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Co nowego

Niektóre treści, do których prowadzą łącza na tej stronie, mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
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Interfejs użytkownika modernizacja

Ulepszenia w programie InDesign CC

Domyślnie interfejs programu InDesign ma teraz ciemny motyw, dzięki czemu jego wygląd stał się spójny z nowymi wersjami innych produktów,
takich jak Photoshop, Illustrator i Premiere Pro. Motyw ten zapewnia większą wygodę użytkowania pod względem wizualnym, zwłaszcza przy
pracy z intensywnymi kolorami i złożonymi projektami. Umożliwia to ponadto sprawniejszą niż dotychczas pracę na kilku aplikacjach.

 

 

Nowe, bogate motywy kolorów interfejsu użytkownika: ciemne, średnio jasne, jasne i średnio ciemne

Można z łatwością dostosować jasność interfejsu użytkownika do własnych potrzeb. Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji Interfejs użytkownika
dostępnej w oknie dialogowym Preferencje. Można również wywołać opcję Dopasuj stół montażowy do motywu kolorystycznego, aby dopasować
odcień obszaru montażowego do jasności interfejsu. Jeśli wolisz pracować z klasycznym (CS6 lub wcześniejszym) kolorem stołu montażowego
programu InDesign, usuń zaznaczenie tej opcji.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Omówienie nowego interfejsu (wideo)

Usprawnienia platformy

Ulepszenia w programie InDesign CC
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Obsługa technologii HiDPI
Program InDesign obsługuje wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można w pełni korzystać z dobrodziejstw najnowocześniejszych
technologii. Ta funkcja jest obecnie dostępna w systemie Mac OS (na przykład na komputerach MacBook Pro z wyświetlaczami Retina). Możesz
teraz docenić pracę na tych urządzeniach w wyraźniejszym i bardziej przejrzystym środowisku. Tekst oraz złożone kompozycje są teraz
czytelniejsze, a kolory i odcienie żywsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Obsługa 64-bitowych systemów Mac i Windows
Programy InDesign, InCopy i InDesign Server są teraz 64-bitowymi aplikacjami, dzięki czemu mogą korzystać z ilości pamięci RAM większych niż
3GB w systemach operacyjnych Mac i Windows. Wszystkie funkcje programu InDesign zostały przystosowane do pracy w trybie 64-bitowym.
Dzięki obsłudze architektury 64-bitowej ogólne czynności przetwarzania są szybsze, a aplikacja ma dostęp do większej ilości pamięci RAM.
Większe ilości dostępnej pamięci przyspieszają realizację procesów w aplikacji, a także ułatwiają pracę z wieloma dużymi plikami jednocześnie.

Kody QR

 Nowości programu InDesign CC

W programie InDesign można teraz generować i edytować wysokiej jakości niezależne kody QR. Wygenerowany kod QR jest wysokiej jakości
obiektem graficznym, który w programie InDesign zachowuje się jak natywna grafika wektorowa. Obiekt można łatwo zeskalować i wypełnić
kolorami. Na obiektach tych można także stosować efekty, takie jak przezroczystość, oraz atrybuty, jak nadruk, farby podstawowe i zalewkowanie.

Funkcja generowania kodu QR jest dostępna po kliknięciu pozycji Menu > Obiekt lub wywołaniu prawym kliknięciem menu kontekstowego po
wybraniu pustej ramki. 

 

Po umieszczeniu w dokumencie kod QR jest traktowany jak zwykły obiekt EPS z tą różnicą, że jest nad nim wyświetlana wskazówka z opisem
zawartości.

 

Więcej informacji można znaleźć w filmie Tworzenie kodów QR lub artykule Tworzenie kodów QR

Usprawnienia menu czcionek

Ulepszenia w programie InDesign CC

Dokonano szeregu ulepszeń w menu Czcionki, obejmujących sposób wyświetlania czcionek, ich przeszukiwanie i wybór. Możesz teraz określić
ulubione czcionki w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich i stosować czcionki do wybranego tekstu podczas wyszukiwania, dzięki czemu
wiesz, jak będą one wyglądały w układzie.
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Główne usprawnienia
Wyszukiwanie czcionek przez dowolną część nazwy
Wyświetlanie frontów z rodzinami w podmenu
Wybieranie czcionek danego tekstu za pomocą klawiszy strzałek
Zarządzanie ulubionymi czcionkami

Nowy widżet menu Czcionki
Dodano nowy widżet czcionek w panelu Znak oraz panelu sterowania. Widżet zawiera cztery elementy.

 

1. Kontrolowany przyciskiem wybór jednego z dwu trybów wyszukiwania
2. Pole tekstowe wyświetlające nazwę wybranej czcionek lub umożliwiające wprowadzenie słowa kluczowego wyszukiwania
3. Ikona czyszczenia wyszukiwania – pojawia się tylko wtedy, gdy wpisano tekst w pole wyszukiwania
4. Strzałka menu rozwijanego listy czcionek – wszystkie czcionki lub tylko wyniki wyszukiwania

Kliknięcie przycisku ze strzałką w dół bez wprowadzenia jakiegokolwiek zapytania wyświetla listę wszystkich zainstalowanych czcionek.

 

Ułatwiony proces wyszukiwania czcionek
Możesz teraz łatwo szukać czcionek, które są Ci potrzebne. Można to robić w dwóch trybach.

Szukaj w całej nazwie czcionki: szuka dopasowań w całej nazwie czcionki. Nazwy czcionek są wyświetlane w wyskakującym oknie w miarę
wprowadzania wyszukiwanego tekstu.
Szukaj tylko pierwszego wyrazu: w tym trybie wyszukiwanie rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków, a dalsza część nazwy czcionki
jest automatycznie uzupełniania.

 

Korzystanie z nowego trybu wyszukiwania
Po usunięciu wartości nazwy czcionki i rozpoczęciu wpisywania nowej wartości w oknie wyskakującym będą wyświetlane wyniki wyszukiwania.
Ikona w kształcie krzyżyka pojawia się w widżecie, co umożliwia szybkie wyczyszczenie wyników wyszukiwania i rozpoczęcie nowego. Wyniki
wyszukiwania są wyświetlane w formie płaskiej listy (niepogrupowane wg czcionek i powiązanej rodziny czcionek). Na przykład Ebrima to rodzina
czcionek obejmująca dwa style — zwykły (Regular) i wytłuszczony (Bold). Jeśli wyszukasz słowo Ebrima, w oknie zostaną wyświetlone oddzielne
pozycje dla stylów Regular i Bold, które nie będą ujęte w grupie Ebrima.

 

Umożliwia przeglądanie i wybieranie czcionek
Listy czcionek można przeglądać za pomocą klawiszy strzałek. Po dokonaniu wyboru styl czcionki zostaje zastosowany do wybranego tekstu w
Twoim układzie lub dokumentu w podglądzie. Kliknij nazwę czcionki lub naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór stylu i zamknąć okno
wyskakujące Lista czcionek.

Zarządzanie ulubionymi czcionkami
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Aby dodać lub usunąć czcionkę z listy ulubionych, kliknij ikonę Ulubione (gwiazdkę) na liście czcionek. Po kliknięciu ikony strzałki przy liście
rozwijanej, obok czcionek oznaczonych jako ulubione będzie widoczna czarna ikona Ulubione.

 

Dodawanie lub usunięcie czcionki należącej do danej rodziny spowoduje dodanie lub usunięcie całej rodziny do lub z listy Ulubione.

 

Więcej informacji można znaleźć w filmie Ulepszenia menu czcionek w Adobe InDesign CC.

Poprawki EPUB

Ulepszenia w programie InDesign CC

Uproszczono przepływy pracy eksportu do formatu EPUB: wprowadzono szereg usprawnień w istniejących funkcjach, dodatkowe funkcje kontroli
przy tworzeniu materiałów oraz kilka całkowicie nowych funkcji.

Obsługa wątków spisów treści (TOC)
Zmodyfikowano funkcję Wątek spisu treści, aby umożliwić eksportowanie dowolnych istniejących wątków spisów treści (w tym również tych
zmodyfikowanych) w taki sam sposób, jak każdy inny wątek. Jeśli elementy wątków spisu treści zostaną skopiowane i wklejone do innego miejsca,
oprogramowanie zachowa poprawne hiperłącza do strony PDF i źródłowych akapitów (w przypadku eksportu do formatu EPUB).
Plik NCX (nawigacji), który jest niezbędnym elementem pakietu EPUB, nie może korzystać z istniejącego spisu treści i musi zostać wygenerowany
ze stylu spisu treści w taki sam sposób jak w wersji CS6 programu.

Jeśli nie chcesz, aby spis treści zawierał numery stron, można usunąć je ręcznie lub wygenerować spis treści bez numerów stron.
Aby zachować poprawne łącza, wszelkie wątki spisów treści wygenerowane w programie CS6 i wcześniejszych wersjach muszą zostać
wygenerowane ponownie w programie InDesign CC.

Obsługa zindeksowanych wątków
Aplikacja obsługuje teraz możliwość wprowadzenia zindeksowanych wątków do wyeksportowanego pliku EPUB. W eksportowanym pliku są
wyświetlane aktywne hiperłącza do zindeksowanych wątków. W hasłach zachowywane są odniesienia do zawartości na poziomie akapitu.

Eksportowanie bez CSS
Jeśli podczas eksportowania dokumentu lub książki w programie InDesign do formatu EPUB/HTML zadecydujesz, aby nie generować pliku CSS,
w znacznikach HTML zostaną oznaczone wyłącznie klasy powiązane z danymi stylami; program nie utworzy klas zastępujących istniejące. Dzięki
temu eksportowany plik jest dużo bardziej przejrzysty i gotowy do połączenia z zewnętrznym plikiem CSS.
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Utwórz CSS
Dodano element sterowania Utwórz CSS w opcjach Eksportuj znaczniki okien dialogowych edycji stylów Akapit, Znak i Obiekt. Aby dołączyć dany
styl do pliku CSS, zaznacz pole wyboru Utwórz CSS. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, program nie utworzy pliku CSS dla danego stylu.
Jeśli do dwóch lub więcej stylów przypisano tę samą klasę, podczas próby eksportu program InDesign wyświetli komunikat z ostrzeżeniem lub
komunikat o błędzie.

 

Lepiej uporządkowany CSS
Podczas generowania pliku CSS często występuje konieczność tworzenia „klasy zastępującej”, która reguluje zachowanie klasy CSS generowanej
z danego stylu ze względu na różnice w działaniu atrybutów programu InDesign i stosownych właściwościami CSS. Przed wprowadzeniem tej
zmiany otrzymywały one niezrozumiałe nazwy. Nazwy te zostały obecnie zmienione tak, aby odzwierciedlały ich przeznaczenie i dawały
użytkownikom większą przejrzystość w zakresie zastosowanych przesłonięć.

Przypisywanie stylu obiektu do znacznika eksportu
Opcje stylu obiektowego są teraz wyposażone w funkcję Eksport znaczników. Zasady odwzorowywania stylów w klasach i znacznikach stosowane
w przypadku stylów obiektowych są teraz bardziej podobne do zasad dotyczących stylów akapitowych i znakowych.

 

Opcje eksportowania obiektów w stylach obiektu
W opcjach stylu obiektowego wprowadzono opcje eksportu dotyczące tekstu alternatywnego, oznaczonych plików PDF oraz formatów EPUB i
HTML. W programie można określić ustawienia rasteryzacji oraz opcje niestandardowego układu. Obiekty, do których zastosowano dany styl, są
obsługiwane w oparciu o opcje eksportu.

Więcej informacji znajduje się w części:

 InDesign_EPUB_Changes_from-CS6-to-CC.pdf
Ulepszenia dotyczące formatu EPUB w programie InDesign CC (artykuł)
Ulepszenia dotyczące formatu EPUB (wideo)
Ulepszenia dotyczące formatu EPUB w zakresie konwersji na tekst (wideo)
Odwzorowywanie stylów obiektowych na znaczniki eksportu (wideo)

Panel Adobe Exchange

 Nowości programu InDesign CC

Nowy panel Adobe Exchange jest teraz wbudowany w aplikację i umożliwia przeglądanie oraz odkrywanie nowych materiałów, wtyczek i skryptów,
dostępnych do bezpłatnego pobrania lub zakupu. Dzięki tej usłudze użytkownicy zajmujący się tworzeniem skryptów, szablonów, wtyczek lub
innych elementów usprawniających funkcjonalność aplikacji pakietu Creative firmy Adobe, mogą z łatwością utworzyć z nich gotowy do użytku
pakiet i udostępnić go większej społeczności.

Adobe Exchange umożliwia też prywatne współdzielenie produktów. Na przykład — możesz utworzyć pakiet zawierający serię obrazów, szablony
InDesign oraz inne pliki. Każda osoba, której prywatnie udostępniono te produkty, może zainstalować tę zawartość i mieć dostęp do wszystkich jej
aktualizacji. Sposób działania tej usługi jest bardzo podobny do sklepu z aplikacjami.

Dzięki temu użytkownicy mogą stać się producentami, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronie: https://www.adobeexchange.com/producer

Otwórz panel Exchange i kliknij kolejno pozycje Okna > Rozszerzenia > Adobe Exchange.
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Uwaga!

 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Omówienie nowego panelu Exchange (wideo).

Inne aktualizacje

Ulepszenia w programie InDesign CC

Okno dialogowe Nowy dokument
W oknie dialogowym Nowy dokument wprowadzono możliwość wyświetlania podglądu nowego dokumentu. Po wybraniu opcji nowego dokumentu
program natychmiast wyświetli wynik dokonanego wyboru lub zmian w tle.

 

(Tylko chiński, japoński i koreański) Opcja podglądu jest wyświetlana w oknie dialogowym Nowa siatka układu (okno dialogowe Nowy
dokument > Siatka układu).
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Odwzorowanie stylów na nazwy klas
Prawo własności stylu klas - obsługa konfliktów nazw klas CSS
Jasne znaczniki list uporządkowanych/numerowanych
Udoskonalona heurystyka określania struktury wypunktowania i numerowania
Usunięcie statycznej listy uporządkowanej z eksportu EPUB
Ulepszone znaczniki HTML i CSS opcji eksportu listy konwertuj na tekst
Metadane ciągu wersji
Ulepszona konwencja nazewnictwa klas CSS, dopasowana do ich wykorzystania
CSS tworzone dla znacznika Ruby języka japońskiego
Obsługa skryptów przy eksporcie książek EPUB
Nowe ostrzeżenie podczas eksportu lub okno komunikatu o błędzie
Ulepszone odwzorowanie punktorów na własności typu stylu listy
Odwzorowanie właściwości łamania przed
Dostęp do czcionek czytnika iBooks
Obsługa osadzania czcionek na czytniku iBooks
Opcja „EPUB 3.0 z układem” usunięta z opcji eksportu EPUB
Odwzorowanie akapitu przekazuje atrybuty do właściwości CSS akapitu
Obsługa więcej niż jednej nazwy klasy CSS w polach odwzorowania „styl na znacznik/klasę” stylów akapitowych, znakowych i
obiektowych
Puste zakresy <p> i <li> zostają usunięte

Odwzorowanie stylów na nazwy klas
Podczas generowania nazwy klasy z nazwy stylu InDesign tworzy obecnie pełnoprawną nazwę klasy: <nazwa grupy stylu>_<nazwa stylu>.

Prawo własności stylu klasy - obsługa konfliktów nazw klas CSS
Jeśli odwzorowujesz dwa style w tej samej nazwie klasy, powoduje to konflikt, jeśli zdecydujesz się stworzyć CSS dla powiązanego dokumentu.
Program InDesign pokazuje ostrzeżenie i wyświetla komunikat o konflikcie podczas eksportu.

 

Jasne znaczniki list uporządkowanych/numerowanych
Wygenerowane znaczniki dla opcji „Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę” i „Odwzoruj na uporządkowaną listę” w opcjach Eksport EBook >
Ogólne > Tekst są obecnie pozbawione jakichkolwiek dodatkowych klas. Program InDesign nie wprowadza już żadnych znaków ani nie tworzy
żadnych połączeń i umożliwia przeglądarce lub urządzeniu tworzenie list.

Udoskonalona heurystyka określania struktury wypunktowania i numerowania
Heurystyka określania struktury wypunktowania i numerowania została znacznie ulepszona w celu wykrywania struktury semantycznej punktorów i
liczb oraz odpowiedniego jej wyrażania w HTML.

W przypadku punktorów:

Program InDesign traktuje dwa akapity mające WSZYSTKIE wspólne atrybuty powiązane z punktorem, w tym wcięcie z lewej, jako część tej
samej listy.
Akapit, który nie jest punktorem, ale następuje po akapicie z punktorem i ma to samo wcięcie z lewej, jest teraz uznawany za „zagnieżdżony”
i staje się częścią listy.
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W przypadku numeracji:

Z racji tego, że projektanci mogą określić atrybut dla „Listy”, której jest częścią, ustawienie to ma najwyższy priorytet w odniesieniu do
wcięcia z lewej lub różnych atrybutów numeracji.
Chociaż program InDesign obsługuje określanie wartości atrybutu na znaczniku, nie jest możliwe określenie listy numerowanej
przekraczającej granice Tabeli i Wątkuw HTML.

W celu uzyskania poprawnego numerowania należy dokonać eksportu do EPUB 3.0.

Statyczna lista numerowana usunięta z opcji eksportu EPUB
Z uwagi na to, że program InDesign obsługuje teraz prawdziwe (czyste) znakowanie list z zachowaniem początkowych wartości liczbowych, opcja
Statycznej listy uporządkowanej została usunięta z okna dialogowegoEksport EPUB.

Ulepszone znaczniki HTML i CSS przy opcji eksportu listy Konwertuj na tekst
Ulepszone zostały znaczniki HTML i CSS opcji eksportu „Konwertuj na tekst”. Program InDesign wstawia teraz konieczne znaki punktora lub
numeracji i przesłania style tak, że ostateczny wygląd opcji listy pozostaje zbliżony do wyglądu w programie InDesign.

Metadane ciągu wersji
Do generatora metadanych dodano numer wersji:

<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />

Ulepszona konwencja nazewnictwa klas CSS dopasowana do ich wykorzystania
Program InDesign generuje różne dodatkowe klasy w celu poprawy wizualnej wierności i pojęciowej odpowiedniości między InDesign a EPUB.

Zmieniono nazwy klas tak, aby odpowiadały ich wykorzystaniu i były bardziej czytelne.

CSS tworzone dla znacznika Ruby języka japońskiego
InDesign generuje teraz osobne reguły CSS zawierające atrybuty powiązane z Ruby.

Generowanie przedrostka klas CSS Opis

CharOverride-# Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu znaku
przesłania właściwości CSS

ParaOverride Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu
akapitu przesłania właściwości CSS

TableOverride-# Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu tabeli
przesłania właściwości CSS

CellOverride-# Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu
komórki przesłania właściwości CSS

ObjectOverride-# Odwzorowanie zastosowanego przez użytkownika atrybutu
obiektu (PageItem) przesłania właściwości CSS

_idGenParaOverride-# Obsługa dziedziczenia właściwości CSS (takich jak wcięcie z
lewej)

_idGenCharOverride-# Obsługa dziedziczenia właściwości CSS (takich jak rozmiar w
punktach)

_idGenDropcap-# Sprawia, że inicjał wpuszczony wygląda bardziej jak ID

_idGenBNMarker-# Sprawia, że znaki wypunktowania i numerowania wyglądają
bardziej jak ID

_idGenRuby-# Zmienia Ruby CSS

_idGenStoryDirection Obsługuje kierunek wątku

_idGenTableRowColumn Obsługuje naprzemienne obrysy i wypełnienia tabeli

_idGenPageitem-# Przenosi szerokość i wysokość PageItem/Obiektu
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Obsługa skryptów przy eksporcie książek EPUB
Niedostępna w wersji CS6 obsługa skryptów jest obecnie dostępna.

Nowe ostrzeżenie podczas eksportu lub okno komunikatu o błędzie
Nowe okno dialogowe ułatwia odczytywanie ostrzeżeń lub komunikatów o błędach eksportu.

Ulepszone odwzorowanie punktorów we własnościach typu stylu listy
W przypadku wykrycia wartości Unicode innej niż podane w tabeli poniżej, CSS nie określi jej, pozostawiając ją przy wartości domyślnej
urządzenia lub przeglądarki (zwykle „dysk”)

Różne typy list numerowanych programu InDesign są teraz odwzorowywane we właściwościach CSS w sposób podany w poniższej tabeli.

Odwzorowanie właściwości łamania przed
Atrybut Opcji przenoszenia „Rozpocznij akapit” jest teraz prawidłowo odwzorowany w poprawnej właściwości CSS. Dowolna wartość tego atrybutu
inna niż ‘kStartAnywhere’ zostaje odwzorowana jako 'pagebreak-before:always'.

Znaki podziału pozostają obecnie nieobsługiwane.

Dostęp do czcionek czytnika iBooks
Czytnik iBooks obsługuje cały szereg czcionek urządzenia (http://iosfonts.com/) a czcionki te nie są włączone domyślnie przy wywoływaniu przez
@font-face, o ile do pakietu nie zostanie dodana specjalna opcja XML META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.

Obecnie plik opcji jest dodany zarówno do pakietów EPUB2.0 jak i EPUB3.0.

Osadzanie czcionek w czytniku iBooks jest obecnie obsługiwane
EPUBCheck zostało zmienione tak, aby przyjmowało osadzoną czcionkę jako dopuszczalną w przypadku czytnika iBooks.

Opcja „EPUB 3.0 z układem” usunięta z opcji eksportu EPUB
Z racji tego, że DPS Reader nie obsługuje tego formatu, opcja „EPUB 3.0 z układem” została usunięta z okna dialogowego Eksport EPUB.

Odwzorowanie akapitu przekazuje atrybuty do właściwości CSS akapitu

Wartość ID wg Unicode Właściwość CSS

0x2022 (punktor) "dysk"

0x25CB (białe koło) "okrąg"

0x25A0 (czarny kwadrat) "kwadrat"

ITextAttrNumberingStyle Właściwość CSS

1,2,3,4 “decimal”

01,02,03, “decimal--leading--zero”

I, II, III, “upper--roman”

i, ii, iii, “lower--roman”

A,B,C,D “upper--alpha”

a,b,c,d “lower--alpha”

001,002,003, “decimal--leading--zero”

0001,0002,0003, “decimal--leading--zero”
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Do góry
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Przy poprzedniej zmianie Rozpocznij akapit było odwzorowywane jako właściwość CSS 'page-break-before:avoid'. Z racji tego, że atrybut ten oraz
Razem z poprzednimi dzielą tę samą odwzorowywaną właściwość, w przypadku konfliktu Rozpocznij akapit weźmie górę, tak jak ma to miejsce w
programie InDesign.

Odwzorowanie Razem z następnymi N ignoruje jakiekolwiek wartości inne niż jedna. Znaki podziału (przejdź do następnego N) nie są
one obecnie obsługiwane.

Obsługa więcej niż jednej nazwy klasy CSS w polach odwzorowania „styl na znacznik/klasę”
stylów akapitowych, znakowych i obiektowych
Większa liczba nazw klas musi być oddzielona jedną lub większą liczbą spacji, a pierwsza nazwa klasy będzie wykorzystana do wygenerowania
CSS dla stylu, jeśli dla danego stylu uaktywniono tworzenie CSS.

Przykładowo Styl akapitu:

Class: InDesign jest najlepszy

Daje wynik:

<p class=”InDesign jest najlepszy”>foo</p>

p.InDesign {…}

Celem tej funkcji jest umożliwienie projektantom przesłonięcie lub rozszerzenie właściwości CSS poprzez mechanizm „Dodatkowy plik CSS” w
zakładce Zaawansowane okna dialogowego Eksport EPUB.

Nie zostaje wykonane żadne dodatkowe sprawdzenie wartości, a podczas eksportu InDesign po prostu przenosi je do znaczników, a pod innymi
względami je ignoruje.

Puste zakresy <p> i <li> zostają usunięte
Puste Akapity w programie InDesign nie są puste – zawierają końce wiersza i są mają określoną wysokość.

W HTML program InDesign odwzorowuje Akapity odpowiednio jako znaczniki <p> i <li> zaś znaki końca wiersza nie są częścią odwzorowania, co
może prowadzić do pustych znaczników.

Atrybut akapitu Właściwość CSS

Razem z poprzednim page-break-before:avoid

Zachowaj wszystkie wiersze razem sieroty: 99

Utrzymaj pierwsze N sieroty: #

Utrzymaj ostatnie N window: #

Razem z następnymi N page-break-after:avoid
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Alternatywne układy
Płynne układy
Zawartość połączona
Publikacje cyfrowe
Format EPUB i język HTML5
Interaktywność
Usprawnienia wydajności pracy
Wsparcie dla wielu języków
Extension Manager CS6

Program InDesign pozwala tworzyć i publikować atrakcyjne wizualnie dokumenty w formie drukowanej, internetowej lub dla urządzeń typu tablet.
Najnowsza wersja zawiera szereg poprawek oraz nowych funkcji, które oferują użytkownikowi pełną kontrolę nad kwestiami projektowania i
typografii na potrzeby publikowania za pośrednictwem wszelkiego rodzaju mediów. W połączeniu z pakietem Adobe Digital Publishing Suite można
projektować i publikować zawartość dla urządzeń typu tablet, korzystając ze znanych obiegów pracy programu InDesign.

