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Co nowego w programie
QuarkXPress 9
Program QuarkXPress® 9 w dalszym ci

gusprawia,

eprojektant znajduje si w

sercu procesu kreatywnego, zapewniaj cmo liwo projektowania
ci
i publikowania
bezpo

redniona urz

dzeniachiPad®. W poł

czeniuz automatyzacj sterowan

przez projektanta i nowymi funkcjami, które podnosz wydajno

program
,

QuarkXPress — najbardziej niezawodne narz dziedo projektowania i publikowania
na potrzeby druku — jest obecnie równie najłatwiejszym i najbardziej
zaawansowanym narz

dziemdo projektowania i publikowania cyfrowego.

Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do nowych funkcji programu
QuarkXPress 9.
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APP STUDIO

App Studio
Korzystaj

cz programu QuarkXPress w wersji 9.5 lub nowszej, mo

natworzy i

projektowa interaktywn zawarto dla tabletów.
Aby uzyska szczegółowe informacje, zapoznaj si z Podr
lub odwied stron
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cznikiemApp Studio

EKSPORTOWANIE DO PLIKU EBOOK W FORMACIE BLIO

Eksportowanie do pliku eBook w
formacie Blio
Blio eReader to bezpłatna aplikacja obsługuj
pomoc której ka

dyu

ytkownikmo

cawiele platform i urz

dze za,

eodczytywa zawarto multimedialn w

plikach eBook w formacie Blio na szerokiej gamie urz

dze wł,

czniez

komputerami z systemem Windows oraz (wkrótce) z platformami iOS, Android®
i Silverlight®.

Plik eBook wy

wietlanyw programie Blio eReader

Funkcja eksportu do formatu Blio w programie QuarkXPress oferuje wiele
atrakcyjnych opcji:
• Zapewnia

wietnywygl

de-booków, zachowuj

cfonty i zaawansowany układ

utworzony w programie QuarkXPress.
• Umo

liwiadodawanie do e-booków interaktywnej zawarto

ci,takiej jak filmy,

pokazy slajdów i kod HTML.
• Czytelnicy mog przeł

czasi na widok przepływu w celu czytania zawarto

problemów z układem dzi
konfigurowa
• Umo

kiczcionkom o zmiennym rozmiarze, które mo

cibez
na

.

liwiasprzeda zawarto

ciw ksi

garniBlio, dzi

w prosty sposób kupowa zawarto i wy

kiczemu u

wietlaj na wielu urz

ytkownicymog
dzeniach.
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EKSPORTOWANIE DO PLIKU EBOOK W FORMACIE BLIO

• Czytelnicy mog dodawa notatki w e-bookach, wyszukiwa okre
nawet słucha tekstu odczytywanego przez aplikacj
Dodawanie interaktywno

lonytekst, a

.

cido pliku eBook w formacie Blio jest bardzo proste.

Aby na przykład doda pokaz slajdów, wystarczy zaznaczy ramk graficzn i
wskaza folder z obrazami. Kiedy u ytkownikwy wietlawyeksportowany projekt,
obrazy s wy

wietlanekolejno w ramce graficznej.

Okno dialogowe Atrybuty interaktywne (Element > Publikowanie cyfrowe >
Interaktywno pliku Blio) umo liwiaprzekształcenie ramki graficznej w pokaz
slajdów.
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EKSPORTOWANIE DO FORMATU EPUB

Eksportowanie do formatu ePUB
ePUB to otwarty standard ksi

ek
elektronicznych i publikowania internetowego

organizacji International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Format ten
został wprowadzony w 2007 r. jako nast
ePUB s kodowane w j

pcaformatu Open eBook. Dokumenty

zykuXHTML.

Funkcja eksportowania do formatu ePUB w programie QuarkXPress umo

liwia

u yciewidoku Przepływ w celu wyodr bnieniatekstu i obrazów z układu programu
QuarkXPress oraz przekształcenia ich do komponentów tekstowych i graficznych.
Nast

pniemo

naokre

likolejno i oznakowa zawarto w celu spójnego

wy

wietlania,po czym wyeksportowa plik eBook o prawidłowej strukturze i z

mo

liwo zmiany
ci
przepływu. Plik ten mo

naodczyta na dowolnym czytniku

e-booków, który obsługuje standard ePUB, wł czniez urz dzeniamiiPad®, Sony®
Reader i NOOK®. E-booki w formacie ePUB mo
Amazon® dla urz

natak

eprzesyła do serwisu

dzeniaKindle®.
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STYLE WARUNKOWE

