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 pravdpodobn
v prodeji první verze (samozYejm americká), pro naae testování jsme ji vaak
jeat k dispozici nemli, a tak jsme testovali poslední beta verzi.
Práce se soubory
InDesign se honosí tím, e otevYe dokumenty v ytvoYené v Quark XPressu 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 v etn
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 (opera ního systému) do aplikace.
Orientace v souborech na disku je tím
hod n vylepaena. Sou ástí dialogového
okna jsou také pomocné naviga ní funkce
podobné doplIku Default Folder<.
Krom bn podporovaných datových
formáto pracuje InDesign pro vstup i s formáty PDF, nativní Photoshop (PSD) a nativní Illustrator (AI). Obrázek na tený
v nativním formátu Photoshopu se chová
jako jednovrstvý a nezobrazené vrstvy se
do nj nepromítají. Krom formátu EPS
podporuje InDesign import oYezové cesty
i ve formátech TIFF a PSD.
Expor tovat umí InDesign, krom PostScriptu, pYímo do PDF. Kompozitní PDF
soubor je vytváYen pYímo aplikací, bez
nutnosti ukládat PostScript a ten pak distilovat. 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 probhl
bez eatiny).
Typografie a práce s textem
Import pYedlohy se zdaYil a ne ekan
dobYe. NepodaYilo se pYevést pouze zkratky
(funk ní kl á vesy) pro jednotlivé st yly
odstavco. Nebyl problém je znovu nadefinovat, protoe vlastní import stylo se
povedl bezchybn. Chyba nastala v tom,
e pYi importu byly poni eny eské znaky
v sazb, nicmén sazba nov vytvoYená
eatinu obsahovat moe?!? Je nutné si
uvdomit, e testování bylo uskute nno
na americké verzi, vlastn betaverzi, take
doufejme, e plná originální verze, nebo
nejpozdji eská verze budou fungovat
v tomto ohledu bezchybn. Styly odstavco
jsme jeat v ylepaili o nové a naprosto
ojedinlé typogra cké funce InDesignu
optické prostrkání znako (Optical Kerning),
optické vyrovnávání sloupco sazby (Optical
Margin Alignment) a funkci Multiline
Composer. První jmenovan á funkce se
stará o lepaí v yrovn á v á ní mezer mezi
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jednotliv ými písmeny, kvalita sazby by
se tak mla pYiblíit kvalit ru n prostrkávané sazby. Druhé vylepaení spo ívá
v povystr ení< interpunk ních znamének
(napYíklad te ka, dlení slov nebo uvozovky) za hranici sazebního ráme ku. Tento
drobný detail výrazn pYispívá k optickému
vyrovnání zejména pravých okrajo sazby.
TYetí jmenované vylepaení spo ívá v tom,
e dlí-li InDesign slova, dívá se na Yádky
pYed i za dlením a zkouaí najít nejlepaí
variantu pro dlení v rámci nkolika Yádko.
Kolik Yádko bude brát InDesign v potaz
záleí na tom, jak si tuto funkci sami na stavíte, tvorci programu je pYednastaveno 6.
Nutno také dodat, e dlení slov a odsouvání jednoznakových pYedloek z konco
Yá dko bylo provedeno ru n, protoe
US verze nezn á eská pra vidla dlení,
ani neobsahuje eský korektor. Jednoznakov ých slov na koncích Yá dko jsme se
zbavili pomocí nezlomitelné mezery. PYi
jejich t vorb n á m v ydatn pom á haly
kvalitn vytvoYené neviditelné znaky sazby.
Mezera v textu je vidt jako dostate n
velká te ka v barv ozna ené vrstvy, take
je velmi dobYe viditelná. Narozdíl od QuarkXPressu má InDesign i speciální symboly
pro neviditelné znaky (napY. nezlomitelná
mezera je te ka se stYí akou) , tak e je
v textu dobYe poznáte.
SamozYejmostí moderního programu jsou
také krom stylo odstavco styly tex tu.
Ty se liaí tím, e mohou být aplikovány
pouze na zvolený text a nikoliv na celý
odstavec. V n á vaznosti na st yly tex tu
mívají zlomové aplikace také automatické
generování rejstYíko. Tuto funkci spolu
s automatickým generová ním obsahu
InDesign ve s vé pr vní verzi pos trá d á .
Vzhledem k architektuYe programu podporující zásuvné moduly, byla tato a dalaí
chybjící funkce (napYíklad sazba tabulek)
pYenechány pro vývojáYe plug-ino.
PYíjemným doplIkem je vkládání znako.
Pomocí názorné tabulky moete do textu
vkládat libovolný znak jakékoliv znakové
sady.
Barvy
InDesign podle sou asných trendo samo zYejm obsahuje Color Management System. Nastavení a monosti 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.

