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Nyheter i QuarkXPress 2017

Det här dokumentet presenterar nya funktioner och förbättringar i QuarkXPress 2017,

inklusive:

• Digital publicering

• "Obegränsade" enstaka appar för iOS

• Anpassbar konvertering av layouten

• Automatisk innehållsförteckning

• Nya och förbättrade utdatastilar för HTML5-publikationer. App Studio och

iOS-appar.

• Förbättrad HTML5 och 360 graders interaktivitet

• Bilder och vektorer

• Bildredigering som inte förstör bilderna (justeringar och filter)

• Genomskinliga övertoningslägen

• Nya formverktyg

• Flera toningar med flera färger

• Toningar för ramar

• Formatkopieringsverktyget

• Typografi och text

• Textlinje

• Skugga bakom text och stycken

• Spaltflöde

• Icke-brytande textattribut

• Automatiska linjer mellan spalter

• Förena textblock

• Proportionellt radavstånd

• De typografiska citationstecknen har förbättrats och nu finns det även smarta

streck

• Förbättrat verktyg för textlänkning/borttagning av textlänk

NYHETER I QUARKXPRESS 2017 | 3

NYHETER I QUARKXPRESS 2017



• Förbättrad Word-import inklusive import av tabeller i Word.

• Allmänt

• Anpassbar konvertering av layouten

• Förbättrad konvertering till oformaterade objekt

• Förbättringar i gränssnitten för Mac och Windows

• Förbättrad förflyttning med piltangenterna

• Listor med nyligen använda teckensnitt

• Förbättringar i Sök/ersätt

• Förbättrade korsreferenser

• Inbyggd cacheminnesrensare

• Förbättrad XTensions Manager

• Spara en kopia som/spara som tidigare version

Mer information finns i Handbok för QuarkXPress 2017 eller gå till

www.quark.com/support/documentation
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Digital publicering

Följande ändringar har gjorts för att förbättra funktionerna för digital publicering i

QuarkXPress.

Direkt export till iOS-app
Med QuarkXPress 2017 kan du nu exportera innehåll direkt som en enskild iOS-app,

utan att ha Xcode installerat på din Mac. Det enda du behöver för att använda den

här kostnadsfria molntjänsten från QuarkXPress 2017 är en internetanslutning. Det

är enkelt med den nya funktionen Exportera som iOS-app i QuarkXPress 2017.

Du behöver ett utvecklarkonto hos Apple, som du betalar extra för, så att du kan skapa

de Apple-certifikat och tillhandahållandeprofiler som behövs för att bygga iOS-appen.

För Windows-användare: Du kan göra i stort sett allt i Windows också, men när du

laddar upp den slutgiltiga appen till Apples App Store, kräver Apple att du använder

en Mac. Du kan hyra en Mac under en begränsad tid, från en utomstående

datoruthyrare, för att ladda upp den slutgiltiga appen till Apple.

Flera olika varianter av HTML5-publikationer, App Studio-appar och direkta
iOS-appar
I QuarkXPress 2017 kan du exportera flera digitala layouter i olika enhetsstorlekar som

ett enda HTML5-paket. (Du kan t.ex. skapa layouter för iPad (vertikala och/eller

horisontella) och sedan göra en dubblett med anpassbara inställningar för iPhone (V

och/eller H) etc.). I QuarkXPress 2017 kan du även exportera flera digitala layouter

som en App Studio-app eller direkt som en iOS-app. Appen laddar lämplig layout

baserat på storleken på användarens enhet.

När du har exporterat dem kan du publicera dem som en ”HTML5-publikation” så

skapas en mapp som innehåller HTML-filer för alla markerade layouter. När filerna

publiceras på en webbserver visar webbläsaren automatiskt rätt HTML baserat på den

enhetsstorlek som används för att komma åt webbplatsen.

När du exporterar som HTML5-publikation kan du skapa HTML-filer genom att välja

en eller flera digitala layouter bland de som är tillgängliga i ett projekt.
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Det finns även ett alternativ där du kan välja flera layouter när du laddar upp till App

Studio och exporterar som iOS-app.