Reguły układów alternatywnych i układów płynnych ułatwiają projektowanie elastycznych witryn, które dopasowują się do wielu rozmiarów stron,
bądź orientacji lub proporcji obrazu.

Układy alternatywne
Układy alternatywne są przydatne, jeśli w ramach tego samego dokumentu wymagane są różne rozmiary stron dla druku lub publikacji cyfrowych.
Funkcji tej można użyć do tworzenia różnych wersji drukowanej ulotki reklamowej. Za jej pomocą można także projektować poziome lub pionowe
układy dla takich urządzeń, jak Apple iPad lub tablety z systemem Android. 

 
Alternatywne układy i zaktualizowany panel Strony

Używając jej w połączeniu z opcją Układ płynne, możesz znacząco ograniczyć ilość pracy potrzebnej do ponownego ułożenia zawartości dla
każdego nowego rozmiaru i orientacji strony. Możesz również na nowo zdefiniować reguły stron układu płynnego, utworzyć łącza do oryginalnych
wątków, automatycznie skopiować style tekstowe do nowych grup stylów oraz aktywować opcję Inteligentne ponowne wlanie tekstu, aby podzielić
na nowo wątek na strony o nowym rozmiarze.

Aby utworzyć układ alternatywny, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie Układ > Stwórz układ alternatywny
Wybierz opcję Stwórz układ alternatywny z menu panelu Strony

Zobacz też
Alternatywne układy (wideo)

Układy płynne
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Płynny układ

Płynne układy ułatwiają projektowanie materiałów pod różnorodne rozmiary stron, orientacji obrazu i urządzenia. Reguły układu płynnego określają
sposób dostosowania obiektów na stronie podczas tworzenia alternatywnego układu i zmiany rozmiaru, orientacji lub proporcji obrazu.

Jeśli używasz funkcji Układ alternatywny, możesz dostosować układ za pomocą reguł układu płynnego. Wybierz narzędzie Strona  i zaznacz
stronę. Następnie wybierz regułę płynnej strony z paska sterowania. Możesz także skorzystać z panelu Płynny układ (Okno > Interaktywne >
Płynny układ).

Używając narzędzia Strona, można przeciągnąć narożniki i punkty środkowe strony, aby uzyskać podgląd Układu płynnego.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Układy alternatywne (artykuł).

Zawartość połączona
Funkcja zawartości połączonej pozwala powielać elementy strony i umieszczać je na innych stronach. Obsługiwane są zarówno łącza pomiędzy
dokumentami, jak i łącza wewnątrz dokumentu. Można umieszczać i łączyć wątki, ramki tekstowe, elementy stron, obiekty interaktywne oraz
grupy. Można łączyć zawartość wraz z ramkami, w których jest zawarta lub bez nich. Aby kontrolować aspekty aktualizacji, można również
dostosować opcje łączy.

Choć łącza są przydatne dla wszelkich typów publikacji, są niemal niezbędne podczas pracy z publikacjami przeznaczonymi dla wielu urządzeń.
Układy alternatywne również korzystają z tej funkcjonalności do łączenia wątków w wygenerowanych układach.

Do umieszczania i łączenia elementów służą następujące opcje:

Polecenie Umieść i połącz (Edycja > Umieść i połącz)

Narzędzia Kolektor zawartości  oraz Umieszczanie zawartości 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zawartość połączona.

Opis ogólny tej funkcji przedstawiono na filmie Linked content przygotowanym przez serwis Lynda.com.

Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości
Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości pozwalają powielać obiekty i umieszczać je w otwartych dokumentach programu
InDesign. W miarę gromadzenia zawartości jest ona wyświetlana w Zasobniku zawartości. Zasobnik zawartości pozwala łatwo i szybko
umieszczać i łączyć wiele elementów strony w dowolnych otwartych dokumentach.

Kliknij w przyborniku, aby otworzyć Kolektor zawartości.

Używanie Kolektora zawartości  do zaznaczania elementów i dodawania ich do zasobnika

Używanie Kolektora zawartości  do umieszczania elementów na stronie

 
Zasobnik zawartości

Zobacz też
Narzędzia umieszczania zawartości (wideo)

Niestandardowe odwzorowanie stylu
Style tekstowe (akapit, znak, tabela, komórka) lub grupy stylów można podczas łączenia odwzorowywać do innych stylów. W oknie dialogowym
Opcje łączenia (panel Łącza > Opcje łącza), włącz opcję Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu, a następnie kliknij Ustawienia.
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Niestandardowe odwzorowywanie stylu przydaje się w sytuacji, gdy np. użytkownik chce wykorzystać czcionki szeryfowe w publikacjach cyfrowych
i bezszeryfowe w drukowanych. Można także zmienić styl tekstu dla układu poziomego i pionowego.

W oknie dialogowym Opcje łączenia włącz opcję Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Narzędzia umieszczania zawartości (artykuł).

Zachowaj zmiany lokalne
Opcja Zachowaj zmiany lokalne pozwala modyfikować zawartość połączoną. Często użytkownik chce, aby element połączony różnił się nieco od
elementu źródłowego. Przykład: Po umieszczeniu obrazu i zmianie wielkości ramki lub dodaniu do niej obrysu można zachować te zmiany w
momencie aktualizacji łącza.

W oknie dialogowym Opcje łączenia (menu panelu Łącza), wybierz opcje w kategorii Zachowaj zmiany lokalne.

 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Odwzorowywanie stylu niestandardowego.

Publikacje cyfrowe

Nowe ustawienia predefiniowane dokumentów
Poza metodami konwersji Internet i Druk podczas tworzenia dokumentu (Plik > Nowy) można określić metodę o nazwie Publikacje cyfrowe.
Istnieje możliwość określenia rozmiarów (w tym niestandardowych) i orientacji dla kilku popularnych modeli urządzeń. Jeśli wybierzesz metodę
konwersji Publikacje cyfrowe, rozmiar strony zostanie ustawiony na odpowiedni dla wybranego urządzenia (w pikselach). Włączona zostanie
również opcja Główna ramka tekstowa.

Jeśli chcesz uzyskać więcej kontroli nad rozmiarem lub orientacją urządzenia, utwórz predefiniowane ustawienie dokumentu lub określ
niestandardowy rozmiar strony.

Główna ramka tekstowa
Istnieje możliwość ustawienia jednej z ramek na stronie wzorcowej jako głównej ramki tekstowej. Po zastosowaniu nowej strony wzorcowej wobec
strony układu wątek w głównej ramce tekstowej jest wlewany do głównej ramki tekstowej. Główne ramki tekstowe są automatycznie przesłaniane
na stronach układu; nie ma potrzeby ręcznego przesłaniania ich przed dodawaniem tekstu.

 
Wskaźnik głównej ramki tekstowej

Aby wskazać główną ramkę tekstową, otwórz stronę wzorcową i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Kliknij symbol umieszczony w lewym górnym rogu ramki tekstowej
Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę tekstową i wybierz z menu opcję Główna ramka tekstowa

Uwaga: Na stronie wzorcowej jako główna ramka tekstowa może zostać wskazana tylko jedna ramka.

Opcje dopasowania ramki tekstowej

Kolumny o elastycznej szerokości
Opcja elastycznej szerokości pozwala dostosować liczbę i szerokość kolumn podczas zmiany wielkości ramki tekstowej. Wraz ze zmianą wielkości
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ramki kolumny są automatycznie dodawane lub usuwane, gdy zostanie osiągnięta maksymalna szerokość kolumny.

Wybierz opcję Elastyczna szerokość w menu rozwijanym Kolumny okna dialogowego Opcje ramki tekstowej (Obiekt > Opcje ramki tekstowej)

Trwałe opcje dopasowywania ramki tekstowej
Opcja automatycznego ustawiania wielkości ramki tekstowej umożliwia skonfigurowanie ramki tekstowej, która będzie automatycznie zmieniać
wielkość podczas dodawania, usuwania lub edytowania tekstu.
Aby przejść do opcji automatycznego ustawiania wielkości, wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej
2. Kliknij Automatyczne ustawianie wielkości.

 
Opcje automatycznego ustawiania wielkości

Pakowanie i inspekcja wstępna
Funkcja Pakowania (Plik > Pakiet) obejmuje teraz zasoby Digital Publishing Suite w nakładkach folio. Jeśli umieszczone zostały łącza z innych
dokumentów programu InDesign, także one zostaną dołączone.

Dostępny jest także dodatkowy profil inspekcji wstępnej (Okno > Wyjście > Inspekcja wstępna).

Wysuwane panele Folio Builder i Nakładka folio
Panele Folio Builder i Nakładka folio są dostępne w menu Okno.

Folio Builder: Wybierz polecenie Okno > Folio Builder
Nakładka folio: Wybierz polecenie Okno > Nakładka folio

W programie InDesign CS5.5 panel Nakładka folio nosił nazwę Kreator nakładek i był dostępny w menu Okno > Rozszerzenia.

Obszar roboczy publikacji cyfrowych
Obszar roboczy Publikacje cyfrowe pozwala wyświetlić wszystkie narzędzia i panele niezbędne do pracy nad publikacjami cyfrowymi. Wybierz
obszar roboczy Publikacje cyfrowe z modułu wyboru obszaru roboczego na pasku aplikacji.

EPUB i HTML5
Obiegi pracy eksportu do formatu EPUB zostały uproszczone; użytkownik może teraz wybrać wersję formatu EPUB, do której zostanie
wyeksportowany projekt. Okno dialogowe Eksportuj do formatu EPUB zostało zreorganizowane i uproszczone.

Obejrzyj plik wideo z serwisu Lynda.com, który opisuje funkcję Eksportuj to EPUB.

Poprawki EPUB2
W programie InDesign CS6 wprowadzono szereg poprawek dotyczących eksportu do formatu EPUB2, które mają na celu zapewnienie lepszej
kontroli nad procesem oraz jego wydajnością. EPUB2 to wciąż najpopularniejszy standard EPUB, obsługiwany przez większość urządzeń i
czytników.

Określ opcje wyświetlania ramki z lewej lub z prawej. Opcje te można określić w oknie Opcje eksportu obiektów.
Na CSS przekładanych jest obecnie dziewięć dodatkowych atrybutów ramek tekstowych: Wielkość, szerokość i styl krawędzi, kolor
wypełnienia, odstęp od krawędzi (dla ramki tekstowej oraz margines (dla zwijania tekstu)
Określanie poszczególnych wartości dla każdego z marginesów w pliku EPUB
Łączenie z wieloma niestandardowymi plikami CSS
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Dzielenie pliku EPUB na mniejsze na podstawie znaczników eksportu określonych w stylach akapitowych
W przypadku łączenia z zewnętrznym obrazem okładki ebooka, tworzony jest nowy dokument XHTML
Obsługa konwersji stylów komórek tabel programu InDesign na CSS w eksportowanym pliku EPUB
Wymiary tabeli EPUB obejmują atrybuty szerokości kolumn oraz minimalnej wysokości wierszy
Ciągi niestandardowego znacznika punktorów i numerowania programu InDesign są obecnie eksportowane do formatu EPUB
Dodano obsługę znaków Ruby

EPUB 3
Stowarzyszenie IDPF zatwierdziło standard EPUB3 w październiku 2011 r. Format ten obsługuje m.in. dźwięk, obraz, język JavaScript oraz
japoński tekst pionowy. Funkcja eksportu do formatu EPUB3 w programie InDesign obsługuje:

Format pakietu EPUB3
Łączenie z wieloma zewnętrznymi obiektami JavaScript
Pionowy tekst japoński
Znaczniki audio i wideo
Umieszczone animacje HTML i Adobe Edge HTML podczas eksportu

Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksportowanie zawartości do formatu EPUB.

UWAGA: Moduły sprawdzania formatu EPUB3 mogą wyświetlać błędy, jeśli umieszczone animacje HTML lub HTML nie są w pełni zgodne ze
standardem XHTML. Przeglądarki EPUB3 mogą jednak działać prawidłowo. Firma Adobe Systems nie może zagwarantować prawidłowego
działania animacji HTML lub Adobe Edge w przeglądarkach EPUB3 innych dostawców.

EPUB3 z układem
EPUB3 z układem to eksperymentalny format bazujący na specyfikacji EPUB 3.0. Dodano obsługę alternatywnych i adaptacyjnych układów, w tym
m.in.: wielu kolumn, zwijania tekstu i układów płynnych. Technologia ta umożliwia tworzenie w pełni adaptacyjnych układów, które prezentują się
dobrze na różnych urządzeniach o różnych wielkościach, oraz ogranicza błędy wlewania tekstu.

Firma Adobe zgłosiła tę technologię do analizy przez organizację IDPF jako rozszerzenie specyfikacji EPUB3. W chwili premiery pakietu CS6 nie
są komercyjnie dostępne żadne przeglądarki EPUB obsługujące tę funkcje.

HTML
Poprawiona funkcja eksportu do HTML obsługuje:

Zewnętrzne pliki CSS w celu uzyskania informacji o stylu
Rezerwowa obsługa odtwarzania umieszczonych treści wideo za pomocą odtwarzacza Adobe Flash Player
Umieszczone animacje HTML i Adobe Edge
Łączenie z wieloma niestandardowymi plikami CSS
Łączenie z wieloma zewnętrznymi obiektami JavaScript

Interaktywność

Tworzenie formularzy PDF
W programie InDesign można tworzyć formularze i eksportować je bezpośrednio do formatu PDF. Program InDesign obsługuje teraz pola
formularzy oraz dodatkowe czynności operacje z nimi związane. Biblioteka Przyciski i formularze (Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze)
zawiera elementy do wykorzystania podczas tworzenia interaktywnych formularzy. Można także określić kolejność tabulatorów i podpowiedzi, bez
końcowej obróbki w programie Adobe Acrobat. Do eksportowanego formularza PDF są także dodawane znaczniki dostępności.

Obejrzyj plik wideo z szybkim przeglądem Tworzenie formularzy PDF przygotowany przez serwis Lynda.com.
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Panel Przyciski i formularze ze składnikami formularza PDF

1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze, aby wyświetlić składniki formularza i umieścić je na stronie. Następnie
można je dowolnie modyfikować, dodając własne etykiety, różnorodne kolory lub rozmiary.

2. W panelu Przyciski i formularze wybierz Operacje, aby zastosować operacje formularza wobec jego pól.

Więcej informacji na temat dodawania pól formularzy i określania kolejności tabulatorów można znaleźć w artykule Formularze.

Eksportowanie interaktywnych plików PDF jako strony
Istnieje możliwość eksportowania interaktywnych plików PDF jako strony lub strony widzące. W oknie dialogowym Eksportuj do PDF (Interaktywne)
(Plik > Eksportuj) zaznacz opcję Strony lub Strony widzące. Domyślnie zaznaczona jest opcja stron widzących.

Umieszczanie projektów Adobe Edge
Użyj nowych narzędzi ruchu i projektowania interaktywnego Adobe® Edge, aby przy pomocy standardów, takich jak HTML5, JavaScript i CSS3,
wprowadzać na strony internetowe zawartość animowaną. W układzie można umieścić pakiet Adobe Edge, aby wzbogacić folio lub dane HTML o
interaktywność lub animacje.

Wybierz polecenie Plik > Umieść i przejdź do danego pliku (.OAM), aby go umieścić. Projekt zostaje umieszczony, a program InDesign
wyświetla obraz plakatu.

Po uzyskaniu podglądu folio lub wyeksportowaniu pliku do HTML umieszczony projekt Edge zostaje odtworzony.

Starsze wersje programu Adobe Edge nie obsługują eksportu do formatu OAM. Spakuj folder wyjściowy programem Zip i zmień jego
rozszerzenie na OAM.

Osadzanie urywków HTML
Istnieje możliwość osadzania typowych elementów HTML, takich jak kody osadzania filmów z serwisu YouTube lub zawartości z aplikacji Mapy
Google. Możesz skopiować kod osadzania HTML i wkleić go w programie InDesign

Wybierz polecenie Obiekt > Wstaw HTML i wklej kod HTML
Skopiuj kod do schowka i wklej go do swojego układu

Program InDesign automatycznie wyświetli obraz plakatu. Osadzony obiekt nie jest interaktywny w układzie programu InDesign. Aby wejść w
interakcję z obiektem, wyeksportuj układ do HTML lub uzyskaj podgląd folio (Plik > Podgląd folio).

Udoskonalenia wydajności

Podzielone okno
Aby porównać dwa różne układy w tym samym dokumencie, możesz podzielić aktywne okno. Użyj dwóch paneli, aby wyświetlić alternatywne
układy obok siebie.

 
Podział widoku układu
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Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna dokumentu
Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Podzielone okno
Wybierz opcję Podziel okno, aby porównać układy w menu Układ w panelu Strony

Niedawno używane czcionki
Aby szybko znaleźć czcionki i ograniczyć przewijanie, wyświetl niedawno używane czcionki w górnej części wyskakującego okna Czcionka i menu
Tekst > Czcionki.

Określi liczbę czcionek, jaka ma być wyświetlona, korzystając z opcji Edycja > Preferencje > Tekst > Liczba niedawno używanych czcionek
do wyświetlenia.
Domyślnie, niedawno wyświetlone czcionki pokazywane są w kolejności chronologicznej. Aby wyświetlić je w kolejności alfabetycznej,
wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst > Sortuj alfabetycznie listę ostatnio używanych czcionek.

Wyrównanie do obiektu kluczowego
W panelu Wyrównaj dostępna jest dodatkowa opcja, służąca do rozmieszczania obiektów.

1. Zaznacz obiekty do rozmieszczenia i w panelu Wyrównaj (Okno > Wyrównaj) wybierz polecenie Wyrównaj do obiektu kluczowego z listy
Wyrównaj do.

2. Obiekt kluczowy zostanie wyświetlony z pogrubioną krawędzią. Kliknij inny obiekt, aby wybrać go jako obiekt kluczowy.

Wsteczne zapisywanie do wcześniejszych wersji
Aby otworzyć dokument programu InDesign w jednej z jego starszych wersji lub przesłać go do osoby, która nie dokonała jeszcze uaktualnienia do
najnowszej, zapisz go w formacie IDML (InDesign Markup Language). Pliki IDML są obsługiwane przez program InDesign w wersji CS4 oraz
nowsze. Funkcje nieobsługiwane przez starsze wersje nie będą działać.

Opcja zapisywania dokumentów do wcześniejszej wersji dostępna jest teraz w oknach dialogowych Zapisz oraz Zapisz jako.

1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako
2. Z listy Zapisz jako typ wybierz InDesign CS4 lub nowszy (IDML)

Eksportowanie i inspekcja plików PDF w skali szarości
Istnieje możliwość inspekcji i eksportowania projektów jako pliki PDF w skali szarości. Funkcji tej można użyć np. do szybkiego wyeksportowania
układu do wydruku w skali szarości. Publikacja cyfrowa pozostaje kolorowa i można uniknąć zachowywania oddzielnych układów dla wyjść
kolorowych oraz w skali szarości..

Skorzystaj z funkcji Ustawienia próby (Widok > Ustawienia próby), aby określić ustawienia inspekcji skali szarości i wybrać wartości docelowe dla
Dot Gain lub Gamma. Po skonfigurowaniu próby wybierz polecenie Widok > Próba kolorów, aby przełączać pomiędzy wyjściem w skali szarości i
kolorowym.

Można także wyeksportować plik PDF w skali szarości z poziomu programu InDesign. Podczas eksportowania do formatu PDF wszystkie elementy
strony, niezależnie od ich pierwotnej przestrzeni kolorów, są konwertowane na skalę szarości.

1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj i wybierz Adobe PDF (Druk).
2. W oknie dialogowym opcji eksportu kliknij kartę Wyjście.
3. W kategorii Konwersja kolorów wybierz Konwertuj na miejsce docelowe.
4. W kategorii Miejsce docelowe wybierz Dot Gain lub Gray Gamma.

Miejsca docelowe skali szarości nie są dostępne w standardzie PDF/X-1a. Standard ten obsługuje jedynie metody konwersji CMYK.
Podobnie standardy PDF/X-2 lub PDF/X-3 nie obsługują celów Gray Gamma.

Złożone obliczenia w panelach i oknach dialogowych
W polach tekstowych paneli i okien dialogowych można teraz wykonywać skomplikowane obliczenia. Wpisz wyrażenie matematyczne przy
pomocy operatorów, np. 120p0/2 + 10.

Eksportowanie do formatu PNG
Aby wyeksportować zaznaczone strony lub ich zakres, wybierz polecenie Plik > Eksportuj, a następnie wybierz PNG z listy Zapisz jako typ. Użyj
okna dialogowego Opcje eksportu, aby określić co należy eksportować oraz wybrać ustawienia eksportu.

Udoskonalenia eksportu
Eksport SWF: Okno dialogowe Opcje eksportu wyświetla informacje o licencji czcionki.
Eksport dla: Menu Plik > Eksportuj dla zostało usunięte. Wszystkie obsługiwane opcje eksportu są dostępne w menu Zapisz jako typ w oknie
dialogowym Eksportuj.
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Opcje eksportowania do Buzzword, SVG i kompresowanego SVG nie są już dostępne.

Obsługa języków
Edytory i układacze Adobe World-Ready oraz obsługa słowników HunSpell (open source) pozwala używać wielu słowników podczas korzystania z
programu InDesign.

Tekst zastępczy z określonym alfabetem
Tekst zastępczy może zawierać m.in. znaki rzymskie, arabskie, hebrajskie i chińskie.

Aby określić język dla tekstu zastępczego, naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), wybierając polecenie Tekst > Wypełnij tekstem
zastępczym. W oknie dialogowym Opcje elementów zastępczych wybierz dany alfabet i kliknij OK.

Udoskonalenia korektora HunSpell
W przypadku większości języków program InDesign jest sprzedawany wraz ze słownikami HunSpell, a firma HunSpell jest ich domyślnym
dostawcą. Ze strony Witryna OpenOffice można pobrać i zainstalować dodatkowe słowniki do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów dla innych
języków.

Aby używać programu InDesign z dodatkowymi językami, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik, a następnie kliknij HunSpell —
informacje.

Wsparcie dla indyjskich alfabetów sylabicznych
Układacz typograficzny Adobe World-Ready Composer (WRC) umożliwia prawidłowe formowanie tekstu w językach wschodnich, takich jak
Devanagari. Układacze Adobe World-Ready w angielskiej wersji programu InDesign obsługują kilka języków indyjskich, w tym m.in Hindi, Marathi,
Gujarati, Tamil, Punjabi, Bengali, Telugu, Oriya, Malayalam oraz Kannada.

Do oprogramowania dołączono moduł sprawdzania pisowni Hunspell, moduł dzielenia wyrazów, a także rodzinę czcionek Adobe Devanagari.

Układacz Adobe World-Ready można włączyć za pomocą stylu akapitowego (Styl akapitowy > Justowanie > Układacz) lub za pośrednictwem
panelu Akapit.

Aby pracować nad skryptami indyjskich alfabetów sylabicznych i poprawnie zaimportować zawartość do programu InDesign, ustaw preferencje dla
tych alfabetów.

1. Wybierz kolejno pozycje Okno > Narzędzia > Skrypty
2. Kliknij dwukrotnie plik indicPreferences.js

3. Otwórz nowy dokument lub uruchom ponownie program InDesign

Obsługa języków bliskowschodnich
Oprogramowanie InDesign 6 jest również dostępne w wersjach dla języków bliskowschodnich i północnoafrykańskich. Został uzupełniony o
obsługę języka arabskiego i hebrajskiego oraz funkcje do pracy w układzie od prawej do lewej, obsługę skryptów dwukierunkowych oraz funkcje
dla konkretnych języków. Rozszerzenia obejmują obsługę tabel w edytorze wątków, poprawione justowanie znaków Kashida, poprawione
pozycjonowanie znaków diakrytycznych oraz inne poprawki związane z obsługą tekstu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca w językach: arabskim i hebrajskim.

Extension Manager CS6
Program Extension Manager CS6 umożliwia tworzenie, edycję, aktywowanie oraz importowanie i eksportowanie zestawów rozszerzeń. Extension
Manager CS6 obsługuje następujące funkcje:

Instalacja rozszerzeń z poziomu użytkownika
Wyszukiwanie i filtrowanie rozszerzeń
Konwersja MXP na ZXP
Obsługa zależności rozszerzeń
Instalowanie rozszerzeń, kiedy w systemie są zainstalowane różne wersje językowe produktu
Wyświetlanie dodatkowych informacji o rozszerzeniach

Więcej informacji na temat korzystania z programu Extension Manager CS6 można znaleźć w artykule Extension Manager CS6.
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pliki EPUB
Użyteczność i wydajność

Przewodnik CS5.5 Design Standard Feature Tour dostępny w Adobe TV zawiera kilkanaście filmów wideo przedstawiających nowe funkcje.