Style warunkowe
Style warunkowe umo liwiajautomatyczne stosowanie formatowania do tekstu
na podstawie zawarto

citego tekstu. We

mydla przykładu konwencje

formatowania tekstu, które przedstawiono na poni

Tekst, który mo
Konwencje u

nasformatowa przy u

ytena ilustracji mo

szejilustracji:

yciustylów warunkowych

naopisa w nast

puj sposób:
cy

1 Zastosuj arkusz stylów akapitu Nagłówek do pierwszego akapitu.
2 Zastosuj arkusz stylów znaków Pogrubiona tre do pierwszego zdania drugiego
akapitu.
3 Zastosuj arkusz stylów akapitu Tre a do ko
4 Po osi

gni

ciu
ko

cała

cuchatekstowego.

cuchatekstowego zawró i zastosuj wstecz arkusz stylów

znaków Nazwisko a do osi
Ka

cała

gni

cia
pauzy.

dykrok jest wykonywany dopiero po zako

czeniupoprzedniego kroku i

rozpoczyna si od miejsca w tek cie,w którym zako czyłdziałanie poprzedni krok.
Je

lidowolny krok nie powiedzie si p
, ozostałe kroki nie s wykonywane.

Funkcja Style warunkowe umo

liwiautworzenie takich instrukcji i automatyczne

stosowanie ich do tekstu. Na przykład powy
zaimplementowa przy u

yciunast
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puj

szekonwencje mo

cego
stylu warunkowego:

na

STYLE WARUNKOWE

Styl warunkowy, który powoduje uzyskanie wcze
formatowania

niejprzedstawionego

Po zapisaniu reguł w stylu warunkowym mo

nazastosowa ten styl do akapitów

tekstowych, po prostu zaznaczaj

cnazw stylu warunkowego na

cje i klikaj

palecie Style warunkowe.

Paleta Style warunkowe
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WYWOŁANIA

Wywołania
Funkcja Wywołania umo
wy

liwiatworzenie pływaj

cychramek, która zawsze s

wietlanena tej samej stronie lub rozkładówce co zawarto

do
, której si

odnosz N
. a przykład:
• Mo

nautworzy tabele z obrazami i tekstem, które przesuwaj si wraz z

odwołaniami do nich mi
• Mo

nautworzy wyró

stron wraz z tekstem

dzystronami.

nionecytaty, które automatycznie przesuwaj si na inn
ródłowym.

• Mo nautworzy „pływaj ce”ikony, które s umieszczane po lewej stronie akapitu,
aby wskaza

, eakapit zawiera wskazówk u
, wag o
, strze

enieitp.

Wywołanie to pływaj caramka, która zawsze jest wy wietlanana tej samej stronie
lub rozkładówce co zawarto
zakotwiczone w okre

do
, której si odnosi. Ka

lonymmiejscu ła

dewywołanie jest

cuchatekstowego, które jest nazywane

kotwic wywołania. Kotwica wywołania przepływa wraz z tekstem jak znak.
Przeniesienie kotwicy wywołania na now stron lub rozkładówk powoduje
równie przeniesienie wywołania. Je liwy wietlanes prowadnice, linia ł czyka d
kotwic wywołania z powi

Kotwica wywołania z powi

zanymwywołaniem (je

liistnieje).

zanymwywołaniem

Pozycja wywołania w layoucie jest zale
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naod dwóch kwestii:

WYWOŁANIA

• Poło eniekotwicy wywołania. Wywołanie zawsze znajduje si na tej samej stronie
lub rozkładówce co jego kotwica wywołania.
• Ustawienia kotwicy wywołania. Wywołanie mo naumie ciwzgl demrozkładówki,
strony, ramki lub komórki zawieraj cejkotwic wywołania, akapitu zawieraj cego
kotwic wywołania lub samej kotwicy wywołania.
Na przykład mo naskonfigurowa wywołanie, którego poło eniepoziome zawsze
przylega do marginesu zewn trznego,ale którego poło eniepionowe jest zawsze
wyrównane do akapitu zawieraj cegokotwic wywołania. Poni ejprzedstawiono
ustawienia takiej konfiguracji:

Ustawienia wywołania z zablokowanym poło
poło eniempionowym
Nale

ypami

ta

eniempoziomym i zmiennym

,eustawienia wywołania s zawsze zapisywane w kotwicy

wywołania, a nie w samym wywołaniu.
Poło eniewywołania mo nakontrolowa poprzez bezpo rednieskonfigurowanie
kotwicy wywołania lub zastosowanie stylu wywołania do kotwicy wywołania.
Styl wywołania to nazwany pakiet ustawie wywołania, który jest wy

wietlany

na palecie. Style wywołania s przydatne w dokumentach, w których wielokrotnie
u ywanes ró neustawienia wywoła Zamiast
.
ponownie tworzy takie ustawienia
przy ka

dymu

yciu,mo

napo prostu wybra kotwic wywołania i klikn

odpowiedni styl wywołania na palecie Style wywołania.
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WYWOŁANIA

Paleta Style wywołania
Style wywołania przypominaj arkusze stylów. Podobnie jak w przypadku arkuszy
stylów i innych zasobów, stylami wywołania mo

nazarz

dzaza pomoc

elementów Job Jacket.
Kotwic wywołania mo

nazaznaczy lub usun jej zaznaczenie. Zaznaczona

kotwica wywołania jest oznaczona czerwonym konturem, a jej styl wywołania
(je

liistnieje) zostaje wybrany na palecie Style wywołania.

Zaznaczona kotwica wywołania (po lewej) i niezaznaczona kotwica wywołania
(po prawej)
Po wył

czeniuprowadnic widoczna jest tylko zaznaczona kotwica wywołania.

Wyci

cielub skopiowanie i wklejenie tekstu zawieraj

powi

zanymwywołaniem powoduje wyci

tego wywołania wraz z tekstem.

12 | CO NOWEGO W PROGRAMIE QUARKXPRESS 9

cegokotwic wywołania z

cielub lub skopiowanie i wklejenie

PUNKTORY I NUMERACJA

Punktory i numeracja
Zamiast u
mo

ywar

cznieutworzonych i sformatowanych punktorów i numerów,

nautworzy listy wypunktowane i numerowane ze stylami punktorów,

numeracji i konspektu.

Styl punktora opisuje wygl dpunktora, jego odsuni cieod tekstu oraz
wyrównanie.

Okno dialogowe Edytuj styl punktora

Styl numeracji opisuje wygl dnumeru, jego format, odsuni cieod tekstu oraz
wyrównanie.

Okno dialogowe Edytuj styl numeracji
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PUNKTORY I NUMERACJA

Styl konspektu definiuje wci ciadla maksymalnie dziewi ciupoziomów wci
ka

dympoziomem mo

typów konspektów mo

napowi
natak

Z.

zastyl punktora lub numeracji. Dla niektórych
ewybra doł

czanienumerów z poprzednich

poziomów.

Okno dialogowe Edytuj styl numeracji
Aby zastosowa styl punktora, numeracji lub konspektu, nale

yu

ymenu

rozwijanego •/123 po prawej stronie karty Atrybuty akapitu na palecie Miary.
Je

lizastosowano styl kontekstu, przyciski Zmniejsz wci

umo

liwiajzmniejszenie lub zwi

kszeniepoziomu wci

Menu rozwijane •/123 i przyciski wci
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cia

ciei Zwi

ciaakapitu.

kszwci

cie

ULEPSZENIA TABEL

Ulepszenia tabel
Poniewa tabele nie zawsze mieszcz si na jednej stronie lub rozkładówce — albo
w miejscu przydzielonym w projekcie — mo

liwajest automatyczna kontynuacja

tabel w dowolnym innym miejscu layoutu.
Istniej dwa sposoby kontynuowania tabel:
• Zakotwiczenie tabeli w polu tekstowym. W wi

kszo przypadków
ci
jest to

preferowana metoda podziału tabeli, poniewa jest najłatwiejsza w u
•R

yciu.

cznypodział tabeli. Ta metoda jest wymagana w przypadku poziomego

podziału tabeli (na przykład aby umie

cipi pierwszych kolumn tabeli na jednej

stronie, a pozostałe trzy kolumny na innej stronie).
W przypadku kontynuacji tabel mo
zawarto

citabeli. Legend mo

eby wymagana legenda w celu wyja

nienia

nadoda w postaci automatycznie tworzonych i

synchronizowanych wierszy nagłówka i stopki. Mo
„kontynuowane” nagłówki tabeli dla kolejnych cz

natak

eutworzy specjalne

tabeli.
ci

W tej kontynuowanej tabeli dwa pierwsze wiersze — nagłówek tabeli i nagłówki
kolumn — s powtarzane jako wiersze nagłówka w kontynuowanych wyst pieniach
tabeli Pierwszy wiersz stanowi kontynuowany nagłówek.
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WIDOK EDYTOR ŁA