Namngivna avsnitt i paletten Sidlayout
I den nya dialogrutan Avsnitt kan du ange ett unikt namn för varje avsnitt.

Namnet måste ställas in på första sidan i motsvarande avsnitt. Namnet kommer att

användas för att specificera sidor för en formaterad innehållsförteckning (t.ex. export
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av HTML5-publikationer, App Studio och iOS-appar). Du kan låta det vara tomt om

du inte tänker använda det.

Stöd för formaterad innehållsförteckning i HTML5-publikationer, App
Studio-appar och direkta iOS-appar
Nu kan du använda innehållsförteckningar i HTML5-publikationer och App

Studio-utdata. Du kan skapa formaterade innehållsförteckningar och inkludera dem

som en del av din digitala publikation. Med den här nya egenskapen behöver du inte

hoppa tillbaka till början av boken eller publikationen för att komma åt

innehållsförteckningen. Du kan öppna innehållsförteckningen när som helst medan

du läser den digitala publikationen.

Förbättrade utdatastilar för App Studio.
Utdatastilar för App Studio Publicering har förbättrats för QuarkXPress 2017. Det

innebär att användaren får ungefär samma upplevelse för App Studio Publicering,

HTML5-publikationer och export till iOS App.

Nya utdatastilar för export som HTML5-publikationer och direkta iOS-appar.
Utdatastilar har förbättrats med stöd för utdatainställningar för HTML5-publikationer.

Du kan också konfigurera webbläsarappen med de här inställningarna som tillägg till

exportinställningarna för HTML5.

Förbättringar i ursprungligt HTML-format
Textinnehåll inne i block som inte är fyrkantiga exporteras nu i det ursprungliga

HTML-formatet istället för att konverteras till bilder.

Nu kan du använda ramar som inte är heldragna runt textblock utan att använda

alternativet "konvertera till bild". Innehållet exporteras i ursprungligt HTML-format.

HTML5-publikationer - Förbättringar i läsaren
Den nya läsaren för HTML-publikationer har designats om med flera användbara

förbättringar.

• Nytt horisontellt verktygsfält med alla (konfigurerbara) knappar och

skrubbningslisten.

• Lätt att konfigurera med utdatastilar och exportalternativ.

• Dra in och ut med fingrarna istället för knappar för in- och utzoomning.
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Bilder och vektorer

Följande ändringar har gjorts för att förbättra funktionerna för bilder och vektorer i

QuarkXPress:

Bildredigering som inte förstör bilderna (justeringar och filter)
I den nya paletten Bildredigering kan du redigera rasterbilden för en importerad bild

i QuarkXPress. Du kan använda filtereffekter, färgkorrigeringar och övertoningslägen

och justera bildens opacitet.

Du kan använda effekter på bilden utan att förstöra den eller spara bilden med de

tillämpade effekterna.

Du kan använda följande filtereffekter:

• Ytutjämning – Identifierar bildens kanter och gör hela bilden, utom kanterna,

oskarp. Funktionen tar bort brus men bevarar detaljer och kan vara användbar

om du vill ta bort damm från en bild som har lästs in med en bildläsare.

• Gaussisk oskärpa – Jämnar ut övergångar genom att använda ett genomsnittsvärde

för de pixlar som ligger bredvid hårda kanter i definierade linjer och skuggade

områden i bilden. Du kan använda det här filtret separat för bilder och deras

alfamasker genom att markera Oskarp bild och/eller Oskarp mask.

• Oskarp mask – Jämför pixelvärden i ett angivet område med det angivna

tröskelvärdet. Om en pixel har ett lägre kontrastvärde än tröskelvärdet ökas

kontrasten.

• Hitta kanter – Konturerar kanterna i en bild med mörka linjer mot en vit bakgrund.

• Solarisera – Blandar negativa och positiva områden i en bild, vilket ger en

fotografisk solariseringseffekt. Skriv in ett värde i fältet Tröskelvärde eller dra

skjutreglaget för att använda dialogrutan Solarisera. Värdet anger vilka pixlar som

ska ändras. De pixlar som har lägre värden än tröskelvärdet anses vara negativa

och de som har högre värden än tröskelvärdet anses vara positiva. Sedan inverteras

pixelvärdena.

