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Co je nového v aplikaci
QuarkXPress 9

QuarkXPress® 9 pokra�ujev myšlence ponechat výtvarníka v centru kreativního
procesu a dává výtvarníkům nástroje pro p�ímépublikování pro za�ízeníiPad®.
Díky kombinaci produktu zamě�enéhona výtvarníka a novým funkcím, které
zvyšují produktivitu, je QuarkXPress 9 — nejspolehlivější nástroj pro p�ípravu
designu tištěných publikací — nyní i nejjednodušší a nejvýkonnější nástroj pro
digitální design a publikování.

Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace
QuarkXPress 9.
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App Studio

S aplikací QuarkXPress 9.5 a novější můžete vytvá�eta navrhovat interaktivní
obsah pro tablety.

Podrobnosti najdete v Průvodci App Studiem nebo navštivte
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Export do formátu Blio

�te�kae-knih Blio je bezplatnámultiplatformní aplikace, kterou je možné používat
pro �tenímultimediálně obohaceného obsahu ve formátu e-knih Blio na široké
škále za�ízení,v�etněpo�íta�ůse systémemWindows a (již brzy) i na platformách
iOS, Android®, a Silverlight®.

e-kniha zobrazená ve �te�ceBlio.

Export do formátu Blio v aplikaci QuarkXPress má několik výhod:

• Vaše e-knihy vypadají skvěle, jsou zachována písma i koncový vzhled vytvo�ený
v aplikaci QuarkXPress.

•Do svých e-knih můžete p�idávatinteraktivní obsah, nap�íkladvidea, prezentace
a HTML obsah.

•�tená�imohou p�epnoutdo zobrazení p�etékanéhotextu, kdy se obsah zobrazí
bez nastaveného koncového vzhledu, ale zato s písmy, která je možné měnit
nebo upravovat jejich velikost.

•Můžete prodávat svůj obsah prost�ednictvímknihkupectví Blio, takže uživatelé
mohou snadno koupit váš obsah a zobrazit jej na více za�ízeních.

•�tená�imohou do e-knih p�idávatpoznámky, vyhledávat specifické texty a dokonce
si mohou nechat aplikací texty nahlas p�ed�ítat.

CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 | 5

EXPORT DO FORMÁTU BLIO



Do e-knih Blio je možné snadno p�idatinteraktivitu. Chcete-li nap�íkladp�idat
obrázkovou prezentaci, sta�íjednoduše vybrat obrázkový ráme�eka ukázat na
složku s obrázky. Když si koncový uživatel prohlíží exportovaný projekt, v
obrázkovém ráme�kuse postupně zobrazují jednotlivé obrázky.

Dialogové okno Interaktivní atributy (Objekt > Digitální publikování
>Interaktivnost Blio) umož�ujep�eměnitobrázkový ráme�ekna okno s
obrázkovou prezentací.
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Export do formátu ePUB

ePUB je otev�enýstandard pro elektronické knihy a webové publikace stanovený
organizací International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Dokumenty
ePUB, využívající jazyk XHTML, byly v roce 2007 p�edstavenyjako následovníci
formátu e-knih Open eBook.

Pomocí funkce aplikace QuarkXPress pro export do formátu ePUB můžete v
zobrazení p�etékanéhotextu vybrat texty a obrázky ze sestavy QuarkXPress a
p�evéstje na textové a obrázkové sou�ásti.Poté můžete nastavit po�adíobsahu
a p�idatzna�kyobsahu pro konzistentní zobrazování a vyexportovat
strukturalizovanou e-knihu vhodnou pro libovolnou�te�kue-knih, která podporuje
standard ePUB, v�etněza�ízeníiPad®, Sony® Reader a NOOK®. e-knihy ve formátu
ePUB můžete rovněž odeslat na službu Amazon® pro �te�kyKindle®.
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Podmíněné styly

Podmíněné styly umož�ujíautomaticky aplikovat formátování textu na základě
obsahu tohoto textu. Uvažujme nap�íkladkonvence formátování textu zobrazené
v následujícím obrázku:

Text, který je možné formátovat pomocí podmíněných stylů

Zde použité konvence je možné popsat takto:

1 Na první odstavec aplikuj odstavcovou p�edlohustylu "Headline".
2 Na první větu druhého odstavce aplikuj textovou p�edlohustylu "Bold Body".
3 Až do konce �lánkuaplikuj odstavcovou p�edlohustylu "Body".
4 Po dosažení konce se oto�,a cestou směrem k za�átkuaplikuj textovou p�edlohu
stylu "Byline" až ke znaku "em dash" (em linka).