CUCHÓWTEKSTOWYCH

Widok Edytor ła
tekstowych
Widok Edytor ła

cuchów

cuchówtekstowych umo

liwiaskupienie si na tek

tekstowego bez rozpraszania si layoutem. W widoku Edytor ła
tekstowych cały tekst jest wy

wietlanyprzy u

cieła

cucha

cuchów

yciuidentycznego fontu w tym

samym rozmiarze, tekst wypełnia całe okno oraz wy

wietlanejest tylko

podstawowe formatowanie znaków (np. pogrubienie lub kursywa). Czerwone
tło wskazuje miejsce przepełnienia tekstu poza ostatni ramk tekstow lub
w ła

cie

cuchutekstowym.

Aby wy wietlizawarto aktywnego ła cuchatekstowego w nowym oknie Edytor
ła

cuchówtekstowych, nale

ła

cuchtekstowy i wybra opcj Widok > Edytor ła

okno Edytor ła

yzaznaczy ramk lub wiersz zawieraj

cuchówtekstowych jest ju otwarte, ła

zaznaczonego elementu zostanie wy
Aby monitorowa ogólny wygl
czytelnym rozmiarze, mo
okna layout wy

wietlaj

cydocelowy

cuchówtekstowych. (Je

li

cuchtekstowy

wietlonyw tym oknie).

dstrony podczas edycji tekstu w widoku o

naumie

ciokno Edytor ła

cego
ten sam ła

cuchówtekstowych obok

cuchtekstowy.

Ła cuchtekstowy w widoku layoutu (po lewej) i w oknie Edytor ła
tekstowych (po prawej)
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cuchów

k

ULEPSZENIA ARKUSZY STYLÓW

Ulepszenia arkuszy stylów
Menu palety Arkusze stylów i menu kontekstowe arkuszy stylów zapewniaj
nast

puj

ce
nowe opcje:

• Zastosuj arkusz stylów i zachowaj lokalne style pisma: powoduje zastosowanie
wybranego arkusza stylów, pozostawiaj

cbez zmian tylko lokalne style pisma

(takie jak pogrubienie i kursywa).
• Zastosuj arkusz stylów i zachowaj lokalne style pisma oraz style OpenType:
powoduje zastosowanie wybranego arkusza stylów, pozostawiaj

cbez zmian

zarówno lokalne style pisma (takie jak pogrubienie i kursywa), jak i style pisma
OpenType.
• Zastosuj arkusz stylów i usu formatowanie lokalne: powoduje zastosowanie
wybranego arkusza stylów i usuni ciecałego formatowania lokalnego. Odpowiada
to klikni

ciunazwy arkusza stylów z naci

ni

tym
klawiszem Option/Alt.

• Zastosuj arkusz stylów i usu lokalne formatowanie akapitu: powoduje
zastosowanie wybranego arkusza stylów i usuni cietylko lokalnego formatowania
akapitu. Całe lokalne formatowanie znaków pozostaje bez zmian.
• Zastosuj arkusz stylów i zachowaj wygl d
: powoduje zastosowanie wybranego
arkusza stylów oraz formatowania lokalnego, które jest wymagane w celu
zachowania bie

cego
wygl

duakapitu.

Je lizostanie u ytejedno z nast puj cych
polece program
,
QuarkXPress zastosuje
wskazany arkusz stylów akapitu do zaznaczonego tekstu. Nast
stylów okre

lanast

pnie,je

liarkusz

pnystyl, zostanie on zastosowany do kolejnego akapitu. Ten

proces jest kontynuowany do momentu, kiedy program QuarkXPress napotka
akapit bez okre
• Zastosuj przy u
przy u

yciunast

lonegonast
yciunast

pnegostylu. Funkcja ta ma nast

puj

ce
opcje:

pnegostylu: powoduje zastosowanie arkuszy stylów

pnegostylu.