• Diffusera – Flyttar om pixlarna så att bilden ser mindre fokuserad ut.

• Relief – Gör att områdena i bilden ser höjda eller sänkta ut, som med en stämpel.

• Reliefeffekter – När filtret Relief används kan du ange i vilken riktning bilden ska

höjas eller sänkas med hjälp av filtret Reliefeffekter. Klicka på riktningspilarna i

dialogrutan Reliefeffekter för att använda olika riktningar. Om du t.ex. klickar på

den övre högra pilen skulle det kunna ange att du tryckte något åt höger när du

tryckte ner en stämpel på ett objekt, vilket gör att avtrycket går i den riktningen.
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• Konturdetektering – Visar endast bildens kanter och dämpar de andra färgerna.

Du kan använda två olika metoder i dialogrutan Konturdetektering för att avgöra

var kanterna är: Sobel och Prewitt. Metoden Sobel är eventuellt mer exakt eftersom

den tar hänsyn till fler omgivande pixlar vid beräkningen.

• Rita kontur – Ritar en tunn kontur runt övergångarna mellan starka färgområden

för samtliga färgkanaler, vilket gör att du får en svartvit kontur av bilden. Du kan

även invertera resultatet.

• Lägg till brus – Lägger till slumpmässiga pixlar i en bild vilket simulerar den effekt

som uppstår vid bildtagning med snabb film. Filtret lägger till ett jämnt mönster

i mörka toner och mellantoner, och lägger till ett jämnare, mer mättat mönster i

bildens ljusa områden.

• Median – Minskar eller eliminerar det markerade bildområdets rörelseeffekt.

Effekten avsöker pixlar med ungefär samma ljusstyrka och ersätter mittpixeln

med medianvärdet för ljusstyrkan i de pixlar som avsöks. Pixlar som skiljer sig

mycket från kringliggande pixlar påverkas inte.

Du kan använda följande justeringar för att använda färgkorrigeringar i bilden:

• Nivåer - Gör högdagrar ljusare, komprimerar skuggor och justerar mellantoner

var för sig.

• Kurvor - Om du vill att en bild ska vara ljusare eller mörkare kan du göra exakta

justeringar av färgtonerna. Istället för att begränsa justeringen till skuggor,

högdagrar och mellantoner kan du justera valfri punkt längs en skala från 0 till

100 % (för CMYK och gråskala) eller 0 till 255 (för RGB). Det här verktyget är så

pass exakt att det kräver mer erfarenhet och kunskap än effekten Nivåer.

• Ljusstyrka/kontrast - Justerar tonen på varje enskild pixel i bilden i stället för i de

enskilda kanalerna.

• Färgbalans – Tar bort oönskade färgstick eller rättar till över- eller undermättade

färger. Den här effekten ändrar färgblandningen i hela bilden med en allmän

färgjustering.

• Nyans/Mättnad – Justerar den övergripande färgintensiteten och ljusstyrkan i en

urvattnad eller dämpad bild, men används vanligtvis som en specialeffekt. Bildens

aktuella nyans (färgstick), mättnad (intensitet) och ljusstyrka (mängd vitt ljus)

anges som standard som nollor.

• Selektiv färg - Ökar eller minskar mängden processfärg i de olika grundfärgerna i

en bild. Om ett äpple exempelvis är för lila kan du ta bort cyan ur de områden

som påverkar rött.

• Gammakorrigering - Justerar den vita punkten. Justeringen av den vita punkten

styr ljusstyrkan när bilden visas på skärmen. Justera mellantonerna i dialogrutan

Gammakorrigering genom att ange ett nytt värde i fältet Gamma eller genom att

dra skjutreglaget. Bilden blir mörkare ju högre värdet är.

• Minska färgen - Konverterar en färgbild till en svartvit bild samtidigt som färgläget

och värdet för ljushet för enskilda pixlar är oförändrat. Funktionen tilldelar t.ex.

samma mängd rött, grönt och blått i varje pixel i en RGB-bild så att bilden ska se

gråskalig ut.
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• Invertera - Inverterar gråvärdena i varje kanal i en bild.