Každý krok je proveden až po provedení p�edchozíhokroku, a to v místě textu,
ve kterém se p�edchozíkrok dokon�il.Pokud některý krok selže, zbytek kroků
není proveden.

Funkce Podmíněných stylů umož�ujetakového instrukce zachytit a automaticky
je aplikovat na text. Výše uvedené podmínky můžete nap�íkladimplementovat
následujícím podmíněným stylem:
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Podmíněný styl, který vytvo�ívýše uvedené formátování

Po zachycení těchto pravidel do podmíněného stylu můžete nastavit styl odstavců
textu jednoduchým zvolením odstavců a klepnutím na název podmíněného stylu
v paletě Podmíněné styly.

Paleta Podmíněné styly
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Plovoucí popisky

Funkce Plovoucí popisky umož�ujevytvá�etráme�ky,které jsou vždy zobrazeny
na stejné stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Nap�íklad:

•Můžete vytvo�itobrázky a texty, které budou vždy na stejné stránce jako obsah,
ze kterého je na ně odkazováno.

•Můžete vytvo�itcitace, které se automaticky posunou na jinou stránku, pokud
dojde k p�ete�enízdroje textu, ke kterému pat�í.

•Můžete vytvo�it"plovoucí" ikony, které budou vždy umístěny nalevo od odstavce
a budou ozna�ovat,zda se jedná o odstavec obsahující tip, poznámku, výstrahu
a tak podobně.

Plovoucím popiskem se myslí ráme�ek,který je vždy zobrazen na stejné stránce
nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému náleží. Každý plovoucí popisek
je svázán s ur�itýmbodem v textovém �etězupomocí vazby plovoucího popisku.
Vazba plovoucího popisku te�espole�něs textem podobně jako jakýkoli znak.
Pokud vazba plovoucího popisku p�ete�ena následující stránku nebo na následující
arch, plovoucí popisek se p�esuneza ní. Jsou-li zobrazena vodítka, jsou všechny
existující vazby plovoucího popisku propojeny linkou se svými plovoucími popisky.

Vazba plovoucího popisku s p�i�azenýmplovoucím popiskem

Pozice plovoucího popisku v sestavě je dána dvěma okolnostmi:

•Umístěním jeho vazby. Plovoucí popisek je vždy na stejné stránce nebo na stejném
archu jako jeho vazba.

10 | CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9

PLOVOUCÍ POPISKY



•Nastavením vazby plovoucího popisku. Plovoucí popisek můžete umístit relativně
k archu, stránce, ráme�kunebo bu�ceobsahující vazbu, odstavci obsahujícímu
vazbu nebo samotné vazbě plovoucího popisku.

Plovoucí popisek můžete nap�íkladnastavit tak, aby jeho vodorovná poloha byla
vždy naproti vnějšímu okraji, ale jeho svislá poloha byla vždy zarovnána s
odstavcem, který obsahuje jeho vazbu plovoucího popisku. Nastavení takové
konfigurace vypadá následovně:

Nastavení plovoucího popisku s pevnou vodorovnou polohou a proměnlivou
svislou polohou

Je důležité si uvědomit, že nastavení pro plovoucí popisky jsou uložena s jeho
vazbou, ne s vlastním plovoucím popiskem.

Polohu plovoucího popisku můžete upravit p�ímonakonfigurováním jeho vazby
nebo aplikováním stylu plovoucího popisku na jeho vazbu. Styl plovoucího popisku
je pojmenovaná sada nastavení plovoucího popisku, který je zobrazen na paletě.
Styly plovoucích popisků jsou užite�név dokumentech, ve kterých neustále
používáte různá nastavení plovoucích popisků. Místo opakovaného vytvá�ení
těchto nastavení můžete jednoduše vybrat vazbu plovoucího popisku a klepnout
na odpovídající styl v paletě Styly plovoucích popisků.
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Paleta Styly plovoucích popisků

Styly plovoucích popisků si můžete p�edstavitjako p�edlohystylu. Podobně jako
p�edlohystylu a další zdroje je i styly plovoucích popiskůmožné spravovat pomocí
Job Jackets.