• Zastosuj przy u yciunast pnegostylu i zachowaj lokalne style pisma: powoduje
zastosowanie arkuszy stylów przy u

yciunast

pnegostylu, pozostawiaj

cbez

zmian lokalne style pisma (takie jak pogrubienie i kursywa).
• Zastosuj przy u

yciunast

pnegostylu i zachowaj lokalne style pisma oraz

style OpenType: powoduje zastosowanie arkuszy stylów przy u yciunast pnego
stylu, pozostawiaj cbez zmian zarówno lokalne style pisma (takie jak pogrubienie
i kursywa), jak i style pisma OpenType.
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ULEPSZENIA ARKUSZY STYLÓW

• Zastosuj przy u

yciunast

pnegostylu i usu formatowanie lokalne: powoduje

zastosowanie arkuszy stylów przy u

yciunast

pnegostylu oraz formatowania

lokalnego, które jest wymagane w celu zachowania bie
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cego
wygl

duakapitu.

MODUŁ XTENSION NARZ

Moduł XTension Narz
klonowania
Za pomoc modułu XTension Narz

DZIEKLONOWANIA

dzie

dzieklonowania mo

naskopiowa wybrane

elementy do tej samej lokalizacji na innych stronach lub w innym projekcie. Mo na
tak

eskopiowa strony do oddzielnego projektu.

Aby u

ymodułu Narz

dzieklonowania, nale

ynajpierw zaznaczy elementy do

sklonowania lub anulowa zaznaczenie wszystkich elementów w celu sklonowania
stron. Nast
wy

pnienale

wietliokno dialogowe Narz

Okno dialogowe Narz
Obszar
Nale

ywybra opcj Narz

dzia> Narz

dzieklonowania, aby

dzieklonowania.

dzieklonowania

ródłoklonowania umo

liwiawybranie elementów do skopiowania.

yklikn opcj Zaznaczenie, aby sklonowa wybrane elementy, lub opcj

Strony, aby sklonowa zakres stron (okre

lonychjako pozycja bezwzgl

Obszar Miejsce docelowe klonowania umo
zostanie umieszczona sklonowana zawarto

dna).

liwiawybranie miejsca, w którym
Wybierz
.
opcj z menu rozwijanego

Miejsce docelowe:
• Bie

layout:
cy
kopiuje zaznaczone elementy do innej lokalizacji w tym layoucie.
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MODUŁ XTENSION NARZ

DZIEKLONOWANIA

• Plik programu Quark: kopiuje zaznaczone elementy lub strony do istniej

cego

projektu programu QuarkXPress.
• Nowy projekt: kopiuje zaznaczone elementy lub strony do nowego projektu
programu QuarkXPress.
• Nowy layout: kopiuje zaznaczone elementy lub strony do nowego layoutu w
tym projekcie programu QuarkXPress.
• Podziel na pojedyncze strony: tworzy plik projektu z jedn stron dla ka

dej

wskazanej strony.
• Podziel layouty na projekty: tworzy projekt z jednym layoutem na podstawie
ka

degolayoutu w tym projekcie.

• Wszystkie otwarte layouty: kopiuje zaznaczone elementy do wszystkich
layoutów w tym projekcie.
• [Nazwa layoutu]: kopiuje zaznaczone elementy lub strony do tego layoutu.
Wprowad stron docelow w polu Do strony.
Je

liklonowane jest zaznaczenie, nale

yu

ypola Kopie, aby wprowadzi liczb

kopii zaznaczonych elementów. Je lina przykład w polu Do strony wprowadzono
warto 2, a w polu Kopie — warto 5, kopie zostan utworzone na stronach 2,
3, 4, 5 i 6. Je

liu

ywanyjest layout ze stronami widz

cymi,kopie zostan

umieszczone po obu stronach rozkładówki.
Podczas klonowania stron nale

yzaznaczy pole wyboru Utwórz sekcje, aby

utworzy sekcje na sklonowanych stronach, a nast

pniewybra opcj

:

• Zachowaj przyleganie: powoduje zachowanie wszystkich kopii stron w
pojedynczym layoucie docelowym, nawet je
• Wiele sekcji: je

listrony pochodz z ró

nychsekcji.

liwskazany zakres stron zawiera podziały sekcji, zostan one

zachowane w kopiach.
Podczas klonowania do nowego projektu lub podziału na projekty nale
zaznaczy pole wyboru Kopiuj arkusze stylów, aby doł
stylów z layoutu

y

czywszystkie arkusze

ródłowegow nowym projekcie lub projektach. W przeciwnym

razie zostan skopiowane tylko u

ywanearkusze stylów.
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Moduł XTension Siatka obrazów
Moduł XTension Siatka obrazów umo
obrazów z folderu zawieraj

liwiaautomatyczne tworzenie siatki

cegopliki obrazów.

