
Práce se soubory
InDesign se honosí tím, �e otevYe dokumen -
ty vytvoYené v QuarkXPressu 3.3 4.04 
a PageMakeru 6.5. Proto jsme vzali naai 
pYed lohu QuarkXPressu 3.3 pro tvorbu 
Fontu a zkusili ji otevYít. Výsledek vidíte 
pYed sebou, neboe dalaí testování vetn� 
psaní tohoto lánku a� po PostScript se 
odehrávalo pYímo v InDesignu  
Úplnou novinkou je menu pro otevírání 
a import souboro. Dialogové okno vypadá 
trochu jakoby se vám dostalo jedno okno 
Finderu (operaního systému) do aplikace. 
Orientace v souborech na disku je tím 
hod n� vylepaena. Souástí dialogového 
okna jsou také pomocné naviganí funkce 
podobné doplIku Default Folder<.
Krom� b��n� podporovaných datových 
formáto pracuje InDesign pro vstup i s for -
 máty PDF, nativní Photoshop (PSD) a na-
tivní Illustrator (AI). Obrázek natený 
v nativním formátu Photoshopu se chová 
jako jednovrstvý a nezobrazené vrstvy se 
do n�j nepromítají. Krom� formátu EPS 
podporuje InDesign import oYezové cesty 
i ve formátech TIFF a PSD. 
Exportovat umí InDesign, krom� Post-
Scriptu, pYímo do PDF. Kompozitní PDF 
soubor je vytváYen pYímo aplikací, bez 
nutnosti ukládat PostScript a ten pak disti-
lovat. PYi separovaném work  ow budete 
muset postupovat pYes PostScript. Studia, 
kde se krom� papírového< designu tvoYí 
i elektronický internetový design, také 
zajisté nepohrdnou exportem do HTML 
(u testované betaverze export prob�hl 
bez eatiny).

Typografie a práce s textem
Import pYedlohy se zdaYil a� neekan� 
dobYe. NepodaYilo se pYevést pouze zkratky 
(funkní klávesy) pro jednotlivé styly 
odstavco. Nebyl problém je znovu nade-
finovat, proto�e vlastní import stylo se 
povedl bezchybn�. Chyba nastala v tom, 
�e pYi importu byly ponieny eské znaky 
v sazb�, nicmén� sazba nov� vytvoYená 
eatinu obsahovat mo�e?!? Je nutné si 
uv�domit, �e testování bylo uskuten�no 
na americké verzi, vlastn� betaverzi, tak�e 
doufejme, �e plná originální verze, nebo 
nejpozd�ji eská verze budou fungovat 
v tomto ohledu bezchybn�. Styly odstavco 
jsme jeat� vylepaili o nové a naprosto 
ojedin�lé typogra  cké funce InDesignu  
optické prostrkání znako (Optical Kerning), 
optické vyrovnávání sloupco sazby (Optical 
Margin Alignment) a funkci Multiline 
Composer. První jmenovaná funkce se 
stará o lepaí vyrovnávání mezer mezi 