Vazbu plovoucího popisku je možné zvolit nebo zrušit její zvolení. Je-li vazba
plovoucího popisku zvolena, má�ervenýokraj a její styl (pokud existuje) je vybrán
v paletě Styly plovoucích popisků.

Zvolená (vlevo) a nezvolená (vpravo) vazba plovoucího popisku

Pokud je vypnuto zobrazování vodítek, uvidíte pouze zvolenou vazbu plovoucího
popisku.

Pokud vyjmete nebo zkopírujete a vložíte text, který obsahuje vazbu plovoucího
popisku, ke kterému je p�i�azenplovoucí popisek, tento plovoucí popisek bude
vyjmut nebo zkopírován a vložen spole�něs textem.
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Odrážky a �íslování

Místo ru�níhovytvá�enía formátování odrážek a�íslovánímůžete vytvo�itseznamy
odrážek a �íslováníse styly odrážek, styly �íslovánía styly osnovy.

Styl odrážky popisuje, jak má odrážka vypadat, jak daleko má být umístěna od
textu a jak má být zarovnána.

Dialogové okno Upravit styl odrážky

Styl �íslovánípopisuje, jak má �íslovypadat, jaký formát má mít, jak daleko má
být umístěno od textu a jak má být zarovnáno.

Dialogové okno Upravit styl �íslování

Styl osnovy definuje odsazení promaximálně devět vno�enýchúrovní. Styl odrážky
nebo �íslovánímůžete p�i�aditke každé úrovni. Můžete rovněž zvolit, zda se mají

CO JE NOVÉHO V APLIKACI QUARKXPRESS 9 | 13

ODRÁŽKY A �ÍSLOVÁNÍ



p�idat�íslaz p�edchozíchúrovní, jako je to možné udělat v některých typech
osnov.

Dialogové okno Upravit styl �íslování

Chcete-li použít styl odrážky, �íslovánínebo osnovy, použijte rozvírací nabídku
•/123 na pravé straně karty Styl odstavce v paletěMíry. Pokud jste použili styl
osnovy, můžete pomocí tla�ítekZmenšit odsazení a Zvětšit odsazení zmenšit
nebo zvětšit úrove�odsazení odstavce.

Rozvírací nabídka •/123 a tla�ítkaodsazení
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Vylepšení tabulek

Protože se tabulky �astonevejdou pouze na jednu stránku nebo arch - nebo do
prostoru vyhrazeného v návrhu - mohou tabulky automaticky pokra�ovatna jiném
místě, kdekoli v sestavě.

Tabulky mohou pokra�ovatdvěma způsoby:

•Ukotvení tabulky do textového ráme�ku.Toto je up�ednost�ovanýzpůsob rozdělení
tabulky ve většině situací, protože je nejsnadněji použitelný.

• Ru�níp�erušenítabulky. Tento postup je nutný v p�ípadě,že tabulku dělíte
horizontálně (nap�íkladkdyž chcete umístit prvních několik sloupců tabulky na
jednu stránku a zbývající sloupce na jinou stránku).

Jsou-li tabulky takto rozděleny, může být pot�ebak nim p�idatlegendu s popisem
tabulky. Legendu můžete p�idatve formě automaticky vytvo�enýcha
synchronizovaných �ádkůzáhlaví a zápatí a můžete vytvo�itspeciální záhlaví
tabulky s textem "pokra�ování",která budou umístěna do všech tabulek za první
�ástí.

V této rozdělené tabulce jsou první dva �ádky- záhlaví tabulky a záhlaví sloupců
- opakovány jako �ádkyzáhlaví v dalších výskytech tabulky. První �ádekje
opakované záhlaví.
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Zobrazení Editoru �lánku

Zobrazení Editoru �lánkuvám umož�ujekoncentrovat se pouze na text �lánku
a nenechat se rozptylovat formátováním sestavy. V zobrazení Editor �lánkumá
veškerý text stejnou velikost a stejné písmo, text vypl�ujecelé okno a zobrazeno
je pouze nejzákladnější formátování textu (nap�íkladtu�néa kurzíva). �ervené
pozadí indikuje, že text p�eteklza poslední textový ráme�eknebo cestu v �lánku.