EPUBS

Artykuły
Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami strony. Związki te używane są do określania zawartości do
wyeksportowania do formatów EPUB, HTML lub dostępnych plików PDF oraz do określania porządku zawartości.

 
Panel Artykuły z wysuwanym menu opcji

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w temacie Artykuły (CS5.5).

Połączone wątki
Połączone wątki programu Adobe InDesign CS5 ułatwiają zarządzanie wieloma wersjami tego samego wątku lub zawartości tekstowej w tym
samym dokumencie.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zawartość połączona.

Opcje eksportu obiektów
Opcje eksportu obiektów używane są do określania parametrów eksportu, które wymagane są podczas eksportowania do różnych formatów, takich
jak EPUB, HTML lub dostępny plik PDF. Opcje eksportu obiektów odnoszą się zarówno do ramek tekstowych, graficznych, jak i grup. Opcje
eksportu obiektów odnoszą się do pojedynczych obiektów lub grup i mogą nadpisać ogólne ustawienia eksportu. Wybierz polecenie Obiekt >
Opcje eksportu obiektów.

 
Okno dialogowe opcji eksportu obiektów

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w temacie Opcje eksportu obiektów.

Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu
Style Akapit i Znak mają teraz nową funkcję drugorzędną – Znakowanie eksportu. Znakowanie eksportu pozwala zdefiniować sposób, w jaki tekst
ze stylem programu InDesign powinien być znakowany w formacie HTML/EPUB lub w oznakowanym pliku wyjściowym PDF.
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Okno dialogowe Styl akapitu z opcjami znakowania eksportu

Zobacz temat Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu (CS5.5).

Integracja z pakietem Adobe Digital Publishing Suite
Aby umożliwić tworzenie bogatych, interaktywnych publikacji dla tabletów, program InDesign zawiera panele Folio Builder i Kreator nakładek.
Paneli tych można używać do tworzenia publikacji cyfrowych zwanych folio.

 
Obieg pracy programu InDesign i pakietu Digital Publishing Suite

Poglądowe informacje na temat tego rozwiązania można znaleźć w temacie Omówienie pakietu Digital Publishing Suite. Więcej informacji o
tworzeniu cyfrowych publikacji dla urządzeń mobilnych można znaleźć na stronie Pomoc i samouczki.

Ulepszony eksport EPUB i HTML
Program InDesign CS5 zawiera udoskonalony moduł eksportu do formatów EPUB i HTML, który oferuje kilkanaście ulepszeń w zakresie obiegu
pracy eksportu EPUB.

Zobacz tematy Eksportowanie zawartości do formatu EPUB i Eksportowanie zawartości do formatu HTML.

Niektóre z tych funkcji wymienione są niżej.

Ogólne opcje eksportu: Definiowanie marginesów książki, użycie porządku artykułów do określenia porządku czytania.

Opcje eksportu obrazów: Definiowanie ustawień PPI rozdzielczości obrazu, wielkości oraz dodana obsługa obrazów PNG. Można także
określić ustawienia wyrównania obrazu, przestrzeń przed i za obrazem oraz wstawiać podziały stron.

Opcje eksportowania zawartości: łamanie dokumentu według stylów akapitów, ulepszenia przypisów dolnych, usuwanie miękkich końców
wierszy.
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Uwaga:

 
Opcje eksportu EPUB

Znaczniki audio i wideo w HTML: Umieszczone pliki audio i wideo .264 są zamknięte w znacznikach HTML5 <audio> i <wideo>. Znaczniki
audio i wideo HTML5 obsługuje coraz większa liczba dostawców sprzętu i oprogramowania.

Funkcje języka J: Obsługa tekstu pionowego i znaków języka Ruby.

Dodano obsługę dla podlist: Podlisty sformatowane przy pomocy funkcji punktorów i automatycznego numerowania programu InDesign są
przedstawiane jako listy uporządkowane i nieuporządkowane.

Nagłówki i stopki tabel: Nagłówki i stopki tabel są eksportowane do formatu EPUB i HTML.

Spis treści: Spis treści programu InDesign jest teraz umieszczany w eksporcie EPUB, a nie w manifeście NCX.

Data publikacji: Wartość metadanych dotycząca daty publikacji wstawiana jest automatycznie. Inne dane, takie jak autor i słowa kluczowe,
które można podać przy pomocy opcji Plik > Informacje o pliku, są również eksportowane do pliku EPUB.

Użyteczność i wydajność
Ulepszenia formatu PDF

Dodano obsługę formatu PDF/X-4:2010 Format PDF/X-4:2010 jest identyczny z wcześniejszym PDF/X-4:2008, z tym wyjątkiem, że nie posiada
pewnych ograniczeń dotyczących sposobu określenia warstw w pliku PDF. Zmiana ta pozwala programowi InDesign CS5.5 na umożliwienie
tworzenia warstw w eksportowanych plikach PDF oraz zapewnia zgodność ze standardem PDF 1.6. Poza obsługą warstw PDF 1.6 pozwala
również wybrać kompresję formatu JPEG2000 jako opcję dla obrazów kolorowych i w skali szarości.

Jeśli wcześniej wykorzystywano format PDF/X-4:2008 do autoryzowania plików wysyłanych do drukarek, nie należy oczekiwać żadnych zmian w
obiegu pracy.

Domyślne predefiniowane ustawienie Adobe PDF [PDF/X-4:2008] zostało zachowane, jednak uaktualniono je do korzystania ze
specyfikacji PDF/X-4:2010, aby istniejące obiegi pracy nadal działały.

Przeciąganie i upuszczanie zakotwiczonych obiektów
Możesz teraz przeciągnąć istniejący obiekt do ramki tekstowej i zakotwiczyć go. Przeciągnij niebieski kwadrat umieszczony w pobliżu prawego
górnego rogu do miejsca, w którym chcesz go zakotwiczyć.

 
Przeciąganie niebieskiego kwadratu, by zakotwiczyć obiekt

Zobacz Praca z zakotwiczonymi obiektami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” (CS 5.5).

Lepsza obsługa znacznika PDF
Twórz dostępne pliki PDF dla programów Adobe Acrobat, Adobe Reader oraz innego oprogramowania, takiego jak czytniki ekranowe. Program
InDesign automatycznie dodaje znaczniki do następujących elementów.

Tabele i tabele zagnieżdżone
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Słowa kluczowe: początkujący użytkownik, nowy użytkownik programu, pierwsze kroki

Uwaga!

Uwaga!

Znaczniki tabel w eksportowanych plikach PDF

Listy i listy zagnieżdżone

Znaczniki list w eksportowanych plikach PDF

Przypisy dolne

Znaczniki przypisów dolnych w eksportowanych plikach PDF

Hiperłącza

Znaczniki hiperłączy w eksportowanych plikach PDF

Znaczniki THead, TBody i TFoot są uwzględniane tylko wtedy, gdy dokonywany jest eksport do pliku PDF w wersji 1.5 lub nowszej

Więcej informacji na temat eksportowania zawartości w formacie PDF można znaleźć w tematach Eksportowanie do formatu PDF w celu
drukowania i Tworzenie dokumentów interaktywnych na potrzeby formatu PDF.

Ulepszenia formatu PDF
Dodano obsługę formatu PDF/X-4:2010 Format PDF/X-4:2010 jest identyczny z wcześniejszym PDF/X-4:2008, z tym wyjątkiem, że nie posiada
pewnych ograniczeń dotyczących sposobu określenia warstw w pliku PDF. Zmiana ta pozwala programowi InDesign CS5.5. na umożliwienie
tworzenia warstw w eksportowanych plikach PDF oraz zapewnia zgodność ze standardem PDF 1.6. Poza obsługą warstw PDF 1.6 pozwala
również wybrać kompresję formatu JPEG2000 jako opcję dla obrazów kolorowych i w skali szarości.

Jeśli wcześniej wykorzystywano format PDF/X-4:2008 do autoryzowania plików wysyłanych do drukarek, nie należy oczekiwać żadnych zmian w
obiegu pracy.

Domyślne predefiniowane ustawienie Adobe PDF [PDF/X-4:2008] zostało zachowane, jednak uaktualniono je do korzystania ze
specyfikacji PDF/X-4:2010, aby istniejące obiegi pracy nadal działały.
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Pierwsze kroki — samouczki programu InDesign

Co to jest InDesign CC?
Adobe TV ( 21 maja 2013 r.)
samouczek wideo
Zdobądź więcej informacji o oprogramowaniu Adobe InDesign, popularnej aplikacji do tworzenia materiałów drukowanych, interaktywnych
dokumentów PDF, magazynów cyfrowych oraz materiałów w formacie ePUB.

Nauka obsługi programu InDesign CC — samouczki wideo
Adobe TV ( 21 maja 2013 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj nowe, przygotowane przez ekspertów samouczki Pierwsze kroki oraz Nowe funkcje i opanuj podstawy obsługi programu
InDesign CC

10 operacji, które chce poznać każdy początkujący użytkownik programu InDesign
Terry White (26 listopada 2012 r.)
samouczek wideo
Terry pokaże 10 najpopularniejszych operacji wśród początkujących użytkowników programu Adobe InDesign CS6.

Połączenia między obiektami w zawartości
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj ten film i dowiedz się, jak tworzyć i aktualizować połączenia między obiektami w tym oraz w innych dokumentach.

Używanie zasobnika zawartości oraz modułu umieszczania zawartości
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Poznaj narzędzia Kolektor zawartości i Umieszczanie zawartości. Zobacz, jak korzystać z funkcji Przenośnik zawartości oraz większości
jej opcji, takich jak nawigacja lub wyodrębnianie grup.

Drukowanie broszur przy użyciu drukarki biurkowej
Jeff Witchel (15 października 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak utworzyć broszurę i wydrukować ją przy pomocy drukarki biurkowej

Tworzenie i zapisywanie własnej przestrzeni roboczej
Jeff Witchel (15 października 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak spersonalizować przestrzeń roboczą

Ustawianie paginacji (wideo 3:56)
David Blatner (1 września 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak automatycznie numerować strony i rozdziały w wielu dokumentach.

Samouczki wideo magazynu Layers
samouczek wideo (1 sierpnia 2012 r.)
Odwiedź magazyn Layers, aby zobaczyć najnowsze samouczki programu InDesign.

Stosowanie reguł układu płynnego w oparciu o linie pomocnicze
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Poznaj sposób działania zasad układów płynnych oraz tworzenia płynnych linii pomocniczych oraz linii pomocniczych marki.

Stosowanie zasad obiektowych układów płynnych
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
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Poznaj sposób działania zasad obiektowych układów płynnych – bezpośrednio w obiekcie lub przez panel Układ płynny.

Tworzenie biuletynu
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku omówiono sposób tworzenia biuletynów, należących do najłatwiejszych i najtańszych sposobów komunikacji z
klientami, kolegami, lub rodziną.

Tworzenie nagłówka dokumentu
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Nagłówek dokumentu buduje wizerunek marki – w niniejszym samouczki InDesign stworzymy nagłówek od podstaw, wraz z liniami
pomocniczymi, logo i tekstem z danymi kontaktowymi.

Tworzenie i otwieranie podstawowego formularza
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Samouczek opisujący czynności tworzenia prostego formularza za pomocą różnorodnych rodzajów pól dostępnych w programie
InDesign.

Eksport do formatu EPUB 3 oraz układ stały
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym filmie poznasz nową opcję dotyczącą formatu EPUB3, dostępną w oknie dialogowym Eksport do formatu EPUB.

Przegląd narzędzi formularzy
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Omówienie przycisków powiązanych z polami nowych formularzy, oknach dialogowych i poleceniach menu w programie InDesign.
Porównanie nowych i starych sposobów tworzenia interaktywnych formularzy.

Testowanie formularza w programie Acrobat
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku przedstawiono wygląd pól formularzy w programach Acrobat lub Reader. W dalszej części samouczka opisano też
czynności uzupełnienia interaktywnych pól w programie Acrobat o dodatkowe funkcje, a także opisano sposób działania formularza w tym
programie.

Zasady dotyczące układu płynnego
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku omówiono i zademonstrowano układ płynny, a także przedstawiono położenia poleceń i okien dialogowych
dotyczących układów płynnych.

Używanie zaawansowanych ustawień eksportowania do formatu EPUB
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku omówiono nową opcję stylu akapitowego, która umożliwia rozdzielenie dokumentu podczas eksportowania do formatu
EPUB.

Korzystanie z zasad układu płynnego: Skala, Ponowne środkowanie i W oparciu o wzorcową
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak stosować reguły Brak, Skaluj i Wyśrodkuj ponownie podczas zmiany rozmiaru układu. Poznaj także znaczenie reguły
„Na podstawie wzorca”.

Czym jest program InDesign CS6?
Adobe TV (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Zdobądź więcej informacji o oprogramowaniu Adobe InDesign, popularnej aplikacji do tworzenia materiałów drukowanych, interaktywnych
dokumentów PDF, magazynów cyfrowych oraz materiałów w formacie ePUB.
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Korzystanie z układów alternatywnych
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak korzystać z alternatywnych układów w zadaniach tworzenia publikacji drukowanych i elektronicznych.

Praca z klatkami
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Każdy element umieszczony w programie InDesign ląduje w klatce. Możesz tworzyć klatki od podstaw lub umieścić (zaimportować) tekst
bądź obraz do dokumentu, aby program InDesign automatycznie utworzył klatkę.

Praca z grafiką
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym filmie dowiesz się więcej o czynności umieszczaniu elementów, czyli importowaniu zdjęć lub tekst na stronę projektu InDesign.
Omówimy popularne formaty plików obrazu: PSD, AI, PSD, TIFF i JPEG. Dowiesz się również, jak skalować, centrować i kadrować
zdjęcia.

Praca z narzędziami
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Pasek narzędziowy programu InDesign zawiera wiele różnorodnych narzędzi. Wiele z nich jest ukrytych (zagnieżdżonych) pod
widocznymi narzędziami. W tym filmie opisano podstawowe narzędzia do wybierania i zmiany rozmiarów obiektów, a także do obracania
nimi. Dowiesz się również, jak edytować tekst i tworzyć ramki (z obramowaniem lub bez) za pomocą narzędzia Tekst, wybierać inne
narzędzia przy użyciu klawiatury, a także poruszać się po obrazie za pomocą narzędzi Ręka i Powiększenie.

Tworzenie cyfrowych magazynów w programie InDesign CS5.5 i Adobe Digital Publishing Suite (wideo 09:06)
Terry White (7 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Na tym filmie można zobaczyć, jak używać programu InDesign to tworzenia wciągających, cyfrowych magazynów dla tabletów.

Tworzenie bardziej atrakcyjnych wizualnie ebooków w programie InDesign CS5.5 (wideo 16:11)
Terry White (7 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym filmie można zobaczyć nowe funkcje dostępne w programie InDesign CS5.5, takie jak powiązany tekst, panel artykułów, oraz
możliwość osadzania dźwięku i obrazu, umożliwiające tworzenie wyjątkowo atrakcyjnych książek elektronicznych.

Poznaj samouczki wideo programu InDesign CS6
Adobe TV (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj nowe, przygotowane przez ekspertów samouczki Pierwsze kroki oraz Nowe funkcje, i poznaj podstawy programu InDesign CS6.

Używanie panelu sterowania (wideo 2:14), CS3–CS6
Adam Pratt (2 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak użyć kontekstowego panelu sterowania w programie InDesign, by uzyskać dostęp do często używanych funkcji.

Używanie panelu Łącza (wideo 5:23), CS4-CS6
Michael Ninness (2 stycznia 2011)
samouczek wideo
Obejrzyj i dowiedz się, jak dostosować panel Łącza do swoich potrzeb.

Dodawanie zawartości audio i wideo do publikacji EPUB (wideo 02:46)
Colin Fleming (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
W tym samouczku można zobaczyć, jak łatwo jest obsługiwać czynności osadzania plików dźwiękowych i wideo w programie InDesign
CS5.5, a następnie wyeksportować projekt do formatu EPUB.

Dodawanie nagłówków i stopek do tabel (wideo 3:18)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
W tym filmie dowiesz się, jak dodawać nagłówki i stopki do tabel w układzie projektu InDesign.

27

http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs6/working-with-alternate-layouts/
http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs6/working-with-frames/
http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs6/working-with-graphics/
http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs6/working-with-tools/
http://tv.adobe.com/watch/cs-55-design-premium-feature-tour-/build-digital-magazines-with-indesign-cs55-and-adobe-digital-publishing-suite/
http://tv.adobe.com/watch/cs-55-design-premium-feature-tour-/create-more-compelling-ebooks-with-indesign-cs55/
http://tv.adobe.com/show/learn-indesign-cs6
http://www.adobe.com/go/vid0064_pl
http://tv.adobe.com/watch/visual-design/using-the-links-panel/
http://tv.adobe.com/watch/cs-55-design-premium-feature-tour-/adding-audio-and-video-content-to-epub-from-indesign-cs55-/
http://www.adobe.com/go/vid0082_pl


Adobe Creative Suite 5/5.5 – Podręcznik drukowania (PDF, 21 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Jeśli chcesz wiedzieć, jak przygotowywać dokumenty programów Adobe do druku, pobierz ten przewodnik. Wszystkie informacje
niezbędne do stworzenia wydruku profesjonalnego w jednym miejscu.

Stosowanie stylów GREP (wideo 4:46)
Michael Ninness (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
W tym samouczku wideo opisano czynności nakładania stylu znakowego do dowolnego tekstu, który spełnia warunki zdefiniowanego
wyrażenia GREP. Użyj stylu GREP jako części stylu akapitu.

Szybkie tworzenie siatki obiektów (PDF, 100 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Nauka tworzenia siatki obiektów w programie InDesign CS5 lub nowszym.

Classroom in a Book
Adobe Press (1 stycznia 2011 r.)
artykuł
Całkowicie nowe wydanie, przygotowane z myślą o oprogramowaniu w wersji CS6. Znajdziesz tu opis nowych narzędzi do dodawania pól
formularzy PDF, łączenia zawartości i tworzenia alternatywnych układów publikacji cyfrowych. Na dołączonej płycie CD umieszczono
wszystkie niezbędne pliki szkoleniowe, umożliwiające wykonanie ćwiczeń opisanych w książce.

Sterowanie kolejnością eksportowania zawartości z programu InDesign do formatu EPUB bez konieczności zmiany układu
(wideo 04:54)
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak używać panelu Artykuły do tworzenia i organizowania artykułów w celu wyeksportowania ich do formatu EPUB, bez
konieczności modyfikowania układu lub pisania kodu.

Tworzenie spisu treści (wideo 4:15), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym filmie zobaczysz podstawy konfigurowania spisów treści.

Tworzenie dostępnych dokumentów PDF (plik PDF, 2,6 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)

Tworzenie i edytowanie ustawień predefiniowanych ruchu (wideo 5:23)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak edytować i dostosowywać ustawienia predefiniowane ścieżek ruchu, które pozwalają animować obrazy lub tekst w programie
InDesign.

Tworzenie i formatowanie tabel (wideo 6:29), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć i formatować tabele.

Tworzenie punktorów i numeracji (wideo 12:16), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć punktory i dodawać je do układu.

Tworzenie tekstu warunkowego (wideo 6:48), CS4–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak używać tekstu warunkowego w programie InDesign.

Tworzenie okładek i stron tytułowych dla publikacji EPUB (wideo 05:50)
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak tworzyć okładki i strony tytułowe dla publikacji EPUB.
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Tworzenie odsyłaczy (wideo 5:45), CS4–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Przejdź przez procedurę dodawania odsyłaczy. Utwórz odsyłacze, które można szybko aktualizować przy zmianie docelowego tekstu lub
paginacji. Utwórz niestandardowy format odsyłacza.

Tworzenie dokumentów z funkcjami interaktywnymi (wideo 8:06)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak użyć panelu Multimedia, panelu Podgląd oraz panelu Regulacja czasu do określenia kolejności zdarzeń.

Tworzenie cieni (wideo 3:39), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Na tej krótkiej demonstracji zobacz, jak zastosować efekt Cień względem obiektów w układzie.

Tworzenie przypisów dolnych (wideo 2:44), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym krótkim filmie zobaczysz podstawy dodawania przypisów dolnych.

Błyskawiczne tworzenie dokumentów interaktywnych (PDF, 201 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Podręczny samouczek dotyczący sposobów dodawania interaktywności do dokumentów.

Tworzenie obiektów wielostanowych (PDF, 203 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Ten krótki samouczek pokazuje, jak tworzyć obiekty o wielu stanach w celu dodania interaktywności.

Tworzenie rozbudowanych dokumentów interaktywnych (PDF, 6,7 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Dowiedz się, jak przy pomocy programu InDesign tworzyć rozbudowane dokumenty interaktywne.

Tworzenie bieżących nagłówków i stopek (wideo 5:22), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak używać zmiennych do tworzenia bieżących nagłówków lub stopek.

Definiowanie sekcji (wideo 4:59), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak definiować sekcje w dokumencie programu InDesign.

Czcionki instalowane w dokumentach (wideo 2:29)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak w swoich projektach używać czcionek zainstalowanych w projektach w programie InDesign CS5 i nowszych.

Ulepszone narzędzia do tworzenia ebooków (wideo 1:10)
samouczek wideo (1 stycznia 2011 r.)
Obejrzyj podsumowanie funkcji EPUB w programie InDesign CS5.5.

Przegląd nowych opcji eksportu FLA (wideo 6:26)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak publikować projekty programu InDesign w różnych formatach Flash przy pomocy ulepszonego okna dialogowego eksportu w
programie InDesign CS5 i nowszych.

Eksport dokumentów do formatu EPUB (plik PDF, 265 KB)
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artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki opis ogólny sposobu eksportowania układów do formatu EPUB w programie InDesign CS5.

Eksport dokumentu EPUB dla sklepu Apple iBookstore (PDF, 2,5 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć dokument EPUB dla sklepu Apple iBook

Wyszukiwanie i zmienianie wyrażeń, tekstu i formatowania obiektów (wideo 6:38), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak używać polecenia Znajdź/Zastąp do wyszukiwania i zastępowania znaków, formatów i innych.

Narzędzia Folio Producer (wideo 1:04)
samouczek wideo (1 stycznia 2011 r.)
Krótki opis ogólny narzędzi Folio Producer dla publikacji cyfrowych.

Generowanie podpisów pod obrazami zawierających metadane (PDF, 148 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki samouczek poświęcony pracy z metadanymi i automatycznym generowaniem podpisów pod obrazami w układzie.

Tryb siatki i Aktywne rozmieszczanie (wideo 2:48)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak szybko tworzyć siatki za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi.

Importowanie zawartości do programu InDesign (wideo 8:37), CS3–CS6
Terry White (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak importować zawartość z programów Word, Excel, Photoshop oraz plików PDF.

Panel Warstwy (wideo 2:59)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak za pomocą nowego panelu Warstwy w programie InDesign CS5 zarządzać obiektami w skomplikowanych dokumentach .

Łączenie wątków tekstowych (PDF, 217 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki samouczek dotyczący funkcji Umieść i połącz wątek w programie InDesign CS5.5.

Aktywne podpisy (wideo 3:04)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak program InDesign CS5 i jego nowsze wersje pozwalają korzystać z metadanych osadzonych w obrazach do tworzenia
aktywnych podpisów i automatycznego i łatwego umieszczania ich w układzie.

Atrakcyjne wizualnie grafiki (PDF, 203 KB)
Mike Rankin (1 stycznia 2011 r.)
artykuł
W tym samouczku pokazano, jak zastosować błyszczący efekt na obiektach w układzie.

Zarządzanie dokumentami o niejednolitej wielkości stron (PDF, 136 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki samouczek poświęcony zarządzaniu dokumentami o niejednolitej wielkości stron w programie InDesign CS5 i nowszych.

Zarządzanie stronami (wideo 3:53), CS3–CS6
Mordy Golding (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak zarządzać stronami w programie InDesign. Za pomocą panelu Strony możesz dodawać, usuwać i zmieniać kolejność stron.

Mini Bridge: dostęp do zasobów (PDF, 180 KB)
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artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Użyj aplikacji Bridge jako panelu w programie InDesign. tak, Mini Bridge.

Mieszanie wielkości stron za pomocą nowego narzędzia Strona (wideo 8:03)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Twórz broszury i okładki książek dzięki możliwości mieszania wielkości stron w tym samym pliku.

Nowe opcje eksportu dla formatu EPUB (wideo 05:56), CS5.5
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz omówienie wszystkich nowych opcji eksportu dla formatu EPUB w programie InDesign CS5.5, w tym również panelu
porządkowania i usprawnienia dotyczące okładek.

Akapity, które obejmują i dzielą kolumny (wideo 2:01)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć złożone układy i klikać mniej dzięki akapitom, które obejmują lub dzielą kolumny w programie InDesign CS5.5 i
nowszych.

Umieszczanie obrazów w tabelach (wideo 4:16), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak umieścić obraz w komórce tabeli.

Przygotowywanie plików na wyjście (wideo 7:09), CS3–CS5
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak przygotować pliki na wyjście.