• Tröskelvärde - Konverterar färgbilder till svartvita bilder utan att använda grått.

• Utjämna färgtoner - Ändrar tonnivåerna för enskilda kanaler i en bild för att skapa

specialeffekter.

Effekterna visas omedelbart i layouten, allteftersom du använder effekter i den

markerade bilden. Du kan omordna i vilken turordning effekterna ska användas och

ta bort de som du inte vill ha. När du har angett effekterna för den markerade bilden

kan du kopiera uppsättningen med attribut och använda dem för andra bilder. Du

kan spara bilden med eller utan de använda bildeffekterna.

Genomskinliga övertoningslägen
QuarkXPress stöder nu genomskinliga övertoningslägen. Med övertoningslägen kan

du variera hur färgerna i objekt blandas med färgerna i underliggande objekt.

Övertoningslägen kan användas i block, ramar, bilder, text och linjer:

• Genom paletten Färger (Fönster > Färger).

• Genom paletten Bildredigering (Fönster > Bildredigering).

• Genom flikarna Hem, Bildblock, Text och Ram i paletten Mått.
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Du kan använda följande övertoningseffekter:

• Normal: Det här kommer aldrig att ändra färgvärdena för det övre och undre

objektet. Det här är standardläget.

• Multiplicera När övertoningsläget Multiplicera används på det övre objektet

multipliceras varje färgpixel i det övre objektet med varje färgpixel på det undre

objektet.

• Skärm: När övertoningsläget Skärm används på det övre objektet inverteras och

multipliceras färgpixlarna för det övre och det undre objektet, och sedan inverteras

de resulterande färgpixlarna. Den resulterande färgen är vanligtvis en ljusare färg.

• Överlappa Det här är en kombination av övertoningslägena Multiplicera och

Skärm. Ljusa färger blir ännu ljusare och mörkare färger blir ännu mörkare,

beroende på vilken färg det undre objektet har i överlappade områden.

• Mörkare: Ljusa pixlar i överlappade områden blir mörkare.

• Ljusare: Övertoningsläget Ljusare är motsatsen till övertoningsläget Mörkare.

Mörkare pixlar i överlappande områden blir ljusare.

• Färgskugga: Färgen på det undre objektet blir ljusare, beroende på vilken färg det

övre objektet har.

• Efterbelys med färg: Färgen på det undre objektet blir mörkare, beroende på

vilken färg det övre objektet har.

• Hårt ljus: Övertoningsläget Hårt ljus är en kombination av övertoningslägena

Multiplicera och Skärm.

• Mjukt ljus: Färgen blir mörkare eller ljusare beroende på vilken färg de undre

objekten har. Den resulterande färgen blir klarare om färgen på det undre objektet

har mindre än 50 % gråvärden. Den resulterande färgen blir mörkare om färgen

på det undre objektet har mer än 50 % gråvärden.
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• Skillnad: Drar bort det ljusare färgvärdet från objektet med en annan objektfärg

oavsett i vilken ordning objekten ligger.

• Uteslutning: Det här påminner om övertoningsläget Skillnad men med lägre

kontrast.

Nya formverktyg
Följande nya formverktyg har lagts till i verktygspaletten i QuarkXPress där du snabbt

och enkelt kan skapa olika former:

• stjärnverktyget

• polygonverktyget

• rektangel med avrundade hörn, verktyg

• rombverktyget

• triangelverktyget

• vågverktyget

• spiralverktyget

• molnverktyget

Du kan redigera standardattributen och spara de definierade formerna och använda

dem om och om igen.
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Förbättringar i toningar med flera färger
Toningar med flera färger har förbättrats och stöder följande:

• Nu kan du skapa toningar med flera färger med hjälp av övertoningstyperna Romb

och Rektangulär . Förut gick det bara att använda två färger för de här

övertoningstyperna.

• Toningar kan användas för blockramar.

• Toningar kan användas för linjer.

• Toningar kan läggas till i listan med färger så att du kan använda dem igen.

Formatkopieringsverktyget

Med det nya formatkopieringsverktyget  kan du kopiera alla attribut som har

använts på ett objekt och använda dem på ett annat objekt.