Strona utworzona przez moduł Siatka obrazów
Aby u ymodułu Siatka obrazów w aktywnym layoucie, wybierz opcj Narz dzia>
Siatka obrazów. Zostanie wy

wietloneokno dialogowe Siatka obrazów.

CO NOWEGO W PROGRAMIE QUARKXPRESS 9 | 21

MODUŁ XTENSION SIATKA OBRAZÓW

Okno dialogowe Siatka obrazów
Aby r cznieokre lirozmiar ramek tworz cychsiatk wprowad
,
warto ciw polach
Rozmiar ramki, a nast

pniekliknij opcj Ustalony rozmiar. (Warto

ramki s ignorowane w przypadku klikni
polu Przerwa okre
Aby okre

l

dany
odst

pmi

ciRozmiar

ciaopcji Automatyczny rozmiar). W

dzyobrazami.

liliczb wierszy i kolumn w siatce oraz umo

liwiautomatyczne

dopasowanie rozmiaru ramek przez moduł, kliknij opcj Automatyczny rozmiar
i wprowad warto

ciw polach wierszy i kolumn.

Aby automatycznie ustawia rozmiar ramek w zale

no od
ci ich proporcji, po

wpisaniu maksymalnego rozmiaru w obszarze Rozmiar ramki kliknij opcj
Automatycznie wypełnij strony przy u yciuustalonego rozmiaru a do limitu.
Zaznacz pole wyboru Dodaj informacje o obrazie, aby doda ramk tekstu
podpisu pod ka
rozdzielczo

dramk graficzn Podpis
.
b

dziewskazywa nazw pliku obrazu,

wymiary
,
w pikselach, format pliku i przestrze kolorów. Aby

ograniczy podpis do nazwy pliku obrazu, zaznacz pole wyboru Tylko nazwa.
Aby kontrolowa rozmiar tekstu podpisu, zaznacz pole wyboru Rozmiar tekstu
informacyjnego (je
u

lito pole wyboru nie zostanie zaznaczone, moduł b

ywarozmiaru fontu okre

dzie

lonegow arkuszu stylów znaków Normalny).

Aby zastosowa automatyczne tworzenie cieni dla ramek graficznych, zaznacz
pole wyboru Zastosuj cie i wprowad przesuni

ciecienia w polu Przesuni

cie
.

Opcje w obszarze Kształt ramki umo liwiajokre leniekształtu ramek graficznych.
Aby u
narz

ydomy

lnychatrybutów ramki graficznej okre

lonychw preferencjach

dzia(karta QuarkXPress/Edycja > Preferencje > Narz

wyboru U

yjpreferencji narz

dzia
), zaznacz pole

dzia
. W przeciwnym razie ramki graficzne b

miały białe tło.
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W obszarze Ustawianie rozmiaru obrazu wybierz jedn z nast
• Importuj: umo
tak

liwiaokre

puj

cych
opcji:

lenieskali dla importowanych obrazów. Aby zmieni

erozmiar ramki w celu dopasowania do obrazu, zaznacz pole wyboru

Dopasuj ramk do obrazu. Mo
ustawie okre

eto jednak spowodowa zmian niektórych

lonychw obszarze Rozmiar i układ nowej ramki.

• Dopasuj proporcjonalnie do ramki: powoduje proporcjonalne dopasowanie
obrazu do ramki.
• Rozci

gnijdo ramki: powoduje dopasowanie obrazu do ramki bez zachowania

proporcji.
Zaznacz pole wyboru Przetwarzaj podfoldery, aby doł

czyobrazy znajduj

ce

si w podfolderach folderu docelowego.
Aby wybra folder docelowy i rozpocz proces, kliknij przycisk Przetwarzaj
folder. Aby rozpocz proces z aktualnie wybranym folderem docelowym, kliknij
przycisk OK.
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DZIEWI

ZANIA

Moduł XTension Narz
wi zania
Moduł XTension Narz

dziewi

zaniaumo

dzie

liwiał czeniei rozł

czanieramek

tekstowych bez powodowania przepływu.
Aby u
poł
wi

ymodułu Narz

czenialub rozł
zania
, aby wy

zania,nale
pnienale

dziewi

Aby rozł

czyła

jedn z nast

czyzakres stron (okre
cuchytekstowe, nale

puj

czyzaznaczone elementy, lub opcj

cz
, a nast

dna).