Obracanie widoku stron widzących (wideo 3:31), CS4–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Jeśli jeden lub więcej obiektów na stronie jest obróconych, dowiedz się, jak obrócić widok, żeby ułatwić edycję. Poznaj ułatwienia
nawigacyjne, które pozwolą zaoszczędzić czas.

Krótszy czas produkcji (PDF, 148 KB), CS5
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Drobne ułatwienia pozwalające oszczędzić mnóstwo czasu w CS5.

Narzędzia Zaznaczenie i Odstęp oraz efekty opcji Aktywne narożniki (wideo 5:13)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak wykorzystać intuicyjne narzędzia, aby zaoszczędzić czas poświęcany na najczęściej wykonywane operacje.

Konfigurowanie opcji eksportu obiektów (PDF, 160 KB), CS5.5 i nowsze
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Jak korzystać z opcji eksportu obiektów do usprawnienia obiegu pracy eksportu.

Ustawienia krycia (wideo 2:31)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
Zobacz, jak zastosować niezależne ustawienia krycia dla obiektów, wypełnień, obrysów i tekstu.

Tworzenie odstępów między kolumnami i dzielenie kolumn (wideo 6:15)
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Skonfiguruj rozwijane nagłówki nad dowolną liczba kolumn lub podziel grupę kolumn na osobne kolumny, aby zaoszczędzić przestrzeń w
pionie.

Style mapowane na znaczniki w programie InDesign dla ulepszonego eksportu formatu EPUB (wideo 05:13)
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Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W programie InDesign CS5.5 i nowszych można mapować style akapitów i znaków bezpośrednio do znaczników EPUB, HTML i PDF w
celu upewnienia się, że style zdefiniowane w programie InDesign są eksportowane prawidłowo. Można również dodawać nazwy klas
CSS oraz wpisywać własne znaczniki.

Synchronizowanie stron wzorcowych (wideo 2:54), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak synchronizować strony wzorcowe, style i próbki, aby zachować jednolity wygląd kilku
dokumentów.

Monitorowanie zmian tekstu (wideo 2:01)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak współpracować wydajniej przy pomocy nowej funkcji Monitorowanie zmian tekstu w programie InDesign CS5.5 i
nowszych.

Używanie opcji eksportu obiektów do dostosowywania sposobu eksportowania obiektów i obrazów do formatu EPUB (wideo
05:18)
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Użyj opcji eksportu obiektów, aby określić sposób eksportowania obiektów i obrazów do formatu EPUB dla zapewnienia najlepszych
wyników przeglądania na ekranie o dowolnym rozmiarze.

Używanie skrótów klawiaturowych (wideo 8:36), CS3–CS6
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz pokaz często używanych skrótów klawiaturowych i użyj funkcji Szybkie stosowanie.

Używanie stylów obiektowych (wideo 3:54), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj i dowiedz się, jak tworzyć style obiektowe w programie InDesign i wykorzystywać style do stosowania jednego zestawu
atrybutów i efektów na kilku obiektach.

Używanie stylów tabel (wideo 7:23), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak tworzyć i stosować style tabel i komórek.

Używanie panelu zwijania tekstu (wideo 5:03)
David Blatner (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak używać funkcji zwijania tekstu, aby oblewać nim obrazy i obiekty.

Praca z tabelami programów Microsoft Word i Excel w programie InDesign (wideo 9:36), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak importować lub łączyć tabele z programów Microsoft Word i Excel w programie InDesign. Zobacz, jak importować tabele
z lub bez formatowania oraz stosować formatowanie przy pomocy stylów w programie InDesign.

Praca z inteligentnymi liniami pomocniczymi (wideo 4:04), CS4–CS6
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Korzystaj z inteligentnych linii pomocniczych podczas tworzenia, przesuwania, obracania i wyrównywania obiektów. Dowiedz się, jak dbać
o przejrzystość układu.

Praca z obiektami zakotwiczonymi (wideo 6:10), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tej prezentacji wideo przedstawiono sposób wstawiania obiektów zakotwiczonych do ramki tekstowej programu InDesign.
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Praca ze stronami wzorcowymi (wideo 3:00), CS3–CS6
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak pracować ze stronami wzorcowymi z możliwością zastępowania ich elementów oraz zwijania na nich tekstu.

Praca z tekstem (wideo 5:51), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak sterować znakami i akapitami za pomocą panelu sterowania w programie InDesign.

Praca ze stylami tekstowymi (wideo 3:36)
Terry White (1 stycznia 2011)
samouczek wideo
Zobacz, jak pracować ze stylami tekstowymi. Dowiedz się również, jak korzystać z funkcji Szybkie stosowanie

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Tworzenie nowych dokumentów

Do góry

Do góry

Predefiniowane ustawienia dokumentu

Metoda konwersji

Liczba stron

Nr strony początkowej

Strony widzące

Główna ramka tekstowa

Tworzenie nowych dokumentów
Create a new document
Opcje nowego dokumentu
Omówienia okna dokumentu
Tworzenie niestandardowych rozmiarów stron
Określanie ustawień predefiniowanych dokumentów
Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawienia predefiniowanego

Projektowanie strony rozpoczyna się od czynności podstawowych: otwarcia nowego dokumentu, konfiguracji stron oraz rozmieszczenia
marginesów i łamów lub zmiany ustawień siatki.

Tworzenie nowego dokumentu

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument łączy w sobie okna Ustawienia dokumentu oraz Marginesy i łamy, pozwalając ustawić w jednym miejscu
rozmiar strony, marginesy i łamy. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić.

2. Określ opcje ustawień dokumentu. (Zobacz Opcje nowego dokumentu).

Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij przycisk strzałki umieszczony przed etykietą Spad i Informacje o pracy.
Obszary spadu i informacji o pracy obejmują przestrzeń poza krawędziami zdefiniowanego rozmiaru strony. Aby utworzyć obszary spadu i
informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

3. (Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. W razie konieczności
wprowadź zmiany.

4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć nowy dokument z wybranymi ustawieniami.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia układu dla wszystkich nowych dokumentów, należy wybrać polecenie Plik > Ustawienia dokumentu lub
Układ > Marginesy i łamy, po czym ustawić opcje (nie może być wówczas otwarty żaden dokument).

Opcje nowego dokumentu

Wybierz wcześniej zapisane ustawienie predefiniowane.

Jeśli tworzysz dokument w formacie PDF lub SWF przeznaczony do Internetu, wybranie opcji internetowej zmienia w oknie
dialogowym kilka opcji, na przykład powoduje wyłączenie Stron widzących, zmianę orientacji z pionowej na poziomą oraz użycie rozmiaru strony
na podstawie rozdzielczości monitora. Po utworzeniu dokumentu można edytować dowolne z tych ustawień.
Wersja CS6 i nowsze: Dodano nowe zastosowanie „Publikacje cyfrowe” dla publikacji związanych z oprogramowaniem Digital Publishing Suite.
Po utworzeniu dokumentu można także zmienić jego zastosowanie (przeznaczenie).

Określ liczbę stron do utworzenia w nowym dokumencie.

Określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną
opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących. Zobacz Rozpoczynanie dokumentu od pary
stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce, tak jak w przypadku
książek lub czasopism. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby każdą stronę ukazać oddzielnie, tak jak w przypadku drukowania ulotek, plakatów lub
obiektów ze spadem na oprawie.
Po utworzeniu dokumentu można posłużyć się panelem Strony, aby utworzyć zestaw stron widzących zawierający więcej niż dwie strony lub też,
aby wymusić otwieranie dwóch pierwszych stron w postaci stron widzących. (Zobacz Sterowanie podziałem stron widzących na strony
pojedyncze).

Wersja CS5.5 i starsze: Wybierz tę opcję, aby utworzyć ramkę tekstową o rozmiarze obszaru w granicach marginesów,
która będzie zgodna z ustawieniami kolumny. Ramka tekstowa wzorca dodawana jest do strony wzorcowej A. (Zobacz Korzystanie z ramek
tekstowych na stronach wzorcowych).
Opcja Ramka tekstowa wzorca jest dostępna tylko wtedy, jeżeli wybrano polecenie Plik > Nowy > Dokument.
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Główna ramka tekstowa

Rozmiar strony

Orientacja

Spad

Informacje o pracy

Podgląd

Uwaga:

Do góry

Do góry

Wersja CS6 i nowsze: wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej. Po zastosowaniu
nowej strony wzorcowej wątek w głównej ramce tekstowej zostanie automatycznie wlany do głównej ramki tekstowej na nowej stronie wzorcowej.

Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu
rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.

Kliknij Pionowo  (na wysokość) lub Poziomo  (na szerokość). Ikony te oddziałują dynamicznie z wymiarami podanymi w sekcji
Rozmiar strony. Jeżeli większą wartością jest wysokość, wybierany jest układ w pionie. Jeżeli większą wartością jest szerokość, wybierany jest
układ w poziomie. Kliknięcie wyłączonych ikon przełącza wartości wysokości i szerokości.
Wskazówka: Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij w oknie dialogowym Nowy dokument przycisk strzałki umieszczony
przed etykietą Spad i Informacje o pracy. Aby utworzyć obszary spadu i informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy
kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

Korzystanie z obszaru Spad umożliwia drukowanie obiektów wyrównanych do zewnętrznej krawędzi zdefiniowanego rozmiaru strony. Jeżeli
obiekt zostanie umieszczony na samej krawędzi strony o żądanych rozmiarach, to po wydrukowaniu na obwodzie obszaru zadruku może pojawić
się biała obwódka. Wynika to z niewielkich błędów wyrównania podczas druku lub przycinania. Dlatego też umieszczając obiekty przy krawędzi
strony należy pozostawić nieco miejsca między obiektem a krawędzią na stronie o zdefiniowanych rozmiarach, a następnie przyciąć stronę po
wydrukowaniu. Obszar spadu jest w dokumencie zaznaczony czerwonymi liniami. Ustawienia obszaru spadu definiuje się w panelu Spad okna
dialogowego Drukuj.

Po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony obszar informacji o pracy jest odrzucany. Obszar informacji o
pracy zawiera dane dotyczące druku, własnych pasków koloru, a także inne instrukcje i opisy innych informacji w dokumencie. Obiekty
umieszczone na obszarze informacji o pracy (w tym ramki tekstowe), zostaną wydrukowane, ale znikną po przycięciu dokumentu do ostatecznego
rozmiaru.
Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest większy) nie są drukowane.

(Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz to pole wyboru, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. Jeśli widok podglądu nie
spełnia oczekiwań, dokonaj niezbędnych zmian.

Można także kliknąć ikonę Zapisz ustawienia wstępne dokumentu, aby zachować ustawienia dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie okna dokumentu
Każda strona lub para stron widzących w dokumencie ma swój własny obszar roboczy (stół montażowy) i linie pomocnicze, które są widoczne w
trybie widoku normalnego. (Aby przejść do widoku normalnego, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Normalny). Gdy dokument jest
wyświetlany w jednym z trybów podglądu, obszar stołu montażowego zastępowany jest szarym tłem. (Zobacz Wyświetlanie podglądu
dokumentów). Kolor tła podglądu oraz kolory linii pomocniczych można zmieniać za pomocą preferencji linii pomocniczych i stołu montażowego.

 
Dokument i linie pomocnicze w trybie widoku normalnego 
A. Para stron widzących (czarne linie) B. Strona (czarne linie) C. Linie pomocnicze marginesu (karmazynowe linie) D. Linie pomocnicze łamu
(fioletowe linie) E. Obszar spadu (czerwone linie) F. Obszar informacji o pracy (niebieskie linie) 

Uwagi dotyczące okna dokumentu:

Linie w innych kolorach to linie pomocnicze miarki. Jeżeli są one obecne, po zaznaczeniu wyświetlają się w kolorze warstwy. Zobacz
Warstwy.

Linie łamów wyświetlane są przed liniami marginesów. Gdy linia łamu nakłada się na linię marginesu, zakrywa ją.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów strony
Można tworzyć własne rozmiary stron, które pojawią się w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Z menu Rozmiar strony wybierz polecenie Własny rozmiar strony.
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3. Podaj nazwę rozmiaru strony, określ ustawienia rozmiaru strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Plik New Doc Sizes.txt umożliwiający tworzenie niestandardowych rozmiarów stron w starszych wersjach programu InDesign jest niedostępny w
wersji InDesign CS5 i nowszych.

Określanie ustawień predefiniowanych dokumentu
Ustawienia opcji dokumentu dotyczące rozmiaru papieru, łamów, spadu i obszaru informacji o pracy można zapisać jako ustawienia
predefiniowane. Pozwala to oszczędzić czas i zagwarantować spójność przy tworzeniu kolejnych podobnych dokumentów.

1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu podaj nazwę dla nowych ustawień oraz wybierz podstawowe opcje
układu. (Zobacz sekcję Opcje nowego dokumentu, w której znajduje się opis każdej z opcji).

4. Kliknij dwukrotnie OK.

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i
wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawień predefiniowanych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:.

Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > [nazwa ustawień predefiniowanych]. (Przytrzymaj klawisz Shift
podczas wyboru predefiniowanych ustawień, aby utworzyć nowy dokument w oparciu o te ustawienia bez potrzeby otwierania okna
dialogowego Nowy dokument).

Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument, a następnie dokonaj wyboru spośród opcji dostępnych w menu Predefiniowane ustawienia
dokumentu w oknie dialogowym Nowy dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument wyświetli opcje predefiniowanych ustawień układu.

2. Zależnie od potrzeby dokonaj zmiany opcji i kliknij przycisk OK.

Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, należy przytrzymać klawisz Shift przy wybieraniu stylu ustawień z menu Predefiniowane
ustawienia dokumentu.

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign

Korzystanie z szablonów dokumentu

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
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Create new documents (Chinese, Japanese, and Korean only)

To the top

Note:

To the top

Creating new documents
Create a new document
Create a new document with a layout grid
Create a new document with margins and columns
New Document options
Document window overview
Create custom page sizes
Define document presets
Create a document using a preset

Page design begins with the basics: starting a new document, setting up pages, and positioning margins and columns or changing grid settings.

When creating a document you can select from two workflows, either Layout Grid or Margins and Columns.

note: Whichever workflow you select, the file type of the document will be exactly the same. You can view a layout grid created in the document
using Margins and Columns, or hide a document layout grid created using the Layout Grid option by switching between views.

The workflow based on typesetting composition using Layout Grid is only available in Asian language versions. When you select Layout Grid, a
grid of squares will be displayed in the document. You can set the number of individual squares (number of rows or characters) from the page size
settings. Page margins will also be determined by this. By using a layout grid you can position an object accurately on a page using grid cell units.

The Margins and Columns workflow option is the same as in Western workflows. Western workflows are configured from Margins and Columns,
and objects are arranged on pages without layout grids. You can set the writing direction to horizontal or vertical using either the Margins and
Columns or Layout Grid workflow.

 
A document showing a layout grid (left) A document showing margins and columns (right)

Create a new document

1. Choose File > New > Document.

The New Document dialog box combines the Document Setup and the Margins And Columns dialog boxes, so that you can set up the page
size, margins, and page columns all in one place. You can change these settings at any time.

2. Specify document setup options. (See New Document options.)

To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options. The bleed and slug areas extend out from the edges of the
defined Page Size. To make the bleed or slug areas extend evenly on all sides, click the Make All Settings The Same icon .

3. Click OK to open a new document with the settings you specified.

To set default layout settings for all new documents, choose File > Document Setup or Layout > Margins And Columns, and set options
when no documents are open.

Create a new document with a layout grid

1. Choose File > New > Document.

2. Change the number of pages, page size, and other options. To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options.

3. Click Layout Grid Dialog, and then specify the layout grid settings. (See Layout Grid options.)
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Document Preset

Intent

Number of pages

Start Page #

Facing Pages

Master Text Frame

Primary Text Frame

Page Size

Orientation

Bleed

Slug

4. Click OK to open a new document with the settings you specified.

The layout grid is for layout purposes only. To add text to your document, add frame grids or text frames.

Create a new document with margins and columns
When creating a document with Western style workflow, use Margins and Columns. If the general layout settings such as margins and number of
columns in a document are already known, use the Margins and Columns dialog box as the simplest method.

1. Choose File > New > Document.

2. Specify options using the New Document dialog box. Each option is the same as when creating a document using a layout grid.

3. Click Margins and Columns and select your options using the New Margins and Columns dialog box. The options are the same as in the
Margins and Columns dialog box. (See Change document setup, margins, and columns.)

4. Click OK.

Even when a document has been created using Margins and Columns, you can view its layout grid by choosing View > Grids & Guides > Show
Layout Grid, and you can modify the layout grid settings by choosing Layout > Layout Grid.

To set the default settings for all new documents, choose File > Document Setup, Layout > Margins and Columns, or Layout > Layout Grid
Settings, and set options when no documents are open.

New Document options

Choose a preset that you have saver earlier.

If you are creating a document to be output to PDF or SWF for the web, choosing the Web option changes several options in the dialog
box, such as turning off Facing Pages, changing the orientation from portrait to landscape, and using a page size based on monitor resolution. You
can edit any of these settings, but you cannot change the Intent setting after the document is created.
CS6: Digital publishing intent has been added for publications aimed for the Digital Publishing Suite.

Specify the number of pages to create in the new document.

Specify which number the document starts on. If you specify an even number (such as 2) with Facing Pages selected, the first
spread in the document begins with a two-page spread. See Start a document with a two-page spread.

Select this option to make left and right pages face each other in a double-page spread, such as for books and magazines.
Deselect this option to let each page stand alone, such as when you’re printing flyers or posters or when you want objects to bleed in the binding.
After you’ve created a document, you can use the Pages panel to create spreads with more than two pages or force the first two pages to open as
a spread. (See Control spread pagination.)

CS5.5 and earlier: Select this option to create a text frame the size of the area within the margin guides, matching the column
settings you specified. The master text frame is added to the A-Master. (See Using text frames on master pages.)
The Master Text Frame option is available only when you’ve chosen File > New > Document.

CS6 only: select this option to add a primary text frame on the master page. When you apply a new master page, the story
in the primary text frame automatically flows into the primary text frame of the new master page.

Choose a page size from the menu, or type values for Width and Height. Page size represents the final size you want after bleeds or
other marks outside the page are trimmed.

Click Portrait  (tall) or Landscape  (wide). These icons interact dynamically with the dimensions you enter in Page Size. When
Height is the larger value, the portrait icon is selected. When Width is the larger value, the landscape icon is selected. Clicking the deselected icon
switches the Height and Width values.
Tip: To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options in the New Document dialog box. To make the bleed or slug areas
extend evenly on all sides, click the Make All Settings The Same icon .

The Bleed area allows you to print objects that are arranged at the outer edge of the defined page size. For a page of the required
dimensions, if an object is positioned at its edge, some white may appear at the edge of the printed area due to slight misalignment during printing
or trimming. For this reason, you should position an object that is at the edge of the page of the required dimensions a little beyond the edge, and
trim after printing. Bleed area is shown by a red line on the document. You can set bleed area settings from Bleed in the Print dialog box.

The slug area is discarded when the document is trimmed to its final page size. The slug area holds printing information, customized color
bar information, or displays other instructions and descriptions for other information in the document. Objects (including text frames) positioned in
the slug area are printed but will disappear when the document is trimmed to its final page size.
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Objects outside the bleed or slug area (whichever extends farther) do not print.

You can also click the Save Document Preset icon to save document settings for future use.

Document window overview
Each page or spread in your document has its own pasteboard and guides, which are visible in Normal View mode. (To switch to Normal View,
choose View > Screen Mode > Normal.) The pasteboard is replaced with a gray background when the document is viewed using one of the
Preview modes. (See Preview documents.) You can change the color of this preview background and guides in Guides & Pasteboard preferences.

 
Document and guides in Normal View Mode 
A. Spread (black lines) B. Page (black lines) C. Margin guides (magenta lines) D. Column guides (violet lines) E. Bleed area (red lines) F. Slug
area (blue lines) 

Document window notes:

Lines of other colors are ruler guides which, when present, appear in the layer color when selected. See Layers.

Column guides appear in front of margin guides. When a column guide is exactly in front of a margin guide, it hides the margin guide.

Create custom page sizes
You can create custom page sizes that appear in the Page Size menu in the New Document dialog box.

1. Choose File > New > Document.

2. Choose Custom Page Size from the Page Size menu.

3. Type a name for the page size, specify page size settings, and then click Add.

The New Doc Sizes.txt file that lets you create custom page sizes in previous version of InDesign is not available in InDesign CS5 or later.

Define document presets
You can save document settings for page size, columns, margins, and bleed and slug areas in a preset to save time and ensure consistency when
creating similar documents.

1. Choose File > Document Presets > Define.

2. Click New in the dialog box that appears.

3. Specify a name for the preset and select basic layout options in the New Document Preset dialog box. (See New Document options for a
description of each option.)

4. Click OK twice.

You can save a document preset to a separate file and distribute it to other users. To save and load document preset files, use the Save and
Load buttons in the Document Presets dialog box.

Create a document using a preset

1. Do one of the following:.

Choose File > Document Preset > [name of preset]. (Hold down Shift while choosing the preset to create a new document based on the
preset without opening the New Document dialog box.)
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Choose File > New > Document, and then choose a preset from the Document Preset menu in the New Document dialog box.

The New Document dialog box displays the preset layout options.

2. Make changes to the options (if desired) and click OK.

To skip the New Document dialog box, press the Shift key as you select a preset from the Document Preset menu.

Recommended workflow for InDesign documents

Use document templates

Add documents to a book file

Change document setup, margins, and columns
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Tworzenie nowych dokumentów

Do góry

Do góry

Predefiniowane ustawienia dokumentu

Metoda konwersji

Liczba stron

Nr strony początkowej

Strony widzące

Główna ramka tekstowa

Tworzenie nowych dokumentów
Create a new document
Opcje nowego dokumentu
Omówienia okna dokumentu
Tworzenie niestandardowych rozmiarów stron
Określanie ustawień predefiniowanych dokumentów
Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawienia predefiniowanego

Projektowanie strony rozpoczyna się od czynności podstawowych: otwarcia nowego dokumentu, konfiguracji stron oraz rozmieszczenia
marginesów i łamów lub zmiany ustawień siatki.

Tworzenie nowego dokumentu

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument łączy w sobie okna Ustawienia dokumentu oraz Marginesy i łamy, pozwalając ustawić w jednym miejscu
rozmiar strony, marginesy i łamy. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić.

2. Określ opcje ustawień dokumentu. (Zobacz Opcje nowego dokumentu).

Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij przycisk strzałki umieszczony przed etykietą Spad i Informacje o pracy.
Obszary spadu i informacji o pracy obejmują przestrzeń poza krawędziami zdefiniowanego rozmiaru strony. Aby utworzyć obszary spadu i
informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

3. (Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. W razie konieczności
wprowadź zmiany.

4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć nowy dokument z wybranymi ustawieniami.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia układu dla wszystkich nowych dokumentów, należy wybrać polecenie Plik > Ustawienia dokumentu lub
Układ > Marginesy i łamy, po czym ustawić opcje (nie może być wówczas otwarty żaden dokument).

Opcje nowego dokumentu

Wybierz wcześniej zapisane ustawienie predefiniowane.

Jeśli tworzysz dokument w formacie PDF lub SWF przeznaczony do Internetu, wybranie opcji internetowej zmienia w oknie
dialogowym kilka opcji, na przykład powoduje wyłączenie Stron widzących, zmianę orientacji z pionowej na poziomą oraz użycie rozmiaru strony
na podstawie rozdzielczości monitora. Po utworzeniu dokumentu można edytować dowolne z tych ustawień.
Wersja CS6 i nowsze: Dodano nowe zastosowanie „Publikacje cyfrowe” dla publikacji związanych z oprogramowaniem Digital Publishing Suite.
Po utworzeniu dokumentu można także zmienić jego zastosowanie (przeznaczenie).

Określ liczbę stron do utworzenia w nowym dokumencie.

Określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną
opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących. Zobacz Rozpoczynanie dokumentu od pary
stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce, tak jak w przypadku
książek lub czasopism. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby każdą stronę ukazać oddzielnie, tak jak w przypadku drukowania ulotek, plakatów lub
obiektów ze spadem na oprawie.
Po utworzeniu dokumentu można posłużyć się panelem Strony, aby utworzyć zestaw stron widzących zawierający więcej niż dwie strony lub też,
aby wymusić otwieranie dwóch pierwszych stron w postaci stron widzących. (Zobacz Sterowanie podziałem stron widzących na strony
pojedyncze).

Wersja CS5.5 i starsze: Wybierz tę opcję, aby utworzyć ramkę tekstową o rozmiarze obszaru w granicach marginesów,
która będzie zgodna z ustawieniami kolumny. Ramka tekstowa wzorca dodawana jest do strony wzorcowej A. (Zobacz Korzystanie z ramek
tekstowych na stronach wzorcowych).
Opcja Ramka tekstowa wzorca jest dostępna tylko wtedy, jeżeli wybrano polecenie Plik > Nowy > Dokument.
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Główna ramka tekstowa

Rozmiar strony

Orientacja

Spad

Informacje o pracy

Podgląd

Uwaga:

Do góry

Do góry

Wersja CS6 i nowsze: wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej. Po zastosowaniu
nowej strony wzorcowej wątek w głównej ramce tekstowej zostanie automatycznie wlany do głównej ramki tekstowej na nowej stronie wzorcowej.

Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu
rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.

Kliknij Pionowo  (na wysokość) lub Poziomo  (na szerokość). Ikony te oddziałują dynamicznie z wymiarami podanymi w sekcji
Rozmiar strony. Jeżeli większą wartością jest wysokość, wybierany jest układ w pionie. Jeżeli większą wartością jest szerokość, wybierany jest
układ w poziomie. Kliknięcie wyłączonych ikon przełącza wartości wysokości i szerokości.
Wskazówka: Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij w oknie dialogowym Nowy dokument przycisk strzałki umieszczony
przed etykietą Spad i Informacje o pracy. Aby utworzyć obszary spadu i informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy
kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

Korzystanie z obszaru Spad umożliwia drukowanie obiektów wyrównanych do zewnętrznej krawędzi zdefiniowanego rozmiaru strony. Jeżeli
obiekt zostanie umieszczony na samej krawędzi strony o żądanych rozmiarach, to po wydrukowaniu na obwodzie obszaru zadruku może pojawić
się biała obwódka. Wynika to z niewielkich błędów wyrównania podczas druku lub przycinania. Dlatego też umieszczając obiekty przy krawędzi
strony należy pozostawić nieco miejsca między obiektem a krawędzią na stronie o zdefiniowanych rozmiarach, a następnie przyciąć stronę po
wydrukowaniu. Obszar spadu jest w dokumencie zaznaczony czerwonymi liniami. Ustawienia obszaru spadu definiuje się w panelu Spad okna
dialogowego Drukuj.

Po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony obszar informacji o pracy jest odrzucany. Obszar informacji o
pracy zawiera dane dotyczące druku, własnych pasków koloru, a także inne instrukcje i opisy innych informacji w dokumencie. Obiekty
umieszczone na obszarze informacji o pracy (w tym ramki tekstowe), zostaną wydrukowane, ale znikną po przycięciu dokumentu do ostatecznego
rozmiaru.
Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest większy) nie są drukowane.

(Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz to pole wyboru, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. Jeśli widok podglądu nie
spełnia oczekiwań, dokonaj niezbędnych zmian.

Można także kliknąć ikonę Zapisz ustawienia wstępne dokumentu, aby zachować ustawienia dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie okna dokumentu
Każda strona lub para stron widzących w dokumencie ma swój własny obszar roboczy (stół montażowy) i linie pomocnicze, które są widoczne w
trybie widoku normalnego. (Aby przejść do widoku normalnego, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Normalny). Gdy dokument jest
wyświetlany w jednym z trybów podglądu, obszar stołu montażowego zastępowany jest szarym tłem. (Zobacz Wyświetlanie podglądu
dokumentów). Kolor tła podglądu oraz kolory linii pomocniczych można zmieniać za pomocą preferencji linii pomocniczych i stołu montażowego.

 
Dokument i linie pomocnicze w trybie widoku normalnego 
A. Para stron widzących (czarne linie) B. Strona (czarne linie) C. Linie pomocnicze marginesu (karmazynowe linie) D. Linie pomocnicze łamu
(fioletowe linie) E. Obszar spadu (czerwone linie) F. Obszar informacji o pracy (niebieskie linie) 

Uwagi dotyczące okna dokumentu:

Linie w innych kolorach to linie pomocnicze miarki. Jeżeli są one obecne, po zaznaczeniu wyświetlają się w kolorze warstwy. Zobacz
Warstwy.

Linie łamów wyświetlane są przed liniami marginesów. Gdy linia łamu nakłada się na linię marginesu, zakrywa ją.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów strony
Można tworzyć własne rozmiary stron, które pojawią się w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Z menu Rozmiar strony wybierz polecenie Własny rozmiar strony.
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3. Podaj nazwę rozmiaru strony, określ ustawienia rozmiaru strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Plik New Doc Sizes.txt umożliwiający tworzenie niestandardowych rozmiarów stron w starszych wersjach programu InDesign jest niedostępny w
wersji InDesign CS5 i nowszych.

Określanie ustawień predefiniowanych dokumentu
Ustawienia opcji dokumentu dotyczące rozmiaru papieru, łamów, spadu i obszaru informacji o pracy można zapisać jako ustawienia
predefiniowane. Pozwala to oszczędzić czas i zagwarantować spójność przy tworzeniu kolejnych podobnych dokumentów.

1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu podaj nazwę dla nowych ustawień oraz wybierz podstawowe opcje
układu. (Zobacz sekcję Opcje nowego dokumentu, w której znajduje się opis każdej z opcji).

4. Kliknij dwukrotnie OK.

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i
wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawień predefiniowanych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:.

Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > [nazwa ustawień predefiniowanych]. (Przytrzymaj klawisz Shift
podczas wyboru predefiniowanych ustawień, aby utworzyć nowy dokument w oparciu o te ustawienia bez potrzeby otwierania okna
dialogowego Nowy dokument).

Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument, a następnie dokonaj wyboru spośród opcji dostępnych w menu Predefiniowane ustawienia
dokumentu w oknie dialogowym Nowy dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument wyświetli opcje predefiniowanych ustawień układu.

2. Zależnie od potrzeby dokonaj zmiany opcji i kliknij przycisk OK.

Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, należy przytrzymać klawisz Shift przy wybieraniu stylu ustawień z menu Predefiniowane
ustawienia dokumentu.

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign

Korzystanie z szablonów dokumentu

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
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Przestrzeń robocza i obieg pracy

Tworzenie i zapisywanie własnej przestrzeni roboczej
Jeff Witchel (15 października 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak spersonalizować przestrzeń roboczą

Praca z narzędziami
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Pasek narzędziowy programu InDesign zawiera wiele różnorodnych narzędzi. Wiele z nich jest ukrytych (zagnieżdżonych) pod
widocznymi narzędziami. W tym filmie opisano podstawowe narzędzia do wybierania i zmiany rozmiarów obiektów, a także do obracania
nimi. Dowiesz się również, jak edytować tekst i tworzyć ramki (z obramowaniem lub bez) za pomocą narzędzia Tekst, wybierać inne
narzędzia przy użyciu klawiatury, a także poruszać się po obrazie za pomocą narzędzi Ręka i Powiększenie.

Używanie skrótów klawiaturowych (wideo 8:36), CS3-CS6
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz pokaz często używanych skrótów klawiaturowych i użyj funkcji Szybkie stosowanie.

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

Do góry

Omówienie przestrzeni roboczej
Zarządzanie oknami i panelami
Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
Informacje o trybach przeglądania
Korzystanie z paska stanu
Omówienie panelu Sterowanie
Informacje o panelu Nawigator
Stosowanie menu kontekstowych
Zmiana preferencji interfejsu

Kliknij podane łącza, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Omówienie przestrzeni roboczej
Dokumenty oraz pliki tworzymy i operujemy nimi za pomocą różnych elementów takich, jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów
jest nazywany przestrzenią roboczą. Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji pakietu Adobe® Creative Suite® 5 mają taki sam wygląd, co
ułatwia poruszanie się między nimi. Każdą aplikację można także dostosować do swojego sposobu pracy poprzez wybranie spośród kilku
skonfigurowanych wcześniej przestrzeni roboczych lub utworzenie własnej.

Pomimo tego, że domyślny wygląd jest różny w poszczególnych produktach, sterowanie jego elementami jest w nich podobne.

Domyślna przestrzeń robocza programu Illustrator
A. Oznaczone okna dokumentów B. Pasek aplikacji C. Przełącznik przestrzeni roboczych D. Pasek tytułu panelu E. Panel
sterowania F. Panel Narzędzia G. Przycisk Zwiń do ikon H. Cztery panele zgrupowane w pionową stację dokowania

Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy
sterujące aplikacją. W komputerach Macintosh pasek ten można wyświetlać lub chować za pomocą menu Window.

Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, opraw graficznych, elementów stron i tym podobnych.
Narzędzia powiązane są zgrupowane.

Panel Sterowanie wyświetla opcje dla aktualnie wybranego narzędzia. W programie Illustrator panel Sterowanie wyświetla opcje dla
wybranego w danym momencie obiektu. (W programie Photoshop panel sterowania jest nazywany paskiem opcji. W programach Adobe
Flash®, Adobe Dreamweaver® i Adobe Fireworks® panelowi temu odpowiada panel Inspektor właściwości, który wyświetla właściwości
wybranego w danym momencie elementu).

W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można
je także grupować oraz dokować.
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Panele pomagają monitorować oraz modyfikować efekty pracy. Przykłady takich paneli to panel Oś czasu w programie Flash, panel Pędzel
w programie Illustrator, panel Warstwy w programie Adobe Photoshop® oraz panel Style CSS w programie Dreamweaver. Panele mogą być
grupowane, układane w stos lub dokowane.

Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako
pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub zmianie rozmiaru Ramki aplikacji lub jednego z jej elementów, wszystkie znajdujące się w niej
elementy ustawiają się tak, by na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikacje lub przypadkowo kliknie poza jej
obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli
korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich.

Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć Ramkę aplikacji.
Na przykład w programie Adobe Illustrator® przełącza się ją za pomocą polecenia Okno > Ramka aplikacji. (W programie Flash na
komputerach Mac ramka aplikacji jest włączona na stałe. Program Dreamweaver na komputerach Mac nie korzysta z ramki aplikacji).

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

(Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, łącznie z panelem Narzędzia
i panelem Sterowanie, naciśnij klawisz Tab.

(Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, poza panelem Narzędzia i panelem Sterowanie, naciśnij
klawisze Shift+Tab.

Możesz chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrałeś opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. W
programie Illustrator jest on zawsze włączony. Przesuń kursor do krawędzi okna aplikacji (Windows®) lub do krawędzi monitora
(Mac OS®) i przejedź nim nad paskiem, który pojawi się na ekranie.

(Flash) Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele, naciśnij klawisz F4.

Wyświetlanie opcji panelu
 Kliknij ikonę menu panelu  w prawej górnej części panelu.

Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

W programie Photoshop można zmienić rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w panelach i w podpowiedziach dotyczących
narzędzi. W preferencjach interfejsu wybierz rozmiar z menu Rozmiar czcionki UI.

(Illustrator) Dopasuj jasność panelu
  Przesuń suwak Jasność w Preferencjach interfejsu użytkownika. To sterowanie dotyczy wszystkich paneli, w tym panelu Sterowanie.

Ponowna konfiguracja panelu Narzędzia
Można wyświetlić narzędzia w panelu Narzędzia w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach. (Ta funkcja nie jest
dostępna w panelu Narzędzia programu Fireworks oraz Flash).

W programach InDesign i InCopy można także zmieniać sposób wyświetlania z pojedynczej kolumny na dwie kolumny (lub jeden wiersz),
poprzez ustawienie odpowiedniej opcji w preferencjach interfejsu.

  Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Zarządzanie oknami i panelami
Własną przestrzeń roboczą można utworzyć poprzez przesuwanie oraz zmienianie okien dokumentów oraz paneli. Można także zapisać własne
przestrzenie robocze i przełączać się między nimi. W przypadku programu Fireworks zmiana nazwy własnych przestrzeni roboczych może
prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Uwaga: W poniższych przykładach w celach prezentacji posłużono się programem Photoshop. Przestrzeń robocza zachowuje się tak samo we
wszystkich produktach.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu
Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.

Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.

Uwaga: W programie Photoshop można również wybrać polecenie Okno > Ułóż > Okno ruchome, aby uruchomić jedno okno dokumentu;
albo polecenie Okno > Ułóż > Wszystkie okna ruchome, aby uruchomić wszystkie okna dokumentów na raz. Więcej informacji zawiera nota
techniczna kb405298.
Uwaga: Program Dreamweaver nie obsługuje dokowania i oddokowywania okien dokumentów. Ruchome okna można utworzyć za pomocą
przycisku Minimalizuj okna Dokument (Windows). Można również wybrać polecenie Okno > Rozmieść pionowo, aby utworzyć okna
dokumentów ułożone jedno przy drugim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy programu Dreamweaver, wyszukując
frazę „Rozmieść pionowo”. Procedura postępowania jest nieco inna w systemie Macintosh.
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Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub
po bokach innego okna. Możesz określić sposób ułożenia grupy używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.

Uwaga: Niektóre produkty nie są wyposażone w tą funkcję. Twój produkt może mieć jednak polecenia Kaskada i Sąsiadująco w menu
Okno, które mogą pomóc ci w ułożeniu dokumentów.

Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką
dokumentu.

Uwaga: Niektóre produkty nie są wyposażone w tą funkcję.

Dokowanie i oddokowywanie paneli
Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele poprzez
przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.

Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub pomiędzy innymi panelami.

Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do stacji
dokowania.

Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go
do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przesuń panele
W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel.
Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub
poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni
roboczej.
Uwaga: Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik
myszy w miejscu, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.
Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.
A. Pasek tytułowy B. Zakładka C. Strefa upuszczania

Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania. Naciśnij klawisz Esc w trakcie
przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli
Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi
przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

Aby usunąć panel, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przycisk Control (Mac) jego zakładkę i wybierz opcję Zamknij lub
usuń zaznaczenie w menu Okno.

Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Obsługuj grupy paneli

Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.
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Dodawanie panelu do grupy paneli

Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe dzięki przeciągnięciu zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

Aby usunąć panel z grupy umożliwiając mu swobodne przemieszczanie się, należy przeciągnąć jego zakładkę poza grupę.

Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli
W czasie przeciągania panelu z jego stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, panel swobodnie przemieszcza się. Panel
przemieszczający się można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Przemieszczające się panele oraz grupy paneli można układać
w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole
innego panelu.

Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół używając jego zakładki.

Uwaga: Upewnij się, że zwolniłeś zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką strefą
upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub
paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć
obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).

Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, np. panelu Kolor w programie Photoshop, nie
mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli
Można zwinąć panele do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w
domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

Panele zwinięte do postaci ikon
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Panele rozwinięte z postaci ikon

Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.

Kliknij ikonę panelu aby ją rozwinąć.

Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst.
Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.

Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.

W niektórych produktach, jeśli wybierzesz opcję Auto-zwijanie paneli do ikon z preferencji Interfejs lub Opcje interfejsu użytkownika,
rozwinięta ikona panelu zwija się automatycznie, gdy klikniesz poza nią.

Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się
automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).

Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów
(gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni roboczej, nawet
jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisz własną przestrzeń roboczą

1. Aby zapisać wybraną konfigurację przestrzeni roboczej, wykonaj jedną z następujących czynności:

(Illustrator) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz przestrzeń roboczą.

(Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza.

(Dreamweaver) Wybierz polecenie Okno > Układ przestrzeni roboczych > Nowa przestrzeń robocza.

(Flash) Wybierz polecenie Nowa przestrzeń robocza za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

(Fireworks) Wybierz polecenie Zapisz bieżącą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

3. (Photoshop, InDesign) W obszarze Przechwytywania zaznacz jedną lub więcej opcji:

Położenie paneli Zapisuje bieżące położenia paneli (tylko program InDesign).

Skróty klawiaturowe Zapisuje bieżący zestaw skrótów klawiaturowych (tylko Photoshop).

Menu lub Dostosowanie menu Zapisuje bieżący zestaw menu.

Wyświetl lub przełączaj między przestrzeniami roboczymi
 Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

W programie Photoshop z każdą przestrzenią roboczą można skojarzyć specjalny skrót klawiaturowy, który będzie przyspieszał dostęp do niej.

Usuń własną przestrzeń roboczą

Wybierz polecenie Zarządzaj przestrzenią roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji, a następnie wybierz przestrzeń i kliknij
przycisk Usuń. (Opcja ta nie jest dostępna w programie Fireworks).

(Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą z przełącznika przestrzeni roboczych.

(Illustrator) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie
kliknij ikonę Usuń.

(Photoshop, InDesign) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie
kliknij ikonę Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej
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1. Za pomocą przełącznika na pasku aplikacji wybierz domyślną przestrzeń roboczą lub przestrzeń roboczą Istotne elementy. Informacje na
temat programu Fireworks podano w artykule http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html.

Uwaga: W programie Dreamweaver domyślną przestrzenią roboczą jest przestrzeń Projektant.
2. W przypadku programu Fireworks (Windows) wykasuj niniejsze foldery:

Windows Vista \\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

Windows XP \\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza> Wyzeruj [nazwa przestrzeni roboczej].

(Photoshop) Przywracanie zapisanego układu przestrzeni roboczej
W programie Photoshop przestrzenie robocze automatycznie zachowują ostatnio wprowadzone zmiany układu. Można jednak przywrócić
oryginalny, zapisany układ paneli.

Aby przywrócić jedną przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Przywróć nazwa przestrzeni roboczej.

Aby przywrócić wszystkie przestrzenie robocze zainstalowane w programie Photoshop, kliknij przycisk „Przywróć domyślne przestrzenie
robocze” w preferencjach interfejsu.

Aby zmienić kolejność przestrzeni roboczych na pasku aplikacji, przeciągnij je.

Informacje o trybach przeglądania
Wygląd okna dokumentu można zmieniać za pomocą przycisków trybu, umieszczonych na dole paska narzędziowego, a także przez wybranie
poleceń z menu Widok > Tryb ekranu. Jeśli przybornik jest wyświetlany jako pojedyncza kolumna, możesz wybrać tryb ekranu klikając przycisk
bieżącego trybu i wybierając inną opcję z menu, które zostanie wyświetlone.

Tryb zwykły Wyświetla grafikę w standardowym oknie, wraz z wszystkimi widocznymi siatkami i liniami pomocniczymi, obiektami
niedrukowalnymi i białym stołem montażowym.
Tryb podglądu Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie
pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach.
Tryb spadu Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie pomocnicze,
niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne są wszystkie
elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze spadu dokumentu (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).
Tryb informacji o pracy Wyświetla grafikę w taki sposób, jak wyglądałaby po wydrukowaniu. Wszystkie elementy niedrukowalne (siatki, linie
pomocnicze, niedrukowalne obiekty) są ukrywane, a stół montażowy wyświetlany jest w kolorze ustawionym w preferencjach. Ponadto widoczne
są wszystkie elementy drukowalne, znajdujące się w obszarze informacji o pracy (zdefiniowanym w oknie Ustawienia dokumentu).
Tryb prezentacji Wyświetla kompozycję w sposób podobny do pokazu slajdów, bez pokazywania menu, paneli i narzędzi. Zobacz Użycie trybu
Prezentacja.

Korzystanie z paska stanu
Pasek stanu (w lewym dolnym rogu w oknie dokumentu) pokazuje informacje o stanie pliku i pozwala zmienić oglądaną stronę. Kliknięcie menu na
pasku stanu umożliwia:

Aby zaznaczyć bieżący plik w systemie plików, wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze (Windows®) albo Pokaż w Finderze (Mac OS®).

Aby wyświetlić bieżący plik w Adobe ® Bridge®, należy wybrać polecenie Pokaż w programie Bridge.

Aby wyświetlić bieżący plik w Adobe Mini Bridge, należy wybrać polecenie Pokaż w programie Mini Bridge.

W systemie Mac OS można wyświetlić procentową wartość powiększenia na pasku stanu, jeśli schowany zostanie pasek aplikacji (Okno >
Pasek aplikacji). W systemie Windows nie można ukryć paska aplikacji.

Omówienie panelu Sterowanie
Panel Sterowanie (Okno > Sterowanie) zapewnia szybki dostęp do opcji, poleceń i innych paneli dotyczących bieżącego elementu strony lub
zaznaczonych obiektów. Domyślnie panel Sterowanie jest zadokowany u góry okna dokumentu. Można go jednak zadokować u dołu tego okna,
przekształcić w ruchomy panel, albo całkowicie ukryć.

Panel Sterowanie wyświetla różne opcje w zależności od tego, jaki typ obiektu został zaznaczony:

Na przykład, po zaznaczeniu ramki, panel Sterowanie wyświetla opcje umożliwiające zmianę rozmiaru i położenia, a także pochylenie i
obrócenie ramki lub dostosowanie stylu obiektu.

Jeżeli zaznaczony został tekst wewnątrz ramki, panel Sterowanie wyświetla opcje znakowe lub akapitowe. Kliknięcie ikon akapitu i znaku po
lewej stronie panelu Sterowanie pozwala określić, które opcje są wyświetlone - akapitowe czy znakowe. Dodatkowe opcje są wyświetlane
przez panel Sterowanie, o ile wielkość i rozdzielczość ekranu na to pozwala. Na przykład, jeśli zaznaczona jest ikona znaku, wszystkie opcje
znaków zostaną wyświetlone, a niektóre opcje akapitu pojawiają się z prawej strony panelu Sterowania. Jeśli klikniesz ikonę akapitu,
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wszystkie opcje akapitu będą wyświetlone, a niektóre opcje znaków pojawią się z prawej strony.

Po zaznaczeniu komórki tabeli, panel Sterowanie wyświetli opcje umożliwiające dostosowywanie wymiarów kolumn i rzędów, łączenie
komórek, wyrównywanie tekstu i dodawanie obrysów.

Gdy opcje w panelu Sterowanie zmienią się, można uzyskać dodatkowe informacje o każdej z nich, korzystając z podpowiedzi—opisów
wyskakujących po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną lub etykietą opcji.

Panel Sterowanie z wyświetloną podpowiedzią

Menu panelu Sterowanie

Aby otworzyć okna dialogowe związane z ikonami w panelu Sterowanie, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij ikonę
panelu Sterowanie. Na przykład, po zaznaczeniu ramki, przytrzymaj klawisze Alt lub Option i kliknij ikonę Kąt obrotu , aby otworzyć okno
dialogowe Obrót.

Samouczek wideo przedstawiający sposób korzystania z panelu Sterowanie można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0064_pl.

Wyświetl menu panelu
 Kliknij ikonę trójkąta  po prawej stronie panelu Sterowanie.

Dokuj lub uruchom panel Sterowanie
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij pionowy pasek po lewej stronie panelu Sterowanie, aż pasek narzędzi zostanie zadokowany na górze lub na dole okna aplikacji
(Windows) albo ekranu (Mac OS).

Wybierz z menu panelu Sterowanie opcję Zadokuj na górze, Zadokuj na dole lub Ruchome.

Dostosowanie panelu Sterowanie
1. Wybierz Dostosuj z menu panelu Sterowanie, który znajduje się po jego prawej stronie.
2. Wybierz opcje, które chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie kliknij OK.

Informacje o panelu Nawigator
Jeśli znasz wcześniejsze wersje programu InDesign, może Cię dziwić, że nie możesz znaleźć panelu Nawigator. Panel Nawigator nie występuje w
programie InDesign CS5. Jego rolę przejęła funkcja Power zoom. Zobacz Korzystanie z funkcji power zoom.

Stosowanie menu kontekstowych
W przeciwieństwie do menu widocznych na górze ekranu, menu kontekstowe wyświetlają polecenia związane z aktywnym narzędziem lub
zaznaczeniem. Menu kontekstowe pozwalają szybko wybrać często używane polecenia.

1. Umieść kursor nad dokumentem, obiektem lub panelem.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy.

Uwaga: (Mac OS) Aby wyświetlić menu kontekstowe korzystając z myszy jednoprzyciskowej, należy przytrzymać klawisz Control i jednocześnie
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kliknąć przyciskiem myszy.