Formatkopieringsverktyget fungerar i alla layouter inom samma projekt och du kan

kopiera attribut från ett objekt till ett annat i samma layout eller till ett objekt i en

annan layout.

Verktyget bevarar attributen du har kopierat tills du väljer ett annat objektverktyg eller

ett tomt utrymme i arbetsområdet, vilket innebär att du kan välja hur många block

som helst och använda attributen om och om igen.
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Typografi och text

Följande ändringar har gjorts för att förbättra funktionerna för typografi och text i

QuarkXPress:

Textlinje
I QuarkXPress kan du rita en kontur (eller en linje) runt enskilda texttecken.

Du kan definiera färgen, bredden och hur linjerna ska förenas. Du kan definiera en

textlinje som en del av en tecken- eller stycketypografimall.

Textskugga
Det finns en ny palett och en ny flik i paletten Mått i QuarkXPress som låter dig

använda textskugga för ett helt stycke eller bara en område med markerad text i ett

stycke.

I den nya paletten Textskuggningsstilar finns det inställningar som låter dig lägga

till, redigera och ta bort textskuggningsstilar.

Du kan också använda de nya textskuggningsstilarna i typografimallar (för både stycken

och tecken)
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Spaltflöde
Nu kan du ställa in spaltflödesattributen för markerad text i QuarkXPress och ange

hur texten flödar i förhållande till spalter.

Du kan ställa in spaltflödet på fliken Spaltflöde i paletten Mått, eller i Windows genom

att använda den nya fliken Spaltflöde i dialogrutan Styckeattribut (Stil > Format).

De här flikarna innehåller inställningar som medger att du ställer in

spaltflödesattributen för den markerade texten.

Ett spaltblock är stycken som är utsträckta över flera spalter eller fördelade mellan

spalter, eller som använder liknande attribut för spaltflöde.

Spaltflödesegenskaperna inkluderar:

• Fördela mellan spalter: Nu kan du fördela viss text som är i en och samma

textflödesspalt över flera spalter. Använd alternativet Fördela mellan spalter om

du vill att de markerade styckena ska ha en flerspaltig effekt i ett enspaltigt block.

• Sträck ut över flera spalter Om du redan har ett textflöde i flera spalter kan du

markera ett eller flera stycken som ska sträckas ut över flera spalter.

• Linje mellan Om du har två eller flera spalter kan du lägga till en linje mellan

dem.

• Starta om/Kontinuerligt flöde: Välj Kontinuerligt (den förinställda

flödesordningen) om du vill lämna det markerade stycket i den ursprungliga

spalten, eller Starta om om du vill flytta stycket till början av spaltblocket.

Alternativet Starta om kan väljas antingen för sig eller tillsammans med

alternativet Sträck ut över flera spalter. När du väljer Starta om omfördelas

texten i styckena före det markerade stycket mellan spalterna.

• Avstånd mellan spaltblock: Om ett spaltblock innehåller flera stycken, tas

Avstånd före från de första styckena och Avstånd efter tas på liknande sätt från

det sista stycket i blocket.

Om attribut för Avstånd före och/eller Avstånd efter har specificerats på både

fliken Styckeattribut och på fliken Spaltflöde i paletten Mått, används det högre

värdet, de läggs inte samman.
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Icke-brytande textattribut
I QuarkXPress kan du använda ett icke-brytande attribut på den markerade texten

(och texten kommer inte att avstavas eller brytas). Du kan också välja att markera all

text med det icke-brytande attributet.

Förena textblock
Du kan förena markerade textblock och bevara textflödet i rätt ordning med
hjälp av ett nytt menyalternativ (Objekt > Förena textblock). Du kan välja
att förena blocken uppifrån och ned eller i den ordning som blocken
markerades.

Linje mellan spalter
Du kan lägga in en linje mellan två eller flera spalter i QuarkXPress.