Chcete-li zobrazit obsah aktivního �lánkuv novém okně Editor �lánku, zvolte
ráme�eknebo �ádekobsahující cílový �láneka zvolte Zobrazit > Editor �lánku.
(Je-li již okno Editor �lánkuotev�eno,�lánekzvoleného objektu se zobrazí v tomto
okně.)

Chcete-li pozorovat celkový vzhled stránky v průběhu úprav textu, umístěte okno
Editor �lánkuvedle okna sestavy, ve které je zobrazen stejný �lánek.

�lánekv zobrazení sestavy (vlevo) a v okně Editor �lánku(vpravo)
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Vylepšení p�edlohstylu

Nabídka palety P�edlohystylu a kontextová nabídka pro p�edlohystylu poskytuje
následující nové možnosti:

• Použít P�edlohustylu a zachovat místní �ezy: Použije zvolenou p�edlohustylu
a ponechá beze změny pouze místní �ezy(nap�íkladtu�népísmo a kurzívu).

• Použít P�edlohustylu a zachovat místní �ezya styly OpenType: Použije
zvolenou p�edlohustylu a ponechá beze změnymístní �ezy(nap�íkladtu�népísmo
a kurzívu) a styly OpenType.

• Použít P�edlohustylu a odstranitmístní formátování: Použije zvolenou p�edlohu
stylu a odstraní veškeré místní formátování. Ekvivalentní se stisknutím Option /
Alt a klepnutím na název p�edlohystylu.

• Použít P�edlohustylu a odstranit místní formátování odstavce: Použije
zvolenou p�edlohustylu a odstraní pouze místní formátování odstavce. Všechna
místní formátování znaků zůstanou beze změny.

• Použít P�edlohustylu a zachovat vzhled: Použije zvolenou p�edlohustylu a
navíc veškerá místní formátování pot�ebnápro zachování sou�asnéhovzhledu
odstavce.

Pokud použijete jeden z následujících p�íkazů,QuarkXPress použije ozna�enou
p�edlohustylu odstavce na vybraný text a poté, pokud je v p�edlozestylu nastaven
Další styl, použije tento styl na následující odstavec. Tento proces pokra�uje,
dokudQuarkXPress nedojde k odstavci, který nemá definován Další styl. Následují
možnosti této funkce:

• Použít Další styl: Aplikuje p�edlohystylu pomocí Dalšího stylu.

• Použít Další styl a zachovat místní �ezy: Použije p�edlohystylů pomocí Dalšího
stylu a ponechá beze změny místní �ezy(nap�íkladtu�népísmo a kurzívu).

• Použít Další styl, zachovat místní �ezya styly OpenType: Použije p�edlohystylů
pomocí Dalšího stylu a ponechá beze změny místní �ezy(nap�íkladtu�népísmo
a kurzívu) a styly OpenType.

• Použít Další styl a odstranit místní formátování: Použije p�edlohystylů pomocí
Dalšího stylu a navíc veškerá místní formátování pot�ebnápro zachování
sou�asnéhovzhledu všech odstavců.
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Doplněk Klonova�

Pomocí dopl�kuKlonova�můžete kopírovat zvolené objekty na stejné místo na
jiných stránkách nebo v jiném projektu. Můžete rovněž kopírovat stránky do
samostatného projektu.

P�ipoužití dopl�kuKlonova�nejd�ívevyberte objekty, které chcete klonovat, nebo
chcete-li klonovat celé stránky, zrušte ozna�enívšech objektů. Poté vyberte Služby
> Klonova�pro zobrazení dialogového okna Klonova�.

Dialogové okno Klonova�

V oblasti Zdroj pro klonovánímůžete vybrat, co chcete klonovat. Klepnutím na
Výběr provedete klonování zvolených objektů nebo klepnutím na Stránky
provedete klonování rozsahu stránek (ur�enoabsolutní pozicí).