Zmiana preferencji interfejsu
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) albo InDesign > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

2. Wybierz ustawienia, które chcesz określić i kliknij OK.

Podpowiedzi Podpowiedzi pojawiają się po umieszczeniu kursora myszy nad jednym z elementów interfejsu, jak np. narzędzia na pasku narzędzi
lub opcje w Panelu sterowania. Wybierz Brak, aby wyłączyć podpowiedzi.
Pokaż miniaturki podczas umieszczania Podczas umieszczania grafiki pojawia się miniaturka obrazu na załadowanym kursorze. W przypadku
tekstu, na kursorze pojawia się miniaturka z pierwszymi wierszami załadowanego tekstu. Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz wyświetlać miniaturek
podczas umieszczania grafiki lub tekstu.
Pokaż wartości przekształcenia Podczas tworzenia, zmiany rozmiaru lub obracania obiektu kursor wyświetli współrzędne [x,y], szerokość i
wysokość oraz informacje o obrocie.
Włącz gesty Multi-Touch Zaznacz tę opcję, aby zezwolić na użycie w programie InDesign gestów myszy multi-touch systemów Windows i
Mac OS. Na przykład, gdy korzystasz z myszki Magic Mouse w systemie Mac OS, gest zamachnięcia oznacza przewinięcie do góry lub w dół,
albo przejście do poprzedniej lub następnej strony lub rozkładówki, zaś gest obrotu obraca daną rozkładówkę.
Narzędzie Podświetl obiekt pod zaznaczeniem Zaznaczenie tej opcji umożliwia podświetlanie krawędzi ramki obiektu, kiedy znajduje się na nim
kursor myszy z włączonym narzędziem zaznaczania bezpośredniego.
Ruchomy panel Narzędzia Określ, czy pasek narzędzi wyświetlany ma być jako jedna kolumna, dwie kolumny lub jeden wiersz.
Automatycznie zwijaj panele do postaci ikon. Po zaznaczeniu tej opcji kliknięcie w oknie dokumentu spowoduje automatyczne zamknięcie
aktualnie otwartego panelu.
Automatycznie pokazuj ukryte panele Po zaznaczeniu tej opcji i ukryciu paneli klawiszem Tab umieszczenie kursora myszy nad jednym z
boków okna dokumentu tymczasowo pokaże ukryte panele. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, panele zostaną przywrócone ponownym
wciśnięciem klawisza Tab.
Otwieraj dokumenty jako tabulatory Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, tworzone lub otwierane dokumenty będą pojawiać się nie jako okna
tabulowane, ale jako pływające.
Włącz dokowanie okna dokumentu ruchomego Jeśli ta opcja jest zaznaczona, możesz łączyć ze sobą ruchome dokumenty, dokując je tak jak
okna tabulowane. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ruchomych okien dokumentów nie można dokować, chyba że w czasie przeciągania
trzymasz wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).
Narzędzie Rączka Aby określić, czy tekst ma być pisany maczkiem podczas przewijania dokumentu, przeciągnij suwak narzędzia Rączka na
żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością.
Aktywne rysowanie ekranu Zaznacz tę opcję, aby określić, czy obraz ma być rysowany w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja
Natychmiast, obraz rysowany jest w trakcie przeciągania. Jeśli zaznaczona jest opcja Nigdy, przeciąganie obrazu powoduje przemieszczenie
jedynie ramki. Obraz przesunięty zostaje po zwolnieniu przycisku myszy. Jeśli wybrana jest opcja Opóźnione, obraz rysowany jest, gdy
zatrzymasz przesuwanie. Opcja Opóźnione działa tak samo, jak w programie InDesign CS4.
Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiające panel Sterowanie

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Dostosowywanie menu
Brakujące polecenia menu
Stosowanie zestawów skrótów klawiaturowych

Dostosowywanie menu
Ukrywanie i kolorowanie poleceń menu jest sposobem na usunięcie nieporządku i wyróżnienie poleceń często używanych. Zauważ, że ukrywanie
poleceń po prostu usuwa je z wyświetlania w menu poleceń i nie powoduje wyłączenia żadnych funkcji. Wybierając polecenie Pokaż wszystkie
pozycje menu możesz w dowolnym czasie zobaczyć wszystkie ukryte polecenia u dołu menu lub możesz wybrać polecenie Okno > Przestrzeń
robocza > Pokaż pełne menu, aby pokazać wszystkie menu dla zaznaczonej przestrzeni roboczej. Dostosowane menu możesz dołączyć do
zapisywanych przestrzeni roboczych.

Możesz dostosować główne menu, menu kontekstowe i menu paneli. Menu kontekstowe pojawiają się w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem
myszy (Windows) lub naciśnięcia na klawisz Control (Mac OS) na danym obszarze. Menu paneli pokazują się, jeśli klikniesz ikonę w prawym
górnym rogu panelu.

Uwaga: Jeśli wybierzesz inną przestrzeń roboczą, np. Pierwsze kroki, niektóre polecenia menu są ukryte. Aby wyświetlić polecenia menu,
wybierz Pokaż wszystkie pozycje menu u dołu menu lub wybierz inną przestrzeń roboczą, na przykład Zaawansowaną.

Tworzenie własnych ustawień menu
1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.

Nie można edytować ustawień domyślnych menu.

2. Kliknij Zapisz jako, wpisz nazwę zestawu menu i kliknij OK.
3. Wybierz polecenie Menu aplikacji lub Menu panelu i kontekstowe z menu Kategoria, aby określić które menu mają być dostosowywane.
4. Naciśnij klawisz strzałki w lewo w menu Kategoria, aby wyświetlić podkategorie lub polecenia menu. Dla każdego polecenia, które ma być

dostosowane, należy kliknąć ikonę oka pod poleceniem Widoczność, aby pokazać lub schować polecenie. Następnie należy kliknąć
polecenie Brak pod poleceniem Kolor, aby zaznaczyć kolor w menu.

5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk OK.

Zaznaczanie własnych ustawień menu
1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.
2. Wybierz zbiór ustawień menu z menu Ustawienia i naciśnij OK.

Edytuj lub usuń zbiór ustawień własnych menu
1. Wybierz polecenie Edycja > Menu.
2. Wybierz zbiór ustawień menu z menu Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby edytować zbiór ustawień menu, zmień widoczność lub kolor poleceń menu, kliknij polecenie Zapisz i naciśnij OK.

Aby usunąć zbiór ustawień menu, kliknij polecenie Usuń, a następnie polecenie Tak. Jeżeli zmiany zbioru ustawień menu nie zostały
zapisane, zostaniesz poproszony o zapisanie bieżącego zbioru ustawień. Kliknij polecenie Tak, aby zapisać zbiór ustawień menu, lub
polecenie Nie, aby odrzucić zmiany.

Pokazywanie ukrytych poleceń menu
Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu. To polecenie włącza wszystkie menu dla wybranej przestrzeni roboczej.
Możesz powtórnie ukryć te menu, resetując daną przestrzeń roboczą.
Wybierz opcję Pokaż wszystkie polecenia menu na dole menu, które zawiera ukryte polecenia.

Przytrzymanie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknięcie nazwy menu wyświetla tymczasowo każde polecenie menu, które
było ukryte poprzez dostosowywanie menu.

Brakujące polecenia menu
Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia menu, może być ono ukryte. Jeśli wybierzesz przestrzeń roboczą inną niż Zaawansowana, niektóre
polecenia menu mogą być ukryte. Możliwe jest również, że któryś z użytkowników za pomocą poleceń Menu ukrył niektóre elementy.
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Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia, wypróbuj jeden z poniższych sposobów:

Wybierz polecenie Pokaż wszystkie pozycje menu na dole menu.

Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Pokaż pełne menu.

Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza i wybierz inną przestrzeń roboczą (Zaawansowana wyświetla wszystkie elementy menu).

Wybierz polecenie Edycja > Menu, odszukaj dane polecenie menu i upewnij się, że nie jest ono ukryte.

Jeśli wciąż brakuje poleceń menu, spróbuj przywrócić preferencje.

Stosowanie zestawów skrótów klawiaturowych
Bezpośrednie informacje o skrótach klawiaturowych można uzyskać w podpowiedziach. InDesign oferuje także edytor skrótów, w którym można
oglądać i generować listę wszystkich skrótów oraz edytować i tworzyć własne skróty. Edytor ten obejmuje wszystkie polecenia, które przyjmują
skróty, ale nie są zdefiniowane w zestawie skrótów domyślnych.

Można także powiązać skróty klawiaturowe ze stylami akapitowymi lub znakowymi (zobacz Dodawanie stylów akapitowych i znakowych) lub ze
skryptami.

Samouczek wideo przedstawiający sposób korzystania ze skrótów klawiaturowych można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0066_pl.

Mike Witherell udostępnił kartę informacyjną skrótów klawiaturowych Free keyboard shortcuts (tylko w jęz. angielskim).

Zmiana aktywnego zestawu skrótów
1. Jeśli chcesz, aby zestaw skrótów był aktywny dla wszystkich dokumentów, upewnij się, że żaden dokument nie jest otwarty.
2. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
3. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw (na przykład, Skróty QuarkXPress®4.0).
4. Kliknij OK.

Wyświetlanie skrótów
1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
3. W polu Obszar produktu zaznacz obszar zawierający polecenia, które mają zostać wyświetlone.
4. W polu Polecenia zaznacz odpowiednie polecenie. Skrót zostanie wyświetlony w sekcji Bieżące skróty.

Generowanie listy skrótów do wydruku
1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw.
3. Kliknij przycisk Pokaż zestaw.

Otwarty zostanie plik tekstowy, zawierający wszystkie bieżące i niezdefiniowane skróty klawiaturowe w tym zestawie.

Tworzenie nowego zestawu skrótów
1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
2. Kliknij przycisk Nowy zestaw.
3. Wpisz nazwę nowego zestawu i wybierz z menu Na podstawie zestawu odpowiedni zestaw, a następnie kliknij OK.

Tworzenie lub modyfikacja skrótu
1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw lub kliknij Nowy zestaw, aby utworzyć nowy zestaw skrótów.

Uwaga: Nie możesz edytować domyślnego zestawu skrótów ani zestawu skrótów QuarkXPress. Można natomiast utworzyć nowy zestaw
oparty na tych zestawach, a następnie go zmodyfikować.

3. W polu Obszar produktu zaznaczyć obszar zawierający polecenia, które mają zostać zdefiniowane lub zmienione.
4. Z listy Polecenia wybierz polecenie, które ma zostać zdefiniowane lub zmienione.
5. W polu Nowy skrót naciśnij klawisze nowego skrótu klawiaturowego. Jeżeli ta sekwencja klawiszy jest obecnie używana przez inne

polecenie, InDesign wyświetli to polecenie w sekcji Bieżące skróty. Użytkownik może zmienić ten oryginalny skrót lub wybrać inny.
Uwaga: Nie przypisuj jednoklawiszowych skrótów dla poleceń menu, ponieważ będzie to kolidować z wpisywaniem tekstu. Jeżeli punkt
wstawiania będzie aktywny, gdy naciśniesz jednoklawiszowy skrót, program InDesign uaktywni skrót klawiaturowy zamiast wstawić znak do
tekstu.

6. Z listy Kontekst wybierz kontekst, w którym ma funkcjonować skrót klawiaturowy. Kontekst gwarantuje, że skrót będzie się zachowywał w
zamierzony sposób. Na przykład, można przypisać skrót Ctrl+G do scalenia komórek tabeli (w kontekście tabeli) i Ctrl+G do wstawiania
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znaków specjalnych (w kontekście tekstu).
Uwaga: Aby skróty funkcjonowały niezależnie od bieżącego stanu dokumentu, przypisuj je w kontekście Domyślnym. Skróty przypisane w
innych kontekstach, np. Tabela lub Tekst, przesłaniają skróty przypisane w kontekście Domyślnym.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk Przydziel, aby utworzyć nowy skrót w przypadku polecenia, dla którego żaden nie istnieje.

Kliknij Przydziel, aby dodać inny skrót klawiaturowy do polecenia. Polecenia menu mogą mieć wiele skrótów klawiaturowych.

8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe, lub kliknij Zapisz, aby pozostawić okno otwarte i wprowadzić kolejne skróty.

Kopiowanie zestawów skrótów klawiaturowych
Zestawy skrótów klawiaturowych (*.indk) zapisywane są w dwóch lokalizacjach. Domyślnie zdefiniowane skróty dla aplikacji znajdują się w folderze
Presets (Predefiniowane ustawienia), w głównym folderze aplikacji. Zestawy skrótów użytkownika znajdują się w folderze Zestawy skrótów, w
następujących lokalizacjach:

Windows XP Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[wersja]\[languiage]\InDesign Shortcut Sets
Windows Vista i Windows 7 Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\InDesign Shortcut Sets
Mac OS Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[wersja]/[język]/InDesign Shortcut Sets
Aby na jednym komputerze użyć zestawu skrótów klawiaturowych utworzonego na innym komputerze, skopiuj plik *.indk do tej samej lokalizacji na
komputerze docelowym.

Można także przenieść zestaw skrótów z niestandardowej lokalizacji do foldera aplikacji. Dzięki temu własne skróty stają się dostępne dla
wszystkich użytkowników danego komputera. Należy jednak upewnić się, że w tych lokalizacjach nie istnieją dwa zestawy o tej samej nazwie.
Upewnij się, że zestawy skrótów klawiaturowych i zestawy niestandardowe mają różne nazwy.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Przybornik

Do góry

Omówienie przybornika
Omówienie narzędzi
Galeria narzędzi do zaznaczania
Przegląd narzędzi do rysowania i obsługi tekstu
Galeria narzędzi do przekształcania
Galeria narzędzi do modyfikacji i nawigacji

Omówienie przybornika
Niektóre narzędzia z przybornika służą do zaznaczania, edytowania i tworzenia elementów strony. Inne narzędzia przeznaczone są do
zaznaczania tekstu, kształtów, linii i gradientów. Ogólny układ przybornika można zmienić, dopasowując go do ulubionego układu okna i panelu.
Domyślnie przybornik ma postać pojedynczej, pionowej kolumny narzędzi. Można go także skonfigurować w postaci podwójnej kolumny pionowej
lub jednego poziomego wiersza. Nie można jednak zmieniać pozycji poszczególnych narzędzi w przyborniku. Aby przesunąć przybornik, jego górę
należy przeciągnąć.

Narzędzia z domyślnego przybornika wybiera się, klikając ich ikony. Przybornik zawiera także różne narzędzia ukryte, powiązane z narzędziami
widocznymi. O obecności ukrytych narzędzi informuje strzałka po prawej stronie ikony narzędzia. Aby wybrać narzędzie ukryte, kliknij i przytrzymaj
ikonę bieżącego narzędzia w przyborniku, a następnie wybierz potrzebne narzędzie.

Umieszczenie kursora nad narzędziem powoduje wyświetlenie informacji z nazwą narzędzia i jego skrótem klawiaturowym, nazywanej wskazówką.
Podpowiedzi można wyłączyć, wybierając opcję Brak z menu Podpowiedzi w oknie preferencji interfejsu.

Otwórz panel Wskazówki narzędzi (wybierz Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi), aby zobaczyć, które skróty lub klawisze modyfikujące
współpracują z wybranym narzędziem.

Uwaga: Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości nie są dostępne w wersjach CS5.5 lub starszych.

Wyświetl przybornik
 Wybierz polecenie Okno > Narzędzia.
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Wyświetl opcje narzędzi
 Dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia w przyborniku.

Procedura ta ma zastosowanie tylko do niektórych narzędzi, np. Kroplomierz, Ołówek i Wielokąt.

Wyświetl i zaznacz narzędzia ukryte

1. Umieść wskaźnik myszy nad przybornikiem, na ikonie, z którą związane są narzędzia ukryte. Wciśnij i przytrzymaj przycisk myszy.

2. Po wyświetleniu się ikon narzędzi ukrytych, wybierz narzędzie.

Czasowe wybranie narzędzi
1. Gdy zaznaczone jest jedno narzędzie, przytrzymaj skrót klawiaturowy innego narzędzia.
2. Nadal trzymając wciśnięty skrót klawiaturowy, wykonaj czynność.
3. Zwolnij skrót klawiaturowy, aby powrócić do wcześniejszego narzędzia.

Na przykład, jeśli wybrane jest narzędzie Odstęp, przytrzymaj klawisz V, aby użyć czasowo narzędzia Zaznaczanie. Po zwolnieniu klawisza V,
wybrane zostanie narzędzie Odstęp.

Oglądanie wskazówek narzędzi
Panel Wskazówki narzędzi opisuje, w jaki sposób klawisze modyfikujące działają z wybranym narzędziem.

1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi, aby wyświetlić panel Wskazówki narzędzi.

2. Zaznacz narzędzie w przyborniku, aby obejrzeć jego opis, klawisze modyfikujące i skrót.

Zmień układ przybornika

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) albo InDesign > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

2. Wybierz opcję układu z menu Ruchomy panel narzędzi i kliknij OK.

Można również kliknąć ikonę podwójnej strzałki znajdującą się u góry przybornika, aby zmienić jego układ.

Omówienie narzędzi
Narzędzia tekstowe Umożliwiają tworzenie i formatowanie tekstu w standardowych lub niestandardowych blokach, bądź na ścieżkach. (Zobacz
Tworzenie ramek tekstowych).
Narzędzia do rysowania Umożliwiają rysowanie i stylizowanie obiektów prostych i złożonych, w tym prostokątów, elips, wielokątów i kształtów
swobodnych. (Zobacz Rysunek).
Narzędzia do zaznaczania Umożliwiają zaznaczanie (uaktywnianie) obiektów, punktów lub linii. (Zobacz Zaznaczanie obiektów).
Narzędzia do przekształcania Umożliwiają zmianę kształtu, orientacji i rozmiaru obiektów. (Zobacz Przekształcanie obiektów).
Narzędzia do przeglądania Umożliwiają poruszanie się po dokumencie, sterowanie jego wyświetlaniem oraz wykonywanie pomiarów odległości w
dokumencie. (Zobacz Powiększenie i zmniejszenie i Miarki i jednostki miary).
Narzędzie Nożyczki Rozdziela ścieżki i ramki. (Zobacz Rozdzielanie ścieżki).

Galeria narzędzi do zaznaczania

Narzędzie Zaznaczanie służy
do zaznaczania całych
obiektów.

Narzędzie Zaznaczanie
bezpośrednie umożliwia
zaznaczanie punktów na
ścieżce lub zawartości
wewnątrz ramki.

Narzędzie Strona pozwala
tworzyć w dokumencie strony
o zróżnicowanych rozmiarach.

Narzędzie Odstęp pozwala
dostosować odstęp między
obiektami.
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Przegląd narzędzi do rysowania i obsługi tekstu

Narzędzie Pióro służy do
rysowania ścieżek prostych i
zakrzywionych.

Narzędzie Dodaj punkt
kontrolny służy do dodawania
punktów kontrolnych do
ścieżki.

Narzędzie Usuń punkt
kontrolny umożliwia usuwanie
punktów kontrolnych ze
ścieżki.

Narzędzie Przekształcanie
punktów kierunkowych służy
do konwertowania punktów
narożnych i punktów gładkich.

Narzędzie Tekst umożliwia
tworzenie ramek tekstowych i
zaznaczanie tekstu.

Narzędzie Tekst na ścieżce
służy do tworzenia i
edytowania napisów
umieszczonych na ścieżkach.

Narzędzie Ołówek służy do
rysowania ścieżek
swobodnych.

Narzędzie Gładzik umożliwia
usunięcie ze ścieżki
niepotrzebnych kątów.

Narzędzie Gumka służy do
usuwania punktów na ścieżce.

Narzędzie Linia służy do
rysowania odcinków linii
prostych.

Narzędzie Ramka prostokątna
umożliwia tworzenie
kwadratowych lub
prostokątnych wypełniaczy.

Narzędzie Ramka eliptyczna
umożliwia tworzenie
wypełniaczy okrągłych lub
owalnych.

Narzędzie Ramka wielokątna
umożliwia tworzenie
wypełniaczy w kształcie
wieloboków.

Narzędzie Prostokąt umożliwia
tworzenie kwadratów i
prostokątów.

Narzędzie Elipsa umożliwia
tworzenie okręgów i owali.

Narzędzie Wielokąt służy do
rysowania kształtów
wielobocznych.

Galeria narzędzi do przekształcania
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Narzędzie Przekształcanie
swobodne umożliwia
obracanie, skalowanie i
ścinanie obiektów.

Narzędzie Obracanie
umożliwia obracanie obiektów
wokół stałego punktu.

Narzędzie Skalowanie
umożliwia zmianę rozmiaru
obiektów wokół stałego punktu.

Narzędzie Ścinanie umożliwia
przekrzywianie obiektów wokół
stałego punktu.

Galeria narzędzi do modyfikacji i nawigacji

Narzędzie Kroplomierz
umożliwia pobieranie
atrybutów koloru lub tekstu z
jednego obiektu i
przenoszenie ich na inny.

Narzędzie Miarka mierzy
odległość między dwoma
punktami.

Narzędzie Próbka gradientu
umożliwia sterowanie punktem
początkowym i końcowym oraz
kątem gradientów w obiektach.

Narzędzie Wtapianie gradientu
pozwala stworzyć zanikanie
obiektu w tło.

Narzędzie Nożyczki rozcina
ścieżki w określonych
punktach.

Narzędzie Rączka przesuwa
widok strony w obrębie okna
dokumentu.

Narzędzie Lupka zwiększa lub
zmniejsza skalę wyświetlania
w oknie dokumentu.

Narzędzie Notatka pozwala
dodawać komentarze.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Powiększenie i zmniejszenie
Dostosowanie widoku
Przewracanie stron
Praca z dodatkowymi oknami
Użyj funkcji wygładzania, aby wygładzić krawędzie
Pisanie maczkiem
Obliczanie wartości w panelach i oknach dialogowych
Wprowadzanie wartości w panelach i oknach dialogowych

Powiększenie i zmniejszenie
Używaj narzędzia Lupka i poleceń Lupka, aby powiększyć wielkość dokumentów.

Powiększanie i zmniejszanie
Aby powiększyć, wybierz narzędzie Lupka  i kliknij obszar, który ma zostać powiększony. Każde kliknięcie powiększa widok do kolejnej
zadanej wartości procentowej, środkując wyświetlanie na punkcie kliknięcia. Przy maksymalnym powiększeniu środek narzędzia Lupka staje
się pusty. Aby zmniejszyć skalę wyświetlania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij obszar, który ma być
pomniejszony. Każde kliknięcie pomniejsza widok.
Uaktywnij okno, które ma być wyświetlane, a następnie wybierz polecenie Widok > Powiększ, aby powiększyć skalę wyświetlania do
następnej zadanej wartości procentowej. Aby zredukować widok do uprzednio zadanej wartości procentowej, wybierz polecenie Widok >
Zmniejsz.
Aby ustawić określony poziom powiększenia, wpisz go lub wybierz w polu Poziom powiększenia na pasku aplikacji.

W systemie Mac OS można wyświetlić procentową wartość powiększenia na pasku stanu, jeśli schowany zostanie pasek aplikacji (Okno
> Pasek aplikacji). W systemie Windows nie można ukryć paska aplikacji.

Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), użyj kółka lub sensora myszy do powiększenia albo zmniejszenia skali
wyświetlania.
Aby powiększyć przez przeciąganie, wybierz narzędzie Lupka i przeciągnij wokół obszaru, który ma zostać powiększony.

Korzystanie z funkcji power zoom
Funkcja power zoom pozwala szybko przewijać strony dokumentu. Za pomocą narzędzia Rączka można przybliżać i oddalać widok oraz przewijać
dokument. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy nad długimi dokumentami.

1. Kliknij narzędzie Rączka .

Aby aktywować narzędzie Rączka, można też przytrzymanć klawisz spacji lub klawisz Alt/Option w trybie tekstu.

2. Po wybraniu narzędzia rączka przytrzymaj przycisk myszy.

Widok dokumentu oddali się, umożliwiając lepszy pogląd stron widzących. Czerwona ramka oznacza obszar podglądu.

3. Trzymając klawisz myszy wciśnięty przesuwaj czerwoną ramkę, aby przewijać strony dokumentu. Za pomocą klawiszy strzałek lub rolki
myszy możesz zmieniać rozmiar czerwonej ramki.

4. Zwolnij przycisk myszy, aby dokonać zbliżenia w nowym obszarze dokumentu.

Okno dokumentu powróci do oryginalnej wartości zbliżenia lub do rozmiaru czerwonej ramki.

Powiększenie do rzeczywistej wielkości
Dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia Lupka.
Wybierz polecenie Widok > Rzeczywista wielkość.
Wpisz lub wybierz poziom powiększenia 100 w polu Poziom powiększenia na pasku aplikacji.

Dostosowanie widoku
Ustaw punkt skupienia w wybranym obszarze dokumentu, dopasowując strony i strony widzące w aktywnym oknie oraz przewijając widok.

Dopasowywanie strony, stron widzących lub stołu montażowego w aktywnym oknie
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Wybierz polecenie Widok > Zmieść stronę w oknie.
Wybierz polecenie Widok > Zmieść strony widzące w oknie.
Wybierz polecenie Widok > Cały stół montażowy.

Przewijanie widoku
Użytkownik może bez trudu zmieniać stopień wyśrodkowania stron lub obiektów w oknie dokumentu. Techniki te są również przydatne przy
poruszaniu się między stronami.

 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz z panelu narzędzi narzędzie Rączka , a następnie kliknij i przeciągnij w oknie dokumentu. Aby aktywować czasowo narzędzie
Rączka, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przyciśnij klawisz spacji.

Kliknij poziomy lub pionowy pasek przewijania albo przeciągnij suwaki na tych paskach.

Wciśnij klawisz Page Up lub Page Down.

Użyj kółka lub sensora myszy do przewijania w górę i w dół. Aby przesuwać widok w lewo lub w prawo, przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows)
lub Command (Mac OS) i użyj kółka lub sensora myszy.

Przewracanie stron
Program InDesign ułatwia przechodzenie z jednej strony dokumentu na drugą. Na przykład, tak jak większość przeglądarek internetowych, oferuje
przyciski Wstecz i Dalej, pozwalające przemieszczać się pomiędzy odwiedzonymi stronami. Program InDesign zapamiętuje porządek, w którym
wyświetlane były strony dokumentu.

 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby poruszać się między stronami zgodnie z porządkiem, w jakim były wyświetlane podczas bieżącej sesji, wybierz polecenie Układ >
Wstecz lub Dalej.

Aby przejść na następną lub poprzednią stronę, kliknij przycisk Następna strona  lub przycisk Poprzednia strona  na dole okna dokumentu,
albo wybierz polecenie Układ > Następna strona lub Poprzednia strona.

Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony, kliknij przycisk Pierwsza strona  lub przycisk Ostatnia strona  na dole okna dokumentu, albo
wybierz polecenie Układ > Pierwsza strona lub Ostatnia strona.