Proportionellt radavstånd
Nu kan du använda proportionellt radavstånd i QuarkXPress för att ange ett procentuellt

radavstånd (mellan -100 % och 5 000 %). När du anger radavståndet som en procentsats

beräknas radavståndsvärdet för varje rad i stycket som summan av det procentuella

proportionella radavståndet för teckenstorleken för det högsta tecknet på varje rad i

stycket plus teckenstorleken för det högsta tecknet. Exempel: om teckenstorleken är

12 pt och radavståndet är 50 %, och det högsta tecknet på en rad är 12 pt, blir

radavståndet för samma rad 18 pt.
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De typografiska citationstecknen har förbättrats och nu finns det även smarta
streck
Förbättringar i typografiska citationstecken: Nu kan du ange förinställda enkla och

dubbla citationstecken i Inställningar. Du kan också välja olika typografiska

citationstecken för olika språk/regioner på programnivå. Import av ord eller text tar

automatiskt hänsyn till dessa inställningar för typografiska citationstecken.

Support för smarta streck: Med den nya inställningen Smarta streck kan du konvertera

två bindestreck i rad till ett helfyrkantsstreck medan du skriver i layouten. Du kan

stänga av den genom att gå till Inställningar -> Indatainställningar och markera

rutan för Smarta streck. Inställningen är På som standard.

Förbättrat verktyg för textlänkning/borttagning av textlänk
Förbättringen i länkning/borttagning av länk innebär att du kan länka textblock med

två eller flera artiklar. När du länkar eller tar bort länken för block ska du trycka på

Alt/Alternativ om du vill bevara texten i sina respektive textblock. När du tar bort

länken till block ska du trycka på Skift+Alternativ om du vill flytta ut blocket och

dess text ur textkedjan.

Förbättrad Word-import inklusive import av tabeller i Word.
QuarkXPress har förbättrat filtret för import från Word och lagt till alternativ för att

inkludera och exkludera fotnoter, tabeller, typografimallar, hyperlänkar och bilder på

textrader. Du kan också välja att konvertera citationstecken när du importerar ett

Word-dokument.

Tabeller importeras i det ursprungliga formatet, så att du kan redigera dem i

QuarkXPress.

Markera Inkludera som statiska fotnoter om du vill inkludera eventuella fotnoter i

det importerade Word-dokumentet som fotnoter med vanlig text. Om den här rutan

inte markeras importeras fotnoterna som dynamiska QuarkXPress-fotnoter.
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Allmänt

QuarkXPress 2017 inkluderar även följande nya funktioner och förbättringar:

Anpassbar konvertering av layouten
QuarkXPress har utökat funktionerna för automatisering av layouten genom att

introducera automatiska inställningar som innebär att du kan konvertera layouter till

olika storlekar. Det gör att du kan konvertera en utskriftslayout till en digital layout

med olika sidstorlekar. De anpassbara inställningarna minimerar de manuella justeringar

som behövs vid automatisk storleksförändring av block och justering av innehållet

med enkla designregler. Du kan också ändra storleken på utskriftslayouter från en

storlek till en annan (t.ex. från US Letter till A4 eller en egen storlek).

Du kan använda anpassbar skalning på följande sätt:

• När du gör en dubblett av en layout (Layout > Duplicera). Det här kan användas

när du gör en dubblett av en layout från:

• Utskrift till utskrift

• Utskrift till digital

• Digital till digital

• Genom att använda dialogrutan Layoutinställningar (Layout >

Layoutinställningar) för att ändra storleken på den aktuella layouten.

Den här metoden fungerar bara för Utskriftslayouter.

Markera Använd anpassbar skalning och klicka på Alternativ för att visa dialogrutan

Anpassbar skalning.

Paletten Skala ger samma konfiguration som Anpassbar skalning för en mer anpassbar

skalning.

18 | NYHETER I QUARKXPRESS 2017

ALLMÄNT



Förbättrad konvertering till oformaterade objekt
Funktionen Konvertera till oformaterade objekt har förbättrats. Nu kan du spara de

konverterade bilderna på hårddisken. När du konverterar till oformaterade objekt eller

klistrar in som oformaterade objekt visas ytterligare ett alternativ för Länka rasterbilder-

Det här sparar alla rasterbilder till hårddisken som en raster-PDF i samma katalog som

projektfilen. PDF-bilder bevarar upplösning, färgsystem och färgprofiler.