jednotlivými písmeny, kvalita sazby by 
se tak m�la pYiblí�it kvalit� run� prostr -
kávané sazby. Druhé vylepaení spoívá 
v povystrení< interpunkních znamének 
(napYíklad teka, d�lení slov nebo uvozov -
ky) za hranici sazebního rámeku. Tento 
drobný detail výrazn� pYispívá k optickému 
vyrovnání zejména pravých okrajo sazby. 
TYetí jmenované vylepaení spoívá v tom, 
�e d�lí-li InDesign slova, dívá se na Yádky 
pYed i za d�lením a zkouaí najít nejlepaí 
variantu pro d�lení v rámci n�kolika Yádko. 
Kolik Yádko bude brát InDesign v potaz 
zále�í na tom, jak si tuto funkci sami na -
stavíte, tvor ci programu je pYednastaveno 6. 
Nutno také dodat, �e d�lení slov a odsou-
vání jednoznakových pYedlo�ek z konco 
Yádko bylo provedeno run�, proto�e 
US verze nezná eská pra vidla d�lení, 
ani neobsahuje eský ko rektor. Jednozna-
kových slov na koncích Yádko jsme se 
zbavili pomocí nezlomitelné mezery. PYi 
jejich tvorb� nám vydatn� pomáhaly 
kvalitn� vytvoYené neviditelné znaky sazby. 
Me zera v textu je vid�t jako dostaten� 
velká teka v barv� oznaené vrstvy, tak �e 
je velmi dobYe viditelná. Narozdíl od Quark -
XPressu má InDesign i speciální sym boly 
pro neviditelné znaky (napY. nezlomitelná 
mezera je teka se stYí akou), tak�e je 
v textu dobYe poznáte.
SamozYejmostí moderního programu jsou 
také krom� stylo odstavco styly textu. 
Ty se liaí tím, �e mohou být aplikovány 
pouze na zvolený text a nikoliv na celý 
odstavec. V návaznosti na styly textu 
mívají zlomové aplikace také automatické 
generování rejstYíko. Tuto funkci spolu 
s automatickým generováním obsahu 
InDesign ve své první verzi postrádá. 
Vzhledem k architektuYe programu pod-
porující zásuvné moduly, byla tato a dalaí 
chyb�jící funkce (napYíklad sazba tabulek) 
pYenechány pro vývojáYe plug-ino. 
PYíjemným doplIkem je vkládání znako. 
Pomocí názorné tabulky mo�ete do textu 
vkládat libovolný znak jakékoliv znakové 
sady.

Barvy
InDesign podle souasných trendo samo -
zYejm� obsahuje Color Management Sys-
tem. Nastavení a mo�nosti jsou podobné 
jako ve Photoshopu 5.0. Trochu nás zara -
zilo, �e tato aplikace vobec nepodporuje 
práci se systémem Pantone Hexachrome. 
Pro práci ve CMYKu podporuje aplikace 
kompozitní i separované workflow a to 
bu� klasické postscriptové, nebo pYímým 
exportem do PDF.

U�ivatelské rozhraní a nástroje
SamozYejmostí stejn� jako v ostatních Ado-
be produktech je podobnost u�ivatelského 
rozhraní a libovolné pYeskupování pale -
tek. N�které paletky (písmo, odstavec 
a transformace) dokonce mo�ete pou�ívat 
bu� jako vertikální (stejné jako v ostatních 
Adobe programech) nebo jako horizontální 
(stejné jako v QuarkXPressu).
V paletce navigátor si mo�ete nechat zob -
razit bu� jen aktuální stranu nebo vaechny 
strany dokumentu.
Ve vaech paletkách mo�ete zadávat hod -
noty pomocí matematických operací (+, -, 
x, / a %) v libovolných jednotkách. Ke vaem 
nástrojom jsou k dispozici kon  textová me -
nu a nápov�dy. Vaechny nástroje a pa letky 
se dají skrýt stiskem tabelátoru.
Mo�nost otevYít více oken pro jeden do -
kument dává aanci napYíklad pracovat 
ve zv�taeném detailu a vid�t výsledek 
v celku stránky, nebo vid�t vedle sebe 
stránky z jednoho dokumentu, které 
nejsou v bezprostYední blízkosti. Funkce 
pracuje obdobn� jako v Illustratoru.
K u�ivatelskému komfortu také nále�í 
nekonen� mnoho kroko zp�t (omezeno 
pouze velikostí pam�ti). Ulo�ením vaak 
ztrácíte vaechny kroky vetn� toho posled-
ního. Trochu nás mrzí, �e Undo není uspo -
Yá dáno pYehledn� v paletce historie jako 
ve Photoshopu, nemo�ete se tedy vrátit 
o n�kolik kroko zp�t najednou, ani tvoYit 
snímky.
U testované betaverze jsme hojn� vyu�ili 
automatického obnovení dokumentu po 
neoekávané chyb� aplikace. PYesto�e tato 
nová funkce pracuje výborn�, doufáme, 
�e ji bude v ostré verzi opravdu potYeba 
jen pYi výpadku elektrické energie, i 
zakopnete-li o zásuvku.
Pro paletku transform je typické, �e si 
mo�ete zvolit bod objektu, ke kterému se 
transformace bude vztahovat. Seskupíte-li 
více roznorodých objekto (texty, obrázky, 
barevné pYechody) a oznaíte je nástrojem 
volby, chová se tato skupina jako jeden 
homogenní celek, mo�ete ji zmenaovat i 
zv�taovat (proporcionáln� i deformo váním), 
rotovat, zkrátka d�lat vae, co potYebujete. 
O pYízeI bojuje InDesign i svým editorem 
klávesových zkratek. Ka�dý u�ivatel si 
mo�e vytvoYit své zkratky pro libovolné 