Aby przejść do wybranej strony, wybierz Układ > Przejdź na stronę, określ numer strony i kliknij OK. Możesz również kliknąć strzałkę w dół
po prawej stronie pola strony, a następnie wybrać stronę.

Wybierz pozycję z pola Strony, aby przejść na konkretną stronę

Aby przejść do strony głównej, kliknij pole strony, znajdujące się w dolnej lewej części okna dokumentu. Wpisz kilka pierwszych liter nazwy
strony głównej i naciśnij Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Można też dwukrotnie kliknąć ikonę strony wzorcowej w panelu Strony.

Praca z dodatkowymi oknami
Program umożliwia otwarcie dodatkowych okien dla tego samego dokumentu lub innych dokumentów InDesign. Dodatkowe okna pozwalają
porównać jednocześnie różne strony widzące, szczególnie te, które do siebie nie przylegają. Wyświetlanie tej samej strony w różnych
powiększeniach, umożliwia pracę w powiększeniu nad szczegółami, przy jednoczesnej obserwacji tego, jak zmiany wpływają na cały układ.
Wyświetlanie stron głównych w jednym oknie, a opartych na nich stron w drugim, pozwala sprawdzić, jak zmiany na stronie głównej wpływają na
różne części dokumentu.

Po ponownym otwarciu dokumentu pojawia się tylko ostatnio używane okno.

Aby utworzyć nowe okno dla tego samego dokumentu, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno.
Aby ułożyć okna w kaskadę albo ułożyć je obok siebie, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Kaskada. Umożliwi to ułożenie okna w stos, w
którym każde okno jest nieco przesunięte. Możesz także wybrać polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco, aby wyświetlić okna równomiernie,
bez nakładania.
Aby uaktywnić okno, należy kliknąć jego zakładkę lub pasek tytułu. Można też wybrać nazwę tego okna z menu Okno. Kolejne okna tego
samego dokumentu są numerowane w kolejności ich tworzenia.
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Aby zamknąć wszystkie okna aktywnego dokumentu, naciśnij klawisze Shift+Ctrl+W (Windows) lub Shift+Command+W (Mac OS).
Aby zamknąć wszystkie okna we wszystkich otwartych dokumentach, naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt+W (Windows) lub
Shift+Command+Option+W (Mac OS).

Użyj funkcji wygładzania, aby wygładzić krawędzie
Funkcja wygładzania rozmywa nierówne krawędzie tekstu i obrazów bitmapowych, tworząc stopniowe przejście kolorów między pikselami na ich
krawędzi a pikselami tła. Ponieważ zmieniają się tylko piksele na krawędzi, nie dochodzi do zaniknięcia szczegółów.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InDesign > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac
OS).

2. Z menu Dostosuj ustawienia widoku, wybierz ustawienie widoku, w którym ma być włączona funkcja wygładzania.

Można włączyć i wyłączyć funkcję wygładzania dla każdego ustawienia widoku. Na przykład, można włączyć funkcję wygładzania dla
widoku Wysoka jakość i wyłączyć ją dla widoku Szybko.

3. Zaznacz opcję Włącz wygładzanie.

Pisanie maczkiem
Gdy tekst jest zbyt drobny, aby dało się go wyświetlić na monitorze, program InDesign wyświetla go jako szary pasek. Jest to wyświetlanie linii
zamiast tekstu. Wszelki tekst poniżej zadanej wielkości jest na ekranie zastępowany przez symbole, które pełnią rolę elementów zastępczych.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub InDesign > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Mac
OS).

2. Z menu Dostosuj ustawienia widoku, wybierz ustawienie widoku, w którym ma ulec zmianie ustawienie Pisanie maczkiem.

Można ustalić różne wartości Pisania maczkiem dla każdego ustawienia widoku.

3. W przypadku Pisz maczkiem poniżej, podaj wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby określić, czy tekst ma być pisany maczkiem podczas przewijania dokumentu, otwórz sekcję Interfejs okna dialogowego Preferencje,
przeciągnij suwak narzędzia Rączka na żądany poziom równowagi między wydajnością a jakością, a następnie kliknij OK.

Obliczanie wartości w panelach i oknach dialogowych
Istnieje możliwość wykonywania prostych działań matematycznych w dowolnym numerycznym polu edycyjnym. Na przykład, aby przesunąć
zaznaczony obiekt o 3 jednostki w prawo używając bieżącej jednostki miary, nie trzeba wyliczać nowej pozycji w poziomie — wystarczy wpisać +3
za bieżącą pozycją w panelu Przekształcanie.

Panele wykorzystują system miar wybrany w oknie dialogowym Preferencje. Można jednak podawać wartości w innym systemie miar.

1. W polu tekstowym, które przyjmuje wartości numeryczne, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastąpić całą bieżącą wartość przez wyrażenie matematyczne, zaznacz całą wartość.

Aby użyć bieżącej wartości jako części wyrażenia matematycznego, kliknij przed nią lub za nią.

2. Wpisz proste wyrażenie matematyczne, wykorzystując pojedynczy operator, np. + (plus), - (minus), * (mnożenie), / (dzielenie) lub
% (procent).

Na przykład, 0p0+3 lub 5mm + 4.

3. Naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować obliczenie.

W panelu Sterowanie i Przekształć można powielić zaznaczony obiekt i zastosować obliczoną wartość do kopii (zamiast do oryginału). Po
wprowadzeniu obliczenia naciśnij klawisze Alt+Enter (Windows) lub Option+Return (Mac OS).

Wprowadzanie wartości w panelach i oknach dialogowych
Panele i okna dialogowe wykorzystują jednostki miary i skoków zdefiniowane w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki
(Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS). Można jednak w dowolnym momencie podać wartości używając każdej z
obsługiwanych jednostek miary, tymczasowo ignorując bieżące ustawienia preferencji.

 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wpisz wartość w polu i naciśnij klawisz Enter lub Return.

Przeciągnij suwak.

Przeciągnąć skalę.

Naciśnij przyciski ze strzałkami, aby zmienić wartość w panelu.
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Kliknij pole i naciśnij klawisz strzałki w dół lub w górę, aby zmienić wartość.

Wybierz wartość z menu związanego z danym polem.

Uwaga: Przy wprowadzaniu zmian za pomocą przycisków strzałek, klawiszy strzałek lub wyskakującego menu, program InDesign natychmiast
stosuje nowe wartości.
Więcej tematów Pomocy
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Informacje o preferencjach i ustawieniach domyślnych
Ustawianie preferencji ogólnych
Ustawianie wartości domyślnych
Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
Informacje o stylach i ustawieniach programu InDesign

Informacje o preferencjach i ustawieniach domyślnych
Preferencje obejmują takie ustawienia, jak położenie paneli, opcje jednostek miary oraz opcje wyświetlania grafiki i typografii. Ustawienia
preferencji decydują o początkowym zachowaniu się dokumentów i obiektów programu InDesign.

Ustawianie preferencji ogólnych
Sekcja ta przedstawia ustawienia preferencji w zakładce Ogólne okna dialogowego Preferencje. Aby uzyskać informacje na temat innych
preferencji, odszukaj odpowiednie ustawienia.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub InDesign > Preferencje > Ogólne (Mac OS), a następnie wybierz typ
preferencji, które chcesz określić.

2. W sekcji Numeracja stron wybierz metodę numerowania stron z menu Widok. (Zobacz Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji
sekcji w panelu Strony).

3. W sekcji Pobieranie i osadzanie czcionek określ wartość graniczną, uaktywniającą tworzenie podzbioru czcionek, w zależności od liczby
glifów w czcionce. Ustawienie to wpływa na opcje pobierania czcionek w oknach dialogowych Drukuj i Eksport.

4. W sekcji Podczas skalowania można określić, w jaki sposób skalowane obiekty są odzwierciedlane w panelach oraz jak ma się zachowywać
zawartość skalowanych ramek.

Zaznacz opcję Zastosuj do zawartości, jeśli chcesz, aby rozmiar w punktach zmieniał się podczas skalowania ramki tekstowej. (Zobacz
Skalowanie tekstu). Jeśli opcja ta jest zaznaczona podczas skalowania ramki graficznej, procentowa wartość rozmiaru obrazu będzie się
zmieniać, ale ramka powróci do wartości 100%. (Zobacz Skalowanie obiektów).

Zaznacz opcję Dopasuj wartość procentową skalowania, aby podczas skalowania tekstu wyświetlać oryginalny rozmiar w punktach z
nowym rozmiarem w nawiasie. Jeśli opcja ta jest zaznaczona podczas skalowania ramek graficznych, zmieniać się będzie wartość
procentowa rozmiaru zarówno ramki, jak i obrazu.

5. Naciśnij przycisk Wyzeruj wszystkie okna z ostrzeżeniami, aby program wyświetlał wszystkie ostrzeżenia, nawet jeżeli przedtem wyłączono
ich wyświetlanie (w oknach ostrzeżeń możesz zaznaczyć pole wyboru, aby wyłączyć ponowne wyświetlanie ostrzeżenia).

Ustawianie wartości domyślnych
Jeżeli dokona się zmiany ustawień, nie otworzywszy żadnego dokumentu, to wprowadzone zmiany stają się wartościami domyślnymi dla nowych
dokumentów. Jeżeli podczas zmiany ustawień otwarty jest pewien dokument, to zmiany wpływają tylko na ten dokument.

Podobnie, jeżeli zmieni się ustawienia, nie zaznaczywszy żadnych obiektów, zmiany staną się wartościami domyślnymi dla nowych obiektów.

Zmienianie ustawień domyślnych nowych dokumentów
1. Zamknij wszystkie dokumenty.
2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.

Jeżeli w większości dokumentów używa się tego samego rozmiaru strony i języka, można ustawić te wartości jako domyślne, nie otwierając
żadnego dokumentu. Na przykład, aby zmienić domyślny rozmiar strony, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie Plik > Ustawienia
dokumentu, po czym wybierz odpowiedni rozmiar strony. Aby ustawić domyślny słownik, zamknij wszystkie dokumenty, wybierz polecenie
Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) lub InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS), po czym ustaw odpowiednią opcję w menu Język.

Określanie domyślnych ustawień dla nowych obiektów w dokumencie
1. Przy otwartym dokumencie należy wybrać polecenie Edycja > Odznacz wszystko.
2. Zmień dowolne ustawienia w menu, w panelu i w oknach dialogowych.
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Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
Jeśli program InDesign działa w sposób nieprawidłowy, usunięcie preferencji (nazywane także „kasowaniem preferencji”) często może rozwiązać
problem.

Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików preferencji o nazwach InDesign Defaults i InDesign SavedData. Zamiast usuwać
swoje preferencje można skopiować te pliki bezpieczeństwa, nadpisując nimi sprawiające problemy, uszkodzone pliki preferencji. W ten sposób
nie straci się żadnych ustawień osobistych.

Mike Witherell udostępnił szczegółową listę plików zależnych od przywrócenia preferencji domyślnych - Ustawienia domyślne w programie Adobe
InDesign(PDF, tylko w języku angielskim).

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

(Windows) Uruchom program InDesign i naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji,
kliknij Tak.

(Mac OS) Przytrzymaj klawisze Shift+Option+Command+Control i uruchom program InDesign. Gdy program zapyta o potwierdzenie
usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.

Różne preferencje programu oraz ustawienia domyślne przechowywane są w plikach preferencji programu Adobe InDesign. Pliki te, w tym plik
ustawień domyślnych, zapisywane są przy każdym wyjściu z programu InDesign. Aby usunąć ręcznie lub zmienić nazwy plików preferencji, należy
ich szukać w następujących miejscach:

Mac OS

InDesign SavedData Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

InDesign Defaults Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

Windows XP

InDesign SavedData \Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches

InDesign Defaults \Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]

Windows Vista lub Windows 7

InDesign SavedData Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches\InDesign SavedData

InDesign Defaults C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

Informacje o stylach i ustawieniach programu InDesign
Możesz przechowywać ustawienia w celu ponownego użycia, w tym ustawienia dla następujących elementów:

Tworzenie stylów akapitowych i znakowych. (Zobacz Dodawanie stylów akapitowych i znakowych)

Tworzenie stylów obiektowych. (Zobacz Style obiektowe).

Tworzenie stylów tabel i komórek. (Zobacz Style tabeli i komórki).

Tworzenie zbiorów ustawień eksportowania PDF. (Zobacz Dostosowywanie ustawień predefiniowanych Adobe PDF).

Tworzenie predefiniowanych ustawień drukowania. W stylu ustawień ujmowane są wszystkie atrybuty w oknie dialogowym Drukuj. (Zobacz
Drukowanie dokumentu lub księgi).

Tworzenie predefiniowanych ustawień zalewki. (Zobacz Zalewkowanie kolorów)

Tworzenie ustawień spłaszczania przezroczystości. (Zobacz Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość).

Tworzenie stylów spisu treści. (Zobacz Tworzenie stylów spisu treści dla wielu list).

Zapisywanie konfiguracji przestrzeni roboczej.

Tworzenie predefiniowanych ustawień dokumentu. (ZobaczDefiniowanie predefiniowanych ustawień dokumentu).

Tworzenie stylów obrysu. (Zobacz Definiowanie własnych stylów obrysu).

Mówiąc ogólnie, należy zmienić ustawienia opcji w oknie dialogowym, a następnie je zapisać. Style i ustawienia predefiniowane są
przechowywane w dokumencie, w którym zostały utworzone. Aby użyć ustawień z innego dokumentu, należy je zaimportować lub wczytać style i
ustawienia predefiniowane z tego dokumentu. Ponadto większość stylów ustawień można wyeksportować lub zapisać w oddzielnym pliku, co
umożliwia przeniesienie ich do innych komputerów.

Mike Witherell udostępnił szczegółową listę ustawień domyślnych - Ustawienia domyślne programu Adobe InDesign (PDF, tylko w języku
angielskim).

Style i ustawienia predefiniowane mogą być wspólne dla wszystkich dokumentów w pliku książki. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz
Synchronizacja dokumentów księgi.
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Interaktywny przewodnik po skrótach
Klawisze do obsługi narzędzi
Klawisze do wybierania i przenoszenia obiektów
Klawisze do przekształcania obiektów
Klawisze edytowania ścieżek i ramek
Klawisze do pracy z tabelami
Klawisze do wyszukiwania i zmiany tekstu
Klawisze do pracy z tekstem
Klawisze do nawigacji w tekście i zaznaczania tekstu
Klawisze do wyświetlania dokumentów i ich przestrzeni roboczych
Klawisze do pracy z XML
Klawisze do pracy ze skorowidzami
Klawisze do pracy z panelami
Klawisze do obsługi panelu Sterowanie
Klawisze do obsługi panelów tekstowych i okien dialogowych
Klawisze do obsługi stylów znakowych i akapitowych
Klawisze do obsługi panelu Tabulatory
Klawisze do obsługi panelu Warstwy
Klawisze do obsługi panelu Strony
Klawisze do obsługi panelu Kolor
Klawisze do obsługi panelu Podgląd rozbarwień
Klawisze do obsługi panelu Próbki
Klawisze do obsługi panelu Przekształć
Klawisze do rozwiązywania konfliktów między wersjami systemów operacyjnych Mac OS 10.3x i 10.4

Program Adobe InDesign CS5 zapewnia szeroką gamę skrótów pomagających w szybkim poruszaniu się po dokumentach i modyfikowaniu ich,
bez użycia myszy. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń menu. Można używać domyślnego zestawu skrótów InDesign lub
zestawu skrótów QuarkXPress 4.0 bądź Adobe PageMaker 7.0, albo też utworzyć własny zestaw skrótów. Zestawy skrótów można udostępniać
innym użytkownikom programu InDesign pracującym na tej samej platformie.

Program InDesign zapewnia szeroką gamę skrótów, pomagających w szybkim poruszaniu się po dokumentach i modyfikowaniu ich, bez użycia
myszy. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń menu. Można używać domyślnego zestawu skrótów InDesign lub zestawu
utworzonego samodzielnie. Zestawy skrótów można udostępniać innym użytkownikom programu InDesign pracującym na tej samej platformie.

Interaktywny przewodnik po skrótach

Skróty klawiaturowe do obsługi narzędzi
Można wygenerować listę aktualnego zestawu klawiszy, wybierając polecenie Pokaż zestaw w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. Ta opcja
przydaje się zwłaszcza do drukowania kopii ustawień skrótów.

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi, a następnie wybierz narzędzie, aby zobaczyć jego skróty i klawisze modyfikujące.

Interaktywny przewodnik po skrótach, który
pozwala je łatwo odnaleźć. Obejrzyj go w
Internecie lub pobierz jako aplikację AIR....
Czytaj więcej

http://goo.gl/80wvo

by Marijan Tompa 
http://tomaxxi.com/

Podziel się swoją wiedzą z
Pomoc społeczności Adobe

Narzędzie Windows Mac OS
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Narzędzie Zaznaczanie V, Esc V, Esc

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie A. A.

Przełączanie narzędzi Zaznaczanie i
Zaznaczanie bezpośrednie

Ctrl+Tab Command+Control+Tab

Strona, narzędzie Shift+P Shift+P

Narzędzie Odstęp U U

Narzędzie Pióro P P

Narzędzie Dodaj punkt kontrolny = =

Narzędzie Dodaj punkt kontrolny = = (na klawiaturze numerycznej)

Narzędzie Usuń punkt kontrolny - -

Narzędzie Usuń punkt kontrolny -

Narzędzie Przekształcenie punktów
kierunkowych

Shift+C Shift+C

Narzędzie Tekst T T

Tekst na ścieżce, narzędzie Shift+T Shift+T

Narzędzie Ołówek (narzędzie Notatka) N N

Narzędzie Linia \ \

Narzędzie Ramka prostokątna F F

Narzędzie Prostokąt M M

Narzędzie Elipsa L L

Narzędzie Obracanie R R

Narzędzie Skalowanie S S

Narzędzie Ścinanie O O

Narzędzie Przekształcanie swobodne E E

Narzędzie Kroplomierz I I

Narzędzie Miarka K K

Narzędzie Gradient G G

Narzędzie Nożyczki C C

Narzędzie Rączka H H

Tymczasowy wybór narzędzia Rączka Spacja (w trybie Układ), Alt (w trybie
tekstowym) lub Alt+Spacja (w obu trybach)

Spacja (w trybie Układ), Option (w trybie
tekstowym) lub Option+Spacja (w obu
trybach)

Narzędzie Lupka Z Z

Tymczasowy wybór narzędzia Powiększ Ctrl+Spacja Command+Spacja

Przełączanie pól Wypełnienie i Obrys X X

Przełącz wypełnienie i obrys Shift+X Shift+X

Przełączanie między Formatowanie ma J J
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Do góryKlawisze do zaznaczania i przenoszenia obiektów
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

wpływ na kontener a Formatowanie ma
wpływ na tekst

Stosowanie koloru , [przecinek] , [przecinek]

Stosowanie gradientu . [kropka] . [kropka]

Stosowanie Brak koloru / /

Przełączanie między widokiem zwykłym a
widokiem podglądu

W W

Narzędzie Siatka ramki (w poziomie) Y Y

Narzędzie Siatka ramki (w pionie) Q Q

Narzędzie Wtapianie gradientowe Shift+G Shift+G

Wynik Windows Mac OS

Tymczasowy wybór narzędzia
Zaznaczanie lub Zaznaczanie
bezpośrednie (ostatnio używanego)

Dowolne narzędzie (poza narzędziami do
zaznaczania)+Ctrl

Dowolne narzędzie (poza narzędziami do
zaznaczania)+Command

Tymczasowy wybór narzędzia
Zaznaczanie grupowe

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie+Alt;
lub narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny
albo Usuń punkt kontrolny+Alt+Ctrl

Narzędzie Zaznaczanie
bezpośrednie+Option; lub narzędzie Pióro,
Dodaj punkt kontrolny, Usuń punkt
kontrolny+Option+Command

Wybieranie kontenera zaznaczonej
zawartości

Esc lub dwukrotne kliknięcie Esc lub dwukrotne kliknięcie

Wybieranie zawartości zaznaczonego
kontenera

Shift+Esc lub dwukrotne kliknięcie Shift+Esc lub dwukrotne kliknięcie

Dodawanie lub odejmowanie zaznaczenia
z wielu obiektów

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie
bezpośrednie lub Zaznaczanie
grupowe+Shift–kliknięcie (aby odznaczyć,
kliknij punkt środkowy)

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie
bezpośrednie lub Zaznaczanie
grupowe+Shift–kliknięcie (aby odznaczyć,
kliknij punkt środkowy)

Powielanie zaznaczenia Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie
bezpośrednie lub Zaznaczanie
grupowe+Alt–przeciągnięcie*

Narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie
bezpośrednie lub Zaznaczanie
grupowe+Option–przeciągnięcie*

Powielanie i przesuwanie zaznaczenia Alt+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Option+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Powielanie i przesuwanie zaznaczenia x
10**

Alt+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w
prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Option+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w
prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia** Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę, Strzałka w dół

Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia o 10** Ctrl+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w
prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Command+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka
w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia x 10** Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę, Strzałka w dół

Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo,
Strzałka w górę, Strzałka w dół

Zaznaczanie elementu strony wzorcowej
na stronie dokumentu

Narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie
bezpośrednie+Ctrl+Shift–kliknięcie

Narzędzie Zaznaczanie lub Zaznaczanie
bezpośrednie+Command+Shift–kliknięcie

Zaznaczanie następnego obiektu poniżej Narzędzie Zaznaczanie+Ctrl–kliknięcie lub Narzędzie Zaznaczanie+Command–
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Do góry

Do góry

Klawisze do przekształcania obiektów
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do edytowania ścieżek i ramek
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

lub powyżej narzędzie Zaznaczanie+Alt+Ctrl–kliknięcie kliknięcie lub narzędzie
Zaznaczanie+Option+Command–kliknięcie

Zaznaczanie następnej lub poprzedniej
ramki w wątku

Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up Option+Command+Page Down/
Option+Command+Page Up

Zaznaczanie pierwszej lub ostatniej ramki
w wątku

Shift+Alt+Ctrl+Page Down/
Shift+Alt+Ctrl+Page Up

Shift+Option+Command+Page Down/
Shift+Option+Command+Page Up

*Wciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do wielokrotności kąta 45°.

**Wartość tę ustala się w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki
i skoki (Mac OS).

Wynik Windows Mac OS

Powielanie i przekształcanie zaznaczenia Narzędzie do przekształcania+Alt–
przeciągnięcie*

Narzędzie do przekształcania+Option–
przeciągnięcie*

Wyświetlanie okna dialogowego narzędzia
Przekształcanie

Zaznaczenie obiektu+dwukrotne kliknięcie
narzędzia Skalowanie, Obracanie lub
Ścinanie na pasku narzędziowym

Zaznaczenie obiektu+dwukrotne kliknięcie
narzędzia Skalowanie, Obracanie lub
Ścinanie na pasku narzędziowym

Zmniejszanie skalowania o 1% Ctrl+, Command+,

Zmniejszanie skalowania o 5% Ctrl+Alt+, Command+Option+,

Zwiększanie skalowania o 1% Ctrl+. Command+.

Zwiększanie skalowania o 5% Ctrl+Alt+. Command+Option+.

Zmienianie rozmiaru ramki i zawartości Narzędzie Zaznaczanie+Ctrl–
przeciągnięcie

Narzędzie Zaznaczanie+Command–
przeciągnięcie

Proporcjonalne zmienianie rozmiaru ramki
i zawartości

Narzędzie Zaznaczanie+Shift+Ctrl–
przeciągnięcie

Narzędzie Zaznaczanie+Shift+Command–
przeciągnięcie

Zachowanie proporcji Narzędzie Elipsa, Wielokąt lub
Prostokąt+Shift–przeciągnięcie

Narzędzie Elipsa, Wielokąt lub
Prostokąt+Shift–przeciągnięcie

Przełączenie opcji wyświetlania obrazu z
ustawienia Wysoka jakość na ustawienie
Szybkie

Ctrl+Alt+Shift+Z Command+Option+Shift+Z

*Po wybraniu narzędzia do przekształcania przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac
OS) i przeciągnij. Wciśnięcie klawisza Shift ogranicza ruchy do wielokrotności kąta 45°.