V oblasti Cíl klonování můžete vybrat, kam chcete klonovaný obsah vložit.
Vyberte možnost v rozvírací nabídce Cíl:

• Sou�asnásestava: Zkopíruje zvolené objekty na jiné místo v této sestavě.

• Soubor Quarku: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do existujícího projektu
QuarkXPress.

•Nový projekt: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nového projektu
QuarkXPress.
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•Nová sestava: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nové sestavy v tomto
projektu QuarkXPress.

•Rozdělit na jednotlivé stránky: Z každé kopírované stránky vytvo�ísoubor
jednostránkového projektu.

•Rozdělit sestavy do projektů: Z každé sestavy v tomto projektu vytvo�íprojekt
s jednou sestavou.

•Všechny otev�enésestavy: Zkopíruje zvolené objekty do všech sestav v tomto
projektu.

• [název sestavy]: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do této sestavy.

Do pole Na stránku zadejte cílovou stránku.

Pokud klonujete výběr, použijte pole Kopií pro zadání po�tukopií, které chcete
ze zvolených objektů vytvo�it.Pokud je nap�íkladNa stránku nastaveno na 2 a
Kopií na 5, vytvo�íse kopie na stránky 2, 3, 4, 5 a 6. Pracujete-li s dvoustránkovou
sestavou, umístí se kopie na obě stránky archu.

Klonujete-li stránky, ozna�teVytvo�itoddíl(y) pro vytvo�eníoddílů v klonovaných
stránkách. Poté vyberte:

• Zachovat souvislé: Zachová všechny kopie stránky v cílové sestavě v jednom
oddílu, p�estožejsou původně z různých oddílů.

•Více oddílů: Obsahuje-li vybraný rozsah stránek oddělova�eoddílů, budou v
kopiích tyto oddělova�ezachovány.

Klonujete-li do nového projektu nebo rozdělujete-li kopie do více projektů, ozna�te
Kopírovat p�edlohystylu pro vložení všech p�edlohstylu ze zdrojové sestavy do
nového projektu nebo projektů. Neozna�íte-litoto pole, zkopírují se pouze použité
p�edlohystylů.
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Doplněk Galerie obrázků

S dopl�kemGalerie obrázkůmůžete ze složky obrázkových souborů automaticky
vytvo�itgalerii obrázků.

Stránka vytvo�enádopl�kemGalerie obrázků

Chcete-li použít doplněk Galerie obrázků v aktivní sestavě, zvolte Služby > Galerie
obrázků. Zobrazí se dialogové okno Galerie obrázků.
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Dialogové okno Galerie obrázků

Velikosti ráme�ků,ze kterých se galerie vytvo�í,můžete ru�něupravit vložením
hodnot do polí Velikost ráme�ku. Poté klepněte na Pevná velikost. (Pokud
klepnete na Automatická velikost, budou hodnoty ze sekce Velikost ráme�ku
ignorovány.) Do poleMezera zadejte požadovanou vzdálenost mezi obrázky.

Informace o po�tu�ádkůa sloupců, které mají galerii tvo�it,zadejte do polí�ádky
a sloupce. Má-li aplikace upravit velikost ráme�kůautomaticky podle nastaveného
po�tu�ádkůa sloupců, zvolte Automatická velikost.

Pokud klepnete na Automaticky vyplnit stránky s omezením na pevnou
velikost, velikosti ráme�kůse nastaví automaticky s ohledem na jejich proporce,
p�i�emžhodnoty v sekci Velikost ráme�kuse použijí jako maximální velikost.

Ozna�enímpolí�kaP�idatinformaci o obrázku p�idátepod každý obrázkový
ráme�ektextový ráme�eks informacemi o názvu, rozlišení, rozměrech v pixelech,
barevném prostoru a formátu obrázkového souboru. Chcete-li informace o
obrázkovém souboru omezit pouze na jeho název, ozna�teJen název. Pro
nastavení velikosti písma těchto informací ozna�teVelikost písma (pokud
neozna�ítetoto zaškrtávací polí�ko,bude použita textová p�edlohastylu
Normální).

Chcete-li na obrázkové ráme�kyaplikovat efekt vrženého stínu, ozna�teVrhnout
stín a zadejte odsazení vrženého stínu do pole Odsazení.

