämällä Taiton asetukset -ikkunaa (Taitto > Taiton asetukset) käytettävän taiton kokoa
voi muuttaa.

Tätä toimintoa tuetaan tällä hetkellä vain Tuloste-taitoissa.

RastitaKäytämukautuvaa skaalausta -toiminto ja valitseAsetukset, jolloinMukautuva skaalaus
-ikkuna tulee näkyviin.

Samat skaalauksen muokkaukseen tarvittavat asetukset löytyvät myös Skaalaus-paletista kuin
Mukautuva skaalaus -paletista.
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Paranneltu muuntaminen alkuperäiskohteiksi
Muunna alkuperäiseksi kohteeksi -toimintoa on paranneltu, joka mahdollistaa muunnettujen kuvien
tallentamisen levylle. Muunnettaessa alkuperäiseksi kohteeksi tai alkuperäistä kohdetta liitettäessä,
esillä on lisämahdollisuusLinkitä rasterikuvat. Tämä toiminto tallentaa kaikki rasterikuvat levylle
raster PDF-muodossa, samaan paikkaan kuin missä projektitiedosto sijaitsee. PDF-kuvat säilyttävät
alkuperäisen resoluutionsa, värimallinsa ja väriprofiilinsa.

Mac- ja Windows-käyttöliittymien parannukset
Mac OS X:n uusi teema: QuarkXPress esittelee Mac-käyttöjärjestelmälle uudet teemat
Vaaleanharmaa ja Harmaa. Nämä teemat antavat uuden modernin ilmeen, ohjelmiston litteine
kuvakkeineen ja painikkeineen. Ohjelma käyttää oletuksena uutta Harmaa -teemaa. Voit vaihtaa
teeman QuarkXPress asetuksista.

Windows-käyttöliittymän parannukset: QuarkXPress 2017 esittelee useita uusia käyttöliittymän
parannuksia, mukaan lukien:
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• Täysi tuki HiDPI-näytöille.

• Pikavalikoiden optimointi, luetteloja on lyhennetty, jotta olennaiset valinnat löytyvät nopeasti.

• Kyky liikuttaa paletteja raahaamalla niitä palettiryhmästä toiseen.

Paranneltu kohdistimen liike
Useita QuarkXPressin paletteja, mukaan lukienMitoitukset-palettia, on paranneltu tukemaan
kohdistimen nopeuden säätöjä. Tällä uudistuksella voit helposti hienosäätää eri ominaisuuksia
käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä. Muokkaus-painikkeet tukevat myös vaihtoa
suurempiin/pienempiin arvoihin.

Fontti-luettelot
Fontti-luettelo näyttää QuarkXPressissä viimeksi käytetyt fontit. Viimeksi käytetyt fontit ovat listassa
ylimpinä ja käytettävissä kaikissa ikkunoissa ja paleteissa, missä fonttiluettelo on saatavilla.
Asetuksista voidaan määrittää miten monta fonttia pidetään muistissa (enintään 20).

Etsi/Muuta parannus
Etsi/Muuta -toiminnolla voidaan määrittää miten monta viimeaikaista hakua pidetään muistissa.
Toiminnon voi poistaa käytöstä asettamalla sen arvoksi ”0” (nolla).

Ristiviitteiden parannus
Ristiviite -toimintoa on paranneltu tukemaan tekstiankkureita.

Suora pääsy Quark välimuistin tyhjentäjä työkaluun
(Vain Mac OS X): Quark Cache Cleaner -työkalu on käytettävissä suoraan QuarkXPressistä. Mac
OS X:ssä Quark Cache Cleaner -toiminto on saatavilla QuarkXPress-valikosta. Tämä työkalu
voidaan käynnistää myös QuarkXPress 2017:sta dock-kuvakkeesta silloinkin kun QuarkXPress ei
ole käynnissä.

(Windows): Löydät Quark Cache Cleaner-työkalun QuarkXPress-kansion sisältä, työkalut-kansiosta.

Yksi ohjelmistopaketti Mac OS X:lle
QuarkXPress Mac on saatavilla nyt yhtenä ohjemistopakettina. Yksittäisen tiedoston voi helposti
vetää ja pudottaa Sovellus-kansioon. Tämän mahdollistamiseksi, kaikki tuettavat kansion,
mukaanlukien oletus XTensions-moduulit, on siirretty omiin erillisiin kansioihinsa ohjelmistopaketin
sisälle. QuarkXPress 2017-ohjelma lataa kolmannen osapuolen Xtensionit-moduulit kahdesta eri
sijainnista:

• ~/Library/Application Support/Quarkin/QuarkXPress 2017/XTensions

• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

Jos Xtension-laajennus on sijoitettu pääohjelmakirjaston polkuun, kaikki kyseisen Mac:in käyttäjät
saavat sen käyttöönsä. Jos se on sijoitettu tietyn käyttäjän ohjelmakirjastopolkuun, kyseinen
XTension-laajennus on saatavilla vain kyseiselle käyttäjälle. Jos sama XTension-laajennus löytyy
molemmista sijainneista, käytetään käyttäjän ohjelmakirjastosta löytyvää laajennusta.
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XTension Esto -kansio on vanhentunut, eikä sitä tueta QuarkXPress 2017:ssa. Estetyt
XTension-moduulit löytyvät seuraavasta tiedostosta: ~/Library/Application
Support/Quark/QuarkXPress 2017/ XTSettings.plist

Tallenna kopio nimellä/Tallennus aikaisempaan tiedostomuotoon
Tallenna kopio nimellä/Tallenna aikaisempaan tiedostomuotoon onnistuu suoraan
QuarkXPressistä. Tämä toiminto on käytettävissä Tiedosto -valikosta.

OpenType-kirjasintyylien parannukset
QuarkXPress tukee nyt 33:a OpenType-kirjasintyyliä.
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Lakisääteiset ilmoitukset

©2022 Quark Software Inc. ja sen oikeuksien haltijat. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suojattu seuraavilla USA:ssa myönnetyillä patenteilla: 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; ja muut hyväksyntää 
odottavat patentit.

Quark, Quark-logo, QuarkXPress ja QuarkCopyDesk ovat Quark Software Inc:in ja sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut 
merkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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