Förbättringar i gränssnitten för Mac och Windows
Nytt tema i Mac OS X: QuarkXPress på Mac introducerar nya teman som kallas Ljusgrå

och Grå. De här temana ger en nytt modernt utseende med plana ikoner och knappar

i hela programmet. Programmet använder som standard det nya Grå temat. Du kan

växla mellan teman i QuarkXPress inställningar.

Förbättringar för Windows: QuarkXPress 2017 introducerar flera

gränssnittsförbättringar, inklusive:

• HiDPI-skärmar stöds fullt ut.

• Snabbmenyer har optimerats och listor har förkortats så att det blir lättare för dig

att hitta relevanta alternativ.
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• Det går att dra paletter in i och ut ur en palettgrupp.

Förbättrad förflyttning med piltangenterna
Flera av QuarkXPress-paletterna, inklusive paletten Mått, har förbättrats och kan nu

användas för att öka/minska med piltangenterna. Med den här förbättringen är det

enkelt att göra smärre justeringar av olika attribut med hjälp av piltangenterna på

tangentbordet. Med hjälp av specialtangenterna kan du även växla mellan högre och

lägre värden.

Teckensnittslistor
Teckensnittslistor i QuarkXPress visar nu de teckensnitt som senast användes. De

nyligen använda teckensnitten visas högst upp i teckensnittslistan och är tillgängliga

i alla dialogrutor och paletter där det finns teckensnittslistor. I Inställningar kan du

ange hur många teckensnitt programmet ska komma ihåg (högst 20).

Förbättringar i Sök/ersätt
Nu kan du ställa in hur många nyligen gjorda sökningar som ska behållas i Sök/Ersätt.

Du kan inaktivera den här funktionen genom att ställa in värdet på ”0” (noll).

Förbättrade korsreferenser
Korsreferensfunktionen har förbättrats och stöder nu textankare.

Direktåtkomst till Quark cacheminnesrensare
(Endast Mac OS X): Verktyget Quark cacheminnesrensare kan nu anropas direkt från

QuarkXPress. I Mac OS X finns Quark cacheminnesrensare under menyn QuarkXPress.

Det här verktyget kan även startas från snabbmenyn i QuarkXPress 2017 dockningsikon,

även om QuarkXPress inte är igång.

(Windows): Du hittar Quark cacheminnesrensare i verktygsmappen i QuarkXPress

programmapp.

Paketapp i MacOS
QuarkXPress för Mac är nu en paketapp. Du kan helt enkelt dra och släppa en fil till

mappen Application (Program). För att göra detta möjligt är alla supportmappar,

inklusive standardmässiga XTensions, inbyggda, och har flyttats så att de nu finns i

det kompletta app-paketet. QuarkXPress 2017 laddar XTensions-program från

utomstående parter från följande två platser:

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

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

Om XTensions-programmet placeras i sökvägen till det huvudsakliga biblioteket, blir

det tillgängligt för alla som använder denna Mac. Men om det läggs upp i användarens

bibliotekssökväg blir XTensions-programmet endast tillgängligt för den användaren.

Om samma XTension finns på båda platserna används programmet i användarens

bibliotek i första hand.
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Mappen XTensions Disabled har tagits bort från QuarkXPress 2017 och stöds inte

längre. Inaktiverade XTensions-program registreras i följande fil:

~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/

XTSettings.plist

Spara en kopia som/spara som tidigare version
Spara en kopia som/spara som tidigare version kan anropas direkt från QuarkXPress.

Det här alternativet är tillgängligt i menyn Arkiv.

Förbättringar i OpenType-stiluppsättningar
QuarkXPress stöder nu 33 stilistiska OpenType-uppsättningar.
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Juridiska meddelanden

© 2022 Quark Software Inc. och dess licensgivare. Med ensamrätt.

Skyddat av följande patent i 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; och andra 

patentsökningar har lämnats in.

Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress och QuarkCopyDesk är varumärken eller 

inregistrerade varumärken som tillhör Quark Software Inc. och dess dotterbolag i USA 

och/eller andra länder. Alla andra märken tillhör respektive ägare.
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