Ovládací prvky Tvar ráme�kuumož�ujínastavit tvar obrázkových ráme�ků.Pro
použití výchozích atributů obrázkového ráme�kuur�enýchv p�edvolbáchnástroje
(list QuarkXPress/Upravit > P�edvolby> Nástroje), ozna�tePoužít p�edvolby
nástroje. Nezaškrtnete-li toto polí�ko,budoumít obrázkové ráme�kybílé pozadí.

V sekci Velikost obrázku vyberte jednu z těchto možností:
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• Importovat: Umož�ujespecifikovat mě�ítko,se kterým budou obrázky
importovány. Chcete-li změnit i velikost ráme�ku,aby odpovídal velikosti obrázku,
ozna�teRáme�ekpodle obrázku. Upozor�ujeme,že tím se mohou potla�it
některá nastavení v sekci Velikost a rozložení nového ráme�ku.

• Propor�něp�izpůsobitráme�ku: Umístí obrázek do ráme�kutak, aby byly
zachovány proporce.

•Roztáhnout do ráme�ku: Umístí obrázek do ráme�kutak, že nebere ohled na
proporce.

Ozna�teZpracovat i podsložky pro p�idáníobrázků i z podsložek cílové složky.

Chcete-li vybrat cílovou složku a zahájit zpracování, klepněte na Zpracovat
složku. Pro zahájení procesu s aktuálně zvolenou cílovou složkou klepněte na
OK.
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Doplněk Linkster

S dopl�kemLinkster můžete �etězita odstra�ovatz�etězenítextových ráme�ků
bez nebezpe�íp�ete�ení.

Chcete-li použít Linkster, vyberte nejd�íveobjekty, které chcete z�etězitnebo
odstranit jejich z�etězení.Poté vyberte Služby > Linkster pro zobrazení
dialogového okna Linkster.

Dialogové okno Linkster

Klepnutím na Výběr zrušíte z�etězenízvolených objektů nebo klepnutím na
Stránky zrušíte z�etězenírozsahu stránek (ur�enoabsolutní pozicí).

Chcete-li zrušit z�etězení�lánků,klepněte na Zrušit �etězenía vyberte jednu z
následujících možností:

• Volba 1 vytvo�ít�i�lánky:jeden pro ráme�kyp�edzvoleným ráme�kem,jeden pro
zvolený ráme�eka jeden pro ráme�kyza zvoleným ráme�kem.

•Volba 2 vytvo�ídva �lánky:jeden pro ráme�kyp�eda za zvoleným ráme�kema
druhý pro zvolený ráme�ek.
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•Volba 3 vytvo�ídva �lánky:jeden pro ráme�kyp�edzvoleným ráme�kema pro
zvolený ráme�eka druhý pro ráme�kyza zvoleným ráme�kem.

•Volba 4 vytvo�ídva �lánky:jeden pro ráme�kyp�edzvoleným ráme�kema druhý
pro zvolený ráme�eka pro ráme�kyza zvoleným ráme�kem.

Chcete-li z�etězittextové ráme�ky,klepněte na Propojit. Je-li zvolena položka
Stránky tato možnost z�etězípouze ráme�ky,pro které bylo dopl�kemLinkster
zrušeno z�etězení.Je-li zvolenoVýběr, Linkster se pokusí z�etězitzvolené ráme�ky
v po�adí,v jakém jste je zvolili.

Klepněte na Ponechat text v jejich ráme�cích, aby se doplněk pokusil po z�etězení
ponechat text ve stejných ráme�cích.
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Doplněk Tvorba tvarů
(ShapeMaker)

S dopl�kemTvorba tvarů můžete vytvá�etširokou škálu různých tvarů. Veškerá
nastavení jsou libovolně upravitelná a lze je uložit do p�edvoleb.Náhledy v reálném
�aseusnad�ujíprohlížení výsledné podoby vytvá�enéhoproduktu. Můžete vytvo�it
bu�zcela nové objekty nebo použít nové tvary na existující ráme�ky.

Pro otev�enídialogového okna Tvorba tvarů vyberte Služby > Tvorba tvarů.

Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů umož�ujevytvo�itráme�kyse
zvlněnými stranami. Chcete-li použít tuto kartu, popište požadovanou vlnu do
sekcí Vlna 1 a Vlna 2 a poté je p�i�a�teke �ty�emstranám ráme�kupomocí
ovládacích prvků ve vrchní �ástikarty.

Karta Vlny v dialogovém okně Tvorba tvarů

KartaMnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů umož�ujevytvo�it
mnohoúhelníkové ráme�ky.
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KartaMnohoúhelníky v dialogovém okně Tvorba tvarů

Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umož�uje
vytvo�itobjekty ve tvaru spirály.

Karta Spirály v dialogovém okně Tvorba tvarů

Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů)
umož�ujevytvo�itobdélníkové ráme�kys p�izpůsobenýmirohy.
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Karta Obdélníky v dialogovém okně Tvorba tvarů

KartaVolby v dialogovém okně Tvorba tvarů (Služby > Tvorba tvarů) umož�uje
uložit nastavení, která můžete znovu použít později.

Karta Volby v dialogovém okně Tvorba tvarů
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Různá vylepšení

Kromě ostatních funkcích, o kterých si zde můžete p�e�íst,obsahuje QuarkXPress
9 ještě následující vylepšení:

•Nyní můžete zamknout proporce ráme�kůa obrázků, takže jejich strany zůstanou
ve stejném poměru, i když změníte jejich velikost.

•Můžete importovat soubory aplikace Excel ve formátu .xls a .xlsx.

• (Pouze východoasijské edice) Když zobrazíte dialogové okno Rubi pro nové rubi,
aplikace automaticky vyplní toto pole fonetickým p�episemzákladního textu ze
vstupního editoru (IME). Tato funkce pracuje s jazyky, pro které jsou k dispozici
slovníky IME (v tuto chvíli pouze �ínštinaa japonština).

• (Pouze východoasijské edice) Můžete automaticky aplikovat rubi na několik slov
(oddělenýchmezerami nebo interpunkcí) zvolením rozsahu textu a poté stisknutím
Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R.

•QuarkXPress 9 zlepšuje vyhledávání instalací filtru Spotlight proMac OS amodulu
IFilter pro Windows.

•Nyní můžete použít funkci Mac OS QuickLook pro nahlédnutí do souborů
QuarkXPress a QuarkCopyDesk.

• P�iodesílání sestav do aplikace AppStudio můžete nyní použít vlastní písma,
pokud jsou ve formátu TTF nebo OTF. Tato písma budou vložena p�iodesílání,
proto je bude možné zobrazit ve vaší aplikaci. Pokud vkládáte velké soubory
písem, podstatně se tím zvětší velikost souboru s obsahem vaší aplikace.

• P�ivytvá�eníHTML jsou nyní výsledné soubory podstatněmenší, a to o 50%nebo
více. QuarkXPress nyní používá několik metod optimalizace, aby se zabránilo
opakovanému odesílání obrázků, a dokáže rozhodnout, zda je menší formát JPG
nebo PNG.

• Pokud je webový obsah, který je vložen nebo na který je odkazováno ze sestavy,
větší než pro něj použitý obrázkový ráme�ek,lze jím nyní v aplikaci posouvat.

•Akce tla�ítekzahrnují novou akci Akce otev�ít. Pomocí této akce nyní můžete
otev�ítsoubory a zobrazit je v rámci vaší aplikace. Musí být ve formátu, u kterého
za�ízeníví, jak jej zobrazit. Můžete nap�íkladotev�ítPDF soubor a zobrazit jej ve
své aplikace na za�ízeních,která podporují PDF.

• Pomocí dialogu Použití je nyní možné odeslat několik chybějících digitálních
souborů najednou.

•Vázané ráme�kynyní mohou obsahovat obohacení.
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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 znakynebo 
registrované obchodní zna�kyspole�nostiQuark Software Inc. a jejích p�idružených 
spole�nostív USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní zna�kyjsou majetkem 
odpovídajících vlastníků.

Barvy PANTONE ® zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela 
vyhovovat standardům PANTONE. P�esnébarvy najdete v p�íru�káchPANTONE. 
PANTONE® a další obchodní zna�kyPantone, Inc. jsoumajetkem firmy PANTONE 
LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které 
poskytuje licence spole�nostiQuark 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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