Uivatelské rozhraní a nástroje
SamozYejmostí stejn jako v ostatních Adobe produktech je podobnost uivatelského
rozhraní a libovolné pYeskupování pale tek. Nkteré paletky (písmo, odstavec
a transformace) dokonce moete pouívat
bu jako vertikální (stejné jako v ostatních
Adobe programech) nebo jako horizontální
(stejné jako v QuarkXPressu).
V paletce navigátor si moete nechat zob razit bu jen aktuální stranu nebo vaechny
strany dokumentu.
Ve vaech paletkách moete zadávat hod noty pomocí matematických operací (+, -,
x, / a %) v libovolných jednotkách. Ke vaem
nástrojom jsou k dispozici kontextová me nu a nápovdy. Vaechny nástroje a paletky
se dají skrýt stiskem tabelátoru.
Monost otevYít více oken pro jeden do kument dává aanci napYíklad pracovat
ve zvtaeném detailu a vidt v ýsledek
v celku stránky, nebo vidt vedle sebe
s trá nk y z jednoho dokumentu, k teré
nejsou v bezprostYední blízkosti. Funkce
pracuje obdobn jako v Illustratoru.
K uivatelskému komfortu také náleí
nekone n mnoho kroko zpt (omezeno
pouze velikostí pamti). Uloením vaak
ztrácíte vaechny kroky v etn toho posledního. Trochu nás mrzí, e Undo není uspo Yá dáno pYehledn v paletce historie jako
ve Photoshopu, nemoete se tedy vrátit
o nkolik kroko zpt najednou, ani tvoYit
snímky.
U testované betaverze jsme hojn vyuili
automatického obnovení dokumentu po
neo ekávané chyb aplikace. PYestoe tato
nová funkce pracuje výborn, doufáme,
e ji bude v ostré verzi opravdu potYeba
jen pYi v ýpadku elektrické energie, i
zakopnete-li o zásuvku.
Pro paletku transform je typické, e si
moete zvolit bod objektu, ke kterému se
transformace bude vztahovat. Seskupíte-li
více roznorodých objekto (texty, obrázky,
barevné pYechody) a ozna íte je nástrojem
volby, chová se tato skupina jako jeden
homogenní celek, moete ji zmenaovat i
zvtaovat (proporcionáln i deformováním),
rotovat, zkrátka dlat vae, co potYebujete.
O pYízeI bojuje InDesign i svým editorem
klávesov ých zkratek. Kadý uivatel si
moe vytvoYit své zkratky pro libovolné

pYíkazy InDesignu. Pro uivatele QuarkXPressu je zde k dispozici také sada, která
m á pYiblíit InDesign sv ým chov á ním
Quark XPressu.
Trochu nepYíjemné je, e vodítka pYitahují
jen pokud jsou zobrazena.
SamozYejmostí v InDesignu je také pYímá
práce s bézierovými kYivkami (monost
zkopírovat vektorové objekty z Illustratoru,
vloit je do InDesignu a dále s nimi pracovat jako s vektory). Program nabízí také
vícenásobné barevné pYechody podobné
tm z Illustratoru.
Tvorci programu také trochu okoukali<
z QuarkXPressu 4.0 monost automaticky
generovat oYezové cesty. V InDesignu vaak
má tato funkce reálný smysl, protoe cestu
moete dále pYímo editovat. Namítáte,

e to moete v QuarkXPressu 4.0 také?
Rozdíl je v tom, e v QuarkXPressu vidíte
pouze náhled maskovaného obrázku (co
je absurdní), zatímco v InDesignu moete
z ap n o u t zo b raze ní o b rá zko v p ln é m
rozliaení a zobrazovat ve zvtaení 5 a
4000 %.
Poadavky na hardware
a jiná omezení
Velikost strany moe být v InDesignu a
5,48 x 5,48 m a stran moete vyskládat
vedle sebe a deset.
Pravdpodobn nejvtaí pYekákou v zapojení InDesignu do pYedtiskového workflow budou jeho hardwarové n á rok y.
Program je to skute n neskromný, a tak
máme o jeho nasazení hlavn na draaí

platform Mac OS trochu obavy. Verze
pro Macintosh toti vyaduje minimáln
po íta s procesorem 603e, systém Mac
OS 8.5, 120 MB volného místa na pevném
disku, 48 MB RAM, CD-ROM a PostScriptovou tiskárnu Level 2. Doporu en je vaak
procesor G3 s 64 a více MB pamti.
Na PC kompatibilních po íta ích nejsou
nároky o nic skromnjaí. Minimáln je
poadován po íta 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. Doporu eno je vaak Pentium II 300
MHz (a lepaí) a 64 MB nebo více pamti.
Maximálním plus pro InDesign je jeho
pYedpokládaná cena, která má na americkém trhu init okolo 699 $.
-JT-

Otisk obrazovky nejlépe navozuje atmosféru
InDesignu. PYepracované menu <OtevYít výrazn
pomáhá pYi orientaci v souborech.
}lutými pruhy pod Yádky InDesign upozorIuje na
hrani ní pouití pYeddefinovaných pravidel sazby.
Neviditelné znaky jsou opravdu pkn viditelné.
Na pravé stran sazby je dobYe vidt vystupující
interpunkci.
Vloit znaky, které nejsou na klávesnici, je
v InDesignu opravdu hra ka.
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