pniewybra

cych
opcji:
cuchówtekstowych: jednego ła

cychsi przed zaznaczon ramk j,ednego ła

zaznaczonej ramki i jednego ła
ramk

dzie

zania
.

lonychjako pozycja bezwzgl

yklikn opcj Rozł

• Opcja 1 powoduje utworzenie trzech ła
dla ramek znajduj

dziewi

dzia> Narz

zania

yklikn opcj Zaznaczenie, aby rozł

Strony, aby rozł

ynajpierw zaznaczy elementy do
ywybra opcj Narz

wietliokno dialogowe Narz

Okno dialogowe Narz
Nale

dziewi

czenia.Nast

cuchadla ramek znajduj

.
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• Opcja 2 powoduje utworzenie dwóch ła
dla ramek znajduj

cuchówtekstowych: jednego ła

cychsi przed i za zaznaczon ramk i jednego ła

DZIEWI

ZANIA

cucha

cuchadla

zaznaczonej ramki.

• Opcja 3 powoduje utworzenie dwóch ła
dla ramek znajduj
jednego ła

cuchadla ramek znajduj

cychsi za zaznaczon ramk

• Opcja 4 powoduje utworzenie dwóch ła
dla ramek znajduj

cucha

czyramki tekstowe, nale

Strony, ta opcja spowoduje poł

.

cuchówtekstowych: jednego ła

cychsi przed zaznaczon ramk i jednego ła

zaznaczonej ramki oraz ramek znajduj

Aby poł

cuchówtekstowych: jednego ła

cychsi przed zaznaczon ramk oraz zaznaczonej ramki i

cychsi za zaznaczon ramk

yklikn opcj Powi . Je

cucha

cuchadla
.

liwybrana jest opcja

czenietylko tych ramek, które zostały rozł

czone

przez Narz dziewi zania.Je liwybrana jest opcja Zaznaczenie, Narz dziewi zania
spróbuje poł
Klikni

czyzaznaczone ramki w kolejno

ciich zaznaczania.

ciepola wyboru Zachowaj tekst w tych samych ramkach spowoduje

prób zachowania tekstu w tych samych ramkach po poł

czeniu.
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Moduł XTension Tworzenie
kształtów
Moduł XTension Tworzenie kształtów umo
kształtów. Wszystkie ustawienia mo
zapisa jako ustawienia wst

liwiatworzenie wielu nietypowych

nadostosowa w szerokim zakresie, a tak

pne.Podgl

dw czasie rzeczywistym ułatwia

sprawdzanie tworzonych kształtów. Nowe kształty mo
stosowa do istniej
Aby wy
Narz

natworzy od zera lub

cychramek.

wietliokno dialogowe Tworzenie kształtów, nale

ywybra opcj

dzia> Tworzenie kształtów.

Karta Fale okna dialogowego Tworzenie kształtów umo
z falistymi bokami. Aby u
Fala 1 i Fala 2, a nast
elementów steruj

ytej karty, nale

yopisa

liwiatworzenie ramek

dany
typ fal w obszarach

pnieprzypisa je do czterech boków ramki przy u

cychw górnej cz

yciu

karty.
ci

Karta Fale okna dialogowego Tworzenie kształtów
Karta Wielok
wielok

tyokna dialogowego Tworzenie kształtów umo

tnychramek.
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Karta Wielok

tyokna dialogowego Tworzenie kształtów

Karta Spirale okna dialogowego Tworzenie kształtów (Narz
kształtów) umo

dzia> Tworzenie

liwiatworzenie spiralnych kształtów.

Karta Spirale okna dialogowego Tworzenie kształtów
Karta Prostok

tyokna dialogowego Tworzenie kształtów (Narz

Tworzenie kształtów) umo
dostosowanymi naro

Karta Prostok

liwiatworzenie prostok

dzia>

tnychramek z

nikami.

tyokna dialogowego Tworzenie kształtów

Karta Ustawienia wst pneokna dialogowego Tworzenie kształtów (Narz dzia>
Tworzenie kształtów) umo
ponownego u

yciaw przyszło

liwiazapisanie okre

lonychustawie w celu ich

ci.
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Karta Ustawienia wst

pneokna dialogowego Tworzenie kształtów
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NEULEPSZENIA

neulepszenia
Oprócz innych funkcji przedstawionych w niniejszym dokumencie, program
QuarkXPress 9 zawiera nast
• Mo

puj

ce
ulepszenia:

nateraz zablokowa proporcje ramek i obrazów, aby zachowa te proporcje

podczas zmiany rozmiaru.
• Mo

nateraz importowa pliki programu Excel w formatach .xls i .xlsx.