Adobe InDesign 1.0 beta 3
Jak jist� vaichni víte, InDesign je nový koI stáje Adobe, který chce zlomit< 
vaechny rekordy. V dob�, kdy tete tento lánek, bude ji� pravd�podobn� 
v prodeji první verze (samozYejm� americká), pro naae testování jsme ji vaak 
jeat� k dispozici nem�li, a tak jsme testovali poslední beta verzi.
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pYíkazy InDesignu. Pro u�ivatele Quark -
XPressu je zde k dispozici také sada, která 
má pYiblí�it InDesign svým chováním 
Quark XPressu. 
Trochu nepYíjemné je, �e vodítka pYitahují 
jen pokud jsou zobrazena.
SamozYejmostí v InDesignu je také pYímá 
práce s bézierovými kYivkami (mo�nost 
zkopírovat vektorové objekty z Illustratoru, 
vlo�it je do InDesignu a dále s nimi praco-
vat jako s vektory). Program nabízí také 
vícenásobné barevné pYechody podobné 
t�m z Illustratoru.
Tvorci programu také trochu okoukali< 
z QuarkXPressu 4.0 mo�nost automaticky 
generovat oYezové cesty. V InDesignu vaak 
má tato funkce reálný smysl, proto�e cestu 
mo�ete dále pYímo editovat. Namítáte, 

�e to mo�ete v QuarkXPressu 4.0 také? 
Rozdíl je v tom, �e v QuarkXPressu vidíte 
pouze náhled maskovaného obrázku (co� 
je absurdní), zatímco v InDesignu mo�ete 
zapnout zobrazení obrázko v plném 
rozliaení a zobrazovat ve zv�taení 5 a� 
4000 %.

Po�adavky na hardware 
a jiná omezení
Velikost strany mo�e být v InDesignu a� 
5,48 x 5,48 m a stran mo�ete vyskládat 
vedle sebe a� deset.
Pravd�podobn� nejv�taí pYeká�kou v za-
pojení InDesignu do pYedtiskového work-
flow budou jeho hardwarové nároky. 
Program je to skuten� neskromný, a tak 
máme o jeho nasazení hlavn� na dra�aí 

platform� Mac OS trochu obavy. Verze 
pro Macintosh toti� vy�aduje minimáln� 
poíta s procesorem 603e, systém Mac 
OS 8.5, 120 MB volného místa na pevném 
disku, 48 MB RAM, CD-ROM a PostScripto-
vou tiskárnu Level 2. Doporuen je vaak 
procesor G3 s 64 a více MB pam�ti.
Na PC kompatibilních poítaích nejsou 
nároky o nic skromn�jaí. Minimáln� je 
po�adován poíta s procesorem Intel 
Pentium II a systémem Windows 98 nebo 
Windows NT Workstation (Service Pack 3), 
75 MB místa na harddisku, 48 MB RAM, 256 
barev. Doporueno je vaak Pentium II 300 
MHz (a lepaí) a 64 MB nebo více pam�ti.
Maximálním plus pro InDesign je jeho 
pYedpokládaná cena, která má na americ -
kém trhu init okolo 699 $.                      -JT-
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Otisk obrazovky nejlépe navozuje atmosféru 
 InDesignu. PYepracované menu <OtevYít  výrazn� 
pomáhá pYi orientaci v souborech.
}lutými pruhy pod Yádky InDesign upozorIuje na 
hraniní pou�ití pYeddefinovaných pravidel sazby.
Neviditelné znaky jsou opravdu p�kn� viditelné. 
Na pravé stran� sazby je dobYe vid�t vystupující 
 interpunkci.
Vlo�it znaky, které nejsou na klávesnici, je 
v InDesignu opravdu hraka.