• (Tylko wersje wschodnioazjatyckie) Po wy

wietleniuokna dialogowego Rubi dla

nowego tekstu rubi program automatycznie wypełni to pole fonetycznym zapisem
tekstu podstawowego z edytora metody wprowadzania (IME). Ta funkcja działa
w przypadku j

zyków,dla których dost

przygotowywania tej publikacji dost

pnes słowniki IME (w momencie

pnebyły tylko j

zykichi

skii japo

• (Tylko wersje wschodnioazjatyckie) Automatyczny tekst rubi mo

ski).

nadoda do

grupy słów (rozdzielonych spacjami lub znakami przestankowymi), zaznaczaj
zakres tekstu i naciskaj

c

cklawisze Command+Option+Shift+R/Ctrl+Alt+Shift+R.

• Program QuarkXPress 9 rozszerza mo

liwo wyszukiwania,
ci
instaluj

cfiltr

Spotlight dla systemu Mac OS i moduł IFilter dla systemu Windows.
• Mo

nateraz u

podgl

ywafunkcji QuickLook w systemie Mac OS do wy

• Podczas przesyłania layoutów do App Studio mo
je

nau

ywawłasnych fontów,

lis one w formacie TTF lub OTF. Fonty te zostan osadzone podczas

przesyłania, przez co b
du

wietlania

duplików programów QuarkXPress i QuarkCopyDesk.

dziemo

liweich wy

ychplików fontów spowoduje znacz

wietlaniew aplikacji. Osadzenie

cezwi

kszenierozmiaru pliku aplikacji.

• Pliki wynikowe podczas tworzenia kodu HTML s znacz
o 50%), poniewa program QuarkXPress u

comniejsze (co najmniej

ywateraz kilku metod optymalizacji.

Pozwala to unikn wielokrotnego przesyłania obrazów. Ponadto stosowana jest
inteligentna metoda okre

lania,czy mniejszy b

dzieformat JPG lub PNG.

• Zawarto internetowa, która jest osadzona lub przywoływana w layoucie, mo

e

by teraz przewijana w aplikacji, je lita zawarto jest wi kszani ramka graficzna,
w której j umieszczono.
• Działania przycisków obejmuj now funkcj Otwórz działanie. Korzystaj cz tego
działania, mo

nateraz otwiera pliki i wy

formacie, którego wy

wietlaje w aplikacji. Pliki musz by w

wietlaniejest obsługiwane przez urz

dzenie.Na przykład

mo naotworzy plik PDF i wy wietligo w aplikacji na urz dzeniach,które obsługuj
format PDF.
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• Wiele brakuj cychplików cyfrowych mo nazaktualizowa jednocze nieprzy u yciu
okna dialogowego U

ycie
.

• Zakotwiczone ramki mog teraz zawiera ulepszenia.
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Uwagi prawne
©2022 Quark Software Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrze

one.
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5 907 704, 6 005 560, 6 052 514, 6 081 262, 6 633 666 B2, 6 947 959 B1,
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Quark, logo Quark, QuarkXPress i QuarkCopyDesk to znaki towarowe lub
zarejestrowane znaki towarowe firmy Quark Software, Inc. i powizanychfirm
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własno

odpowiednich
wła cicieli.
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standardom kolorów PANTONE. W celu uzyskania wiernych
kolorów naleyzapozna
szi biecymi
publikacjami firmy PANTONE. PANTONE®
i inne znaki towarowe Pantone stanowi łasno
w irmy PANTONE
f
LLC. © Pantone
LLC 2010.
Firma Pantone jest wła
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praw autorskich do danych kolorów i/lub

oprogramowania, które zostały licencjonowane firmie Quark Software, Inc. w
celu dystrybucji tylko w poł

czeniu
z oprogramowaniem Quark. Danych kolorów

i oprogramowania PANTONE nie naleykopiowa
na inny dysk lub do pamici,
chyba estanowi to
procesu
cz
wykonywania oprogramowania Quark.
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