Wynik Windows Mac OS

Tymczasowy wybór narzędzia
Przekształcanie punktów kierunkowych

Narzędzie Zaznaczanie
bezpośrednie+Alt+Ctrl lub narzędzie
Pióro+Alt

Narzędzie Zaznaczanie
bezpośrednie+Option+Command lub
narzędzie Pióro+Option

Tymczasowe przełączanie między
narzędziem Dodawanie punktów
kontrolnych a narzędziem Usuwanie

Alt Option
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Do góry

Do góry

Klawisze do obsługi tabel
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do znajdowania i zamiany tekstu
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

punktów kontrolnych

Tymczasowy wybór narzędzia Dodawanie
punktów kontrolnych

Narzędzie Nożyczki+Alt Narzędzie Nożyczki+Option

Zachowanie wybranego narzędzia Pióro,
gdy kursor jest nad ścieżką lub punktem
kontrolnym

Narzędzie Pióro+Shift Narzędzie Pióro+Shift

Przesuwanie punktów kontrolnych i
uchwytów podczas rysowania

Narzędzie Pióro+Spacja Narzędzie Pióro+Spacja

Wyświetlanie panelu Obrys F10 Command+F10

Wynik Windows Mac OS

Wstawianie lub usuwanie rzędów lub
kolumn podczas przeciągania

Przeciąganie obramowania rzędu lub
kolumny, z wciśniętym klawiszem Alt

Przeciąganie obramowania rzędu lub
kolumny, a następnie przytrzymanie
wciśniętego klawisza Option podczas
przeciągania

Zmiana rozmiaru rzędów lub kolumn bez
zmiany rozmiaru tabeli

Shift–przeciągnięcie wewnętrznego
obramowania rzędu lub kolumny

Shift–przeciągnięcie wewnętrznego
obramowania rzędu lub kolumny

Proporcjonalna zmiana rozmiaru rzędów
lub kolumn

Shift–przeciągnięcie prawej lub dolnej
krawędzi tabeli

Shift–przeciągnięcie prawej lub dolnej
krawędzi tabeli

Przesuwanie do następnej/poprzedniej
komórki

Tab/Shift+Tab Tab/Shift+Tab

Przesuwanie do pierwszej/ostatniej
komórki w kolumnie

Alt+Page Up/ Alt+Page Down Option+Page Up/ Option+Page Down

Przesuwanie do pierwszej/ostatniej
komórki w rzędzie

Alt+Home/ Alt+End Option+Home/ Option+End

Przesuwanie do pierwszego/ostatniego
rzędu w ramce

Page Up/Page Down Page Up/Page Down

Przesuwanie w górę/dół o jedną komórkę Strzałka w górę/Strzałka w dół Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przesuwanie o jedną komórkę w lewo/w
prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Zaznaczanie komórki nad/pod bieżącą
komórką

Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie komórki po prawej/lewej
stronie od bieżącej komórki

Shift+Strzałka w prawo/ Shift+Strzałka w
lewo

Shift+Strzałka w prawo/ Shift+Strzałka w
lewo

Rozpoczynanie rzędu w następnej
kolumnie

Enter (na klawiaturze numerycznej) Enter (na klawiaturze numerycznej)

Rozpoczynanie rzędu w następnej ramce Shift+Enter (klawiatura numeryczna) Shift+Enter (klawiatura numeryczna)

Przełącza między zaznaczeniem komórki i
tekstu

Esc Esc
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Do góryKlawisze do pracy z tekstem
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik Windows Mac OS

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola
Znajdź

Ctrl+F1 Command+F1

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola
Znajdź i znajdowanie następnego
wystąpienia

Shift+F1 Shift+F1

Znajdowanie kolejnego wystąpienia tekstu
wprowadzonego w polu Znajdź

Shift+F2 lub Alt+Ctrl+F Shift+F2 lub Option+Command+F

Wstawianie zaznaczonego tekstu do pola
Zamień na

Ctrl+F2 Command+F2

Zastępowanie zaznaczenia tekstem z pola
Zamień na

Ctrl+F3 Command+F3

Wynik Windows Mac OS

Pogrubienie (dotyczy tylko czcionek
pogrubionych)

Shift+Ctrl+B Shift+Command+B

Kursywa (dotyczy tylko czcionek w
kursywie)

Shift+Ctrl+I Shift+Command+I

Zwykły Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y

Podkreślenie Shift+Ctrl+U Shift+Command+U

Przekreślenie Shift+Ctrl+/ Control+Shift+Command+/

Wersaliki (wł./wył.) Shift+Ctrl+K Shift+Command+K

Dzielenie wyrazów dla języków azjatyckich Shift+Ctrl+K Shift+Command+K

Kapitaliki (wł./wył.) Shift+Ctrl+H Shift+Command+H

Ustawienie Tate-chu-yoko Shift+Ctrl+H Shift+Command+H

Indeks górny Shift+Ctrl+(+) [plus] Shift+Command+(+) [plus]

Indeks dolny Shift+Alt+Ctrl+(+) [plus] Shift+Option+Command+(+) [plus]

Wyzerowanie skalowania w poziomie lub
pionie do 100%

Shift+Ctrl+X lub Shift+Alt+Ctrl+X Shift+Command+X lub
Shift+Option+Command+X

Podstawowe ustawienie grupy liter lub
ustawienie szczegółowe

Shift+Ctrl+X lub Shift+Alt+Ctrl+X Shift+Command+X lub
Shift+Option+Command+X

Wyrównanie do lewej, prawej lub środka Shift+Ctrl+L, R lub C Shift+Command+L, R lub C

Justowanie wszystkich wierszy Shift+Ctrl+F (wszystkie wiersze) lub J
(wszystkie wiersze poza ostatnim)

Shift+Command+F (wszystkie wiersze) lub
J (wszystkie wiersze poza ostatnim)

Wyrównanie obu końców lub równe
odstępy

Shift+Ctrl+F (wyrównaj oba końce) lub J
(równe odstępy)

Shift+Command+F (wyrównaj oba końce)
lub J (równe odstępy)

Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru w
punktach*

Shift+Ctrl+> lub < Shift+Command+> lub <
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Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru w
punktach x 5*

Shift+Ctrl+Alt+> lub < Shift+Command+Option+> lub <

Zwiększanie lub zmniejszanie interlinii
(tekst poziomy)*

Alt+Strzałka w górę/ Alt+Strzałka w dół Option+Strzałka w górę/ Option+Strzałka
w dół

Zwiększenie/zmniejszenie interlinii (tekst
pionowy)*

Alt+Strzałka w prawo/ Alt+Strzałka w lewo Option+Strzałka w prawo/ Option+Strzałka
w lewo

Zwiększanie lub zmniejszanie interlinii x 5
(tekst poziomy)*

Alt+Ctrl+Strzałka w górę/ Alt+Ctrl+Strzałka
w dół

Option+Command+Strzałka w górę/
Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie interlinii x5
(tekst pionowy)*

Alt+Ctrl+Strzałka w prawo/
Alt+Ctrl+Strzałka w lewo

Option+Command+Strzałka w
prawo/Option+Command+Strzałka w lewo

Auto-interlinia Shift+Alt+Ctrl+A Shift+Option+Command+A

Wyrównanie do siatki (wł./wył.) Shift+Alt+Ctrl+G Shift+Option+Command+G

Auto-dzielenie wyrazów (wł./wył.) Shift+Alt+Ctrl+H Shift+Option+Command+H

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i
światła (tekst poziomy)

Alt+Strzałka w lewo/Alt+Strzałka w prawo Option+Strzałka w lewo/ Option+Strzałka
w prawo

Zwiększenie/zmniejszenie kerningu i
światła (tekst pionowy)

Alt+Strzałka w górę/ Alt+Strzałka w dół Option+Strzałka w górę/ Option+Strzałka
w dół

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i
światła x 5 (tekst poziomy)

Alt+Ctrl+Strzałka w lewo/ Alt+Ctrl+Strzałka
w prawo

Option+Command+Strzałka w lewo/
Option+Command+Strzałka w prawo

Zwiększenie/zmniejszenie kerningu i
światła x5 (tekst pionowy)

Alt+Ctrl+Strzałka w górę/ Alt+Ctrl+Strzałka
w dół

Option+Command+Strzałka w górę/
Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększanie kerningu między wyrazami* Alt+Ctrl+\ Option+Command+\

Zmniejszanie kerningu między wyrazami* Alt+Ctrl+Backspace Option+Command+Delete

Usuwanie ręcznego kerningu i
przywracanie światła na 0

Alt+Ctrl+Q Option+Command+Q

Zwiększanie lub zmniejszanie
przesunięcia linii bazowej** (tekst
poziomy)

Shift+Alt+Strzałka w górę/
Shift+Alt+Strzałka w dół

Shift+Option+Strzałka w górę/
hift+Option+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia
linii bazowej** (tekst pionowy)

Shift+Alt+Strzałka w
prawo/Shift+Alt+Strzałka w lewo

Shift+Option+Strzałka w
prawo/Shift+Option+Strzałka w lewo

Zwiększanie lub zmniejszanie
przesunięcia linii bazowej x 5 (tekst
poziomy)

Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w górę/
Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w dół

Shift+Option+Command+Strzałka w górę/
Shift+Option+Command+Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia
linii bazowej x5 (tekst pionowy)

Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w
prawo/Shift+Alt+Ctrl+Strzałka w lewo

Shift+Option+Command+Strzałka w
prawo/Shift+Option+Command+Strzałka w
lewo

Automatyczne wlewanie wątku Shift–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej Shift–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej

Półautomatyczny przepływ wątku Alt–kliknięcie wczytanej ikony tekstowej Option–kliknięcie wczytanej ikony
tekstowej

Ponowne ułożenie wszystkich wątków Alt+Ctrl+/ Option+Command+/

Wstawianie numeru bieżącej strony Alt+Ctrl+N Option+Command+N

*Przytrzymanie klawisza Shift powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kerningu między wyrazami x 5.

**Wartość tę ustala się w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki
i skoki (Mac OS).
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Do góry

Do góry

Klawisze do nawigacji w tekście i zaznaczania tekstu
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do wyświetlania dokumentów i ich przestrzeni roboczych
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik Operacja (Windows) Operacja (Mac OS)

Przesuwanie w prawo lub w lewo o jeden
znak

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Przesuwanie w górę lub w dół o jeden
wiersz

Strzałka w górę/Strzałka w dół Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przesuwanie w prawo lub w lewo o jeden
znak

Ctrl+Strzałka w prawo/ Ctrl+Strzałka w
lewo

Command+Strzałka w prawo/
Command+Strzałka w lewo

Przesuwanie na początek lub koniec
wiersza

Home/End Home/End

Przesuwanie do poprzedniego lub
następnego akapitu

Ctrl+Strzałka w górę/ Ctrl+Strzałka w dół Command+Strzałka w górę/
Command+Strzałka w dół

Przesuwanie na początek lub koniec
wątku

Ctrl+Home/ Ctrl+End Command+Home/ Command+End

Zaznaczanie jednego słowa Dwukrotne kliknięcie słowa Dwukrotne kliknięcie słowa

Zaznaczanie jeden znak w prawo lub w
lewo

Shift+Strzałka w prawo/ Shift+Strzałka w
lewo

Shift+Strzałka w prawo/ Shift+Strzałka w
lewo

Zaznaczanie jeden wiersz wyżej lub niżej Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie do początku lub końca
wiersza

Shift+Home/ Shift+End Shift+Home/ Shift+End

Zaznaczanie jednego akapitu Trzykrotne kliknięcie lub czterokrotne
kliknięcie akapitu, w zależności od
ustawień preferencji tekstowych

Trzykrotne kliknięcie lub czterokrotne
kliknięcie akapitu, w zależności od
ustawień preferencji tekstowych

Zaznaczanie jednego akapitu wyżej lub
niżej

Shift+Ctrl+Strzałka w górę/
Shift+Ctrl+Strzałka w dół

Shift+Command+Strzałka w górę/
Shift+Command+Strzałka w dół

Zaznaczanie bieżącego wiersza Shift+Ctrl+\ Shift+Command+\

Zaznaczanie znaków od punktu
wstawiania

Shift–kliknięcie Shift–kliknięcie

Zaznaczanie do początku lub końca wątku Shift+Ctrl+Home/ Shift+Ctrl+End Shift+Command+Home/
Shift+Command+End

Zaznaczanie całego wątku Ctrl+A Command+A

Zaznaczanie pierwszej lub ostatniej ramki Shift+Alt+Ctrl+Page Up/
Shift+Alt+Ctrl+Page Down

Shift+Option+ Command+Page Up/
Shift+Option+ Command+Page Down

Zaznaczanie poprzedniej lub następnej
ramki

Alt+Ctrl+Page Up/ Alt+Ctrl+Page Down Option+Command+Page Up/
Option+Command+Page Down

Usuwanie słowa przed punktem
wstawiania (edytor wątków)

Ctrl+Backspace lub Delete Command+Delete lub Del (klawiatura
numeryczna)

Uaktualnianie listy brakujących czcionek Ctrl+Alt+Shift+/ Command+Option+Shift+/

74



Wynik Windows Mac OS

Tymczasowe zaznaczanie narzędzia
Rączka

Spacja (bez punktu wstawiania), Alt-
przeciągnięcie (z punktem wstawiania) lub
Alt+Spacja (zarówno w trybie tekstowym i
nietekstowym)

Spacja (bez punktu wstawiania), Option–
przeciągnięcie (z punktem wstawiania) lub
Alt+Spacja (zarówno w trybie tekstowym i
nietekstowym)

Tymczasowe zaznaczanie narzędzia
Powiększanie

Ctrl+spacja Command+Spacja

Tymczasowe zaznaczanie narzędzia
Zmniejszanie

Alt+Ctrl+Spacja lub Alt+narzędzie
Powiększanie

Option+Command+Spacja lub
Option+narzędzie Powiększanie

Powiększanie o 50%, 200% lub 400% Ctrl+5, 2 lub 4 Command+5, 2 lub 4

Odświeżanie ekranu Shift+F5 Shift+F5

Otwieranie nowego dokumentu
domyślnego

Ctrl+Alt+N Command+Option+N

Przełączanie między bieżącym a
poprzednim poziomem powiększenia

Alt+Ctrl+2 Option+Command+2

Przełączanie na następne lub poprzednie
okno dokumentu

Ctrl+~ [tylda]/Shift+Ctrl+F6 lub
Ctrl+Shift+~ [tylda]

Command+F6 lub Command+~ [tylda]/
Command+Shift+~ [tylda]

Przewijanie w górę lub w dół o jeden
ekran

Page Up/Page Down Page Up/Page Down

Przechodzenie wstecz lub do przodu do
ostatnio wyświetlanej strony

Ctrl+Page Up/ Ctrl+Page Down Command+Page Up/ Command+Page
Down

Przechodzenie do poprzedniej lub
następnej strony widzącej

Alt+Page Up/ Alt+Page Down Option+Page Up/ Option+Page Down

Dopasowanie rozkładówki do okna Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka

Aktywowanie polecenia Przejdź do Ctrl+J Command+J

Wybieranie opcji Zmieść zaznaczenie w
oknie

Ctrl+Alt+(+) [znak plus] Command+Option+(+) [znak plus]

Wyświetlenie całego obiektu Ctrl+Alt+(+) [znak plus] Command+Option+(+) [znak plus]

Przechodzenie na stronę wzorcową, gdy
panel jest zamknięty

Ctrl+J, wpisanie przedrostka wzorca,
wciśnięcie klawisza Enter

Command+J, wpisanie przedrostka
wzorca, wciśnięcie klawisza Return

Przewijanie jednostek miary Shift+Alt+Ctrl+U Shift+Option+Command+U

Przyciąganie linii pomocniczej do podziałki
miarki

Shift–przeciągnięcie linii pomocniczej Shift–przeciągnięcie linii pomocniczej

Przełączanie między liniami pomocniczymi
na stronie i na stronach widzących (tylko
przy tworzeniu)

Ctrl–przeciągnięcie linii pomocniczej Command–przeciągnięcie linii
pomocniczej

Czasowo włącza/wyłącza przyciąganie Control-przeciągnięcie obiektu

Tworzenie poziomych i pionowych linii
pomocniczych miarki dla rozkładówki

Ctrl–przeciągnięcie od punktu zerowego Command–przeciągnięcie od punktu
zerowego

Zaznaczanie wszystkich linii
pomocniczych

Alt+Ctrl+G Option+Command+G

Blokowanie lub odblokowanie punktu
zerowego

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w
punkcie zerowym i wybranie opcji

Control–kliknięcie punktu zerowego;
następnie wybranie opcji

Używanie bieżącego powiększenia, jako
progu wyświetlania dla nowej linii
pomocniczej

Alt–przeciągnięcie linii pomocniczej Option–przeciągnięcie linii pomocniczej
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Klawisze do pracy z zawartością XML
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do pracy ze skorowidzami
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do pracy z panelami
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Zaznaczanie przycisków w oknach
dialogowych z ostrzeżeniami

Naciśnięcie pierwszej litery nazwy
przycisku, jeżeli jest podkreślona

Naciśnięcie pierwszej litery nazwy
przycisku

Wyświetlanie informacji o zainstalowanych
wtyczkach oraz komponentach InDesign

Ctrl+Pomoc > Informacje o programie
InDesign

Command+menu InDesign > Informacje o
programie InDesign

Wynik Windows Mac OS

Rozwijanie/zwijanie elementu Strzałka w prawo/Strzałka w lewo Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Rozwijanie/zwijanie elementu i elementów
potomnych

Alt+Strzałka w prawo/ Alt+Strzałka w lewo Option+Strzałka w prawo/ Option+Strzałka
w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia XML w górę/w
dół

Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół Shift+Strzałka w górę/ Shift+Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia XML w górę/w
dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przewijanie w górę lub w dół o jeden
ekran

Page Up/Page Down Page Up/Page Down

Zaznaczanie pierwszego/ostatniego węzła
XML

Home/End Home/End

Rozszerzanie zaznaczenia do
pierwszego/ostatniego węzła XML

Shift+Home/ Shift+End Shift+Home/ Shift+End

Przechodzenie do
następnego/poprzedniego błędu walidacji

Ctrl+Strzałka w lewo/ Ctrl+Strzałka w
prawo

Command+Strzałka w lewo/
Command+Strzałka w prawo

Automatyczne nadawanie znaczników
ramkom tekstowym i tabelom

Ctrl+Alt+Shift+F7 Command+Option+Shift+F7
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Tworzenie pozycji skorowidza bez okna
dialogowego

(tylko klawiatura alfanumeryczna)

Shift+Ctrl+Alt+[ Shift+Command+Option+[

Otwieranie okna dialogowego pozycji
skorowidza

Ctrl+7 Command+7

Tworzenie pozycji skorowidza dla nazwy
własnej (nazwisko, imię)

Shift+Ctrl+Alt+] Shift+Command+Option+]

Wynik Windows Mac OS
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Do góryKlawisze do obsługi panelu sterowania
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Usuwanie bez potwierdzenia Alt-kliknięcie ikony Usuń Option-kliknięcie ikony Usuń

Tworzenie pozycji i ustawianie opcji Alt-kliknięcie przycisku Nowy Option-kliknięcie przycisku Nowy

Zastosowanie wartości i utrzymanie
aktywności opcji

Shift+Enter Shift+Enter

Uaktywnianie ostatnio używanej opcji w
ostatnio używanym panelu

Ctrl+Alt+~ [tylda] Command+Option+~ [tylda]

Zaznaczanie w panelu zakresu stylów,
warstw, łączy, próbek lub obiektów
bibliotek

Shift-kliknięcie Shift-kliknięcie

Zaznaczanie w panelu nie leżących obok
siebie stylów, warstw, łączy, próbek lub
obiektów bibliotek

Ctrl-kliknięcie Command-kliknięcie

Zastosowanie wartości i zaznaczanie
następnej

Zakładka Zakładka

Przesuwanie punktu skupienia na
zaznaczony obiekt, tekst lub okno

Esc Esc

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich paneli,
Przybornika i panelu Sterowanie (bez
punktu wstawiania)

Zakładka Zakładka

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich paneli
poza Przybornikiem i panelem Sterowanie
(zadokowanych i niezadokowanych)

Shift+Tab Shift+Tab

Otwieranie lub zamykanie wszystkich
zwiniętych paneli

Ctrl+Alt+Tab Command+Option+Tab

Zwijanie grupy paneli Alt+przeciągnięcie dowolnej zakładki
panelu z tej grupy na brzeg ekranu

Option+przeciągnięcie dowolnej zakładki
panelu z tej grupy na brzeg okna

Wybieranie pozycji według nazwy Alt+Ctrl-kliknięcie na liście; następnie za
pomocą klawiatury zaznaczenie pozycji
według nazwy

Option+Command-kliknięcie na liście;
następnie za pomocą klawiatury
zaznaczenie pozycji według nazwy

Otwieranie panelu Cień Alt+Ctrl+M Command+Option+M

Wynik Windows Mac OS

Przenoszenie punktu skupienia do/z
panelu Sterowanie

Ctrl+6 Command+6

Przełączanie między trybem atrybutów
typografii i akapitu

Ctrl+Alt+7 Command+Option+7

Zmienianie punktu odniesienia, gdy
wybrana jest makieta

Dowolny klawisz na klawiaturze
numerycznej lub cyfra z podstawowej
klawiatury

Dowolny klawisz na klawiaturze
numerycznej lub cyfra z podstawowej
klawiatury

Wyświetlanie wyskakującego menu z
aktywnym wyborem

Alt+Strzałka w dół

Otwieranie okna preferencji Jednostki i
skoki

Alt-kliknięcie ikony Kerning Option-kliknięcie ikony Kerning

Otwieranie okna dialogowego Opcje ramki Alt-kliknięcie ikony Liczba kolumn Option-kliknięcie ikony Liczba kolumn
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Klawisze do obsługi paneli tekstowych i okien dialogowych
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi stylów znakowych i akapitowych
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

tekstowej

Otwieranie okna dialogowego
Przesuwanie

Alt-kliknięcie ikony X lub Y Option-kliknięcie ikony X lub Y

Otwieranie okna dialogowego Obracanie Alt-kliknięcie ikony Kąt Option-kliknięcie ikony Kąt

Otwieranie okna dialogowego Skalowanie Alt-kliknięcie ikony skalowania X lub Y Option-kliknięcie ikony skalowania X lub Y

Otwieranie okna dialogowego Ścinanie Alt-kliknięcie ikony Ścinanie Option-kliknięcie ikony Ścinanie

Otwieranie okna preferencji tekstu Alt-kliknięcie przycisku Indeks górny,
Indeks dolny lub Kapitaliki

Option-kliknięcie przycisku Indeks górny,
Indeks dolny lub Kapitaliki

Otwieranie okna dialogowego Opcje
podkreślenia

Alt-kliknięcie przycisku Podkreślenie Option-kliknięcie przycisku Podkreślenie

Otwieranie okna dialogowego Opcje
przekreślenia

Alt-kliknięcie przycisku Przekreślenie Option-kliknięcie przycisku Przekreślenie

Otwieranie okna preferencji siatki Alt-kliknięcie przycisku Wyrównaj do siatki
linii bazowych lub Nie wyrównuj do siatki
linii bazowych

Option-kliknięcie przycisku Wyrównaj do
siatki linii bazowych lub Nie wyrównuj do
siatki linii bazowych

Otwieranie okna dialogowego Inicjały
wpuszczone i Style zagnieżdżone

Alt-kliknięcie ikony Liczba wierszy inicjału
wpuszczonego lub Jeden lub więcej
znaków inicjału

Option-kliknięcie ikony Liczba wierszy
inicjału wpuszczonego lub Jeden lub
więcej znaków inicjału

Otwieranie okna dialogowego Justowanie Alt-kliknięcie ikony Interlinia Option-kliknięcie ikony Interlinia

Otwieranie okna dialogowego Siatka
nazwana

Dwukrotne kliknięcie ikony Siatka
nazwana

Dwukrotne kliknięcie ikony Siatka nazwana

Otwieranie okna dialogowego Opcje nowej
siatki nazwanej

Kliknięcie ikony Siatka nazwana z
wciśniętym klawiszem Alt

Kliknięcie ikony Siatka nazwana z
wciśniętym klawiszem Option

Otwieranie okna dialogowego Opcje siatki
ramki

Kliknięcie ikony Liczba znaków w
poziomie, Liczba znaków w pionie, Znak
Aki, Linia Aki, Skalowanie w pionie,
Skalowanie w poziomie, Widok siatki,
Wielkość czcionki, Liczba kolumn lub
Odstęp między kolumnami z wciśniętym
klawiszem Alt

Kliknięcie ikony Liczba znaków w
poziomie, Liczba znaków w pionie, Znak
Aki, Linia Aki, Skalowanie w pionie,
Skalowanie w poziomie, Widok siatki,
Wielkość czcionki, Liczba kolumn lub
Odstęp między kolumnami z wciśniętym
klawiszem Option

Wynik Windows Mac OS

Otwieranie okna dialogowego Justowanie Alt+Ctrl+Shift+J Option+Command+Shift+J

Otwieranie okna dialogowego Reguły
akapitu

Alt+Ctrl+J Option+Command+J

Otwieranie okna dialogowego Opcje
przenoszenia

Alt+Ctrl+K Option+Command+K

Uaktywnianie panelu Typografia Ctrl+T Command+T

Uaktywnianie panelu Akapit Ctrl+Alt+T Command+Option+T
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Klawisze do obsługi panelu Tabulatory
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi panelu Warstwy
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi panelu Strony
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Wynik Windows Mac OS

Dopasowanie definicji stylu znakowego do
formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie
Shift+Alt+Ctrl+C

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie
Shift+Option+Command+C

Dopasowanie definicji stylu akapitowego
do formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie
Shift+Alt+Ctrl+R

Zaznaczenie tekst i wciśnięcie
Shift+Option+Command+R

Zmienianie opcji bez nadawania stylu Shift+Alt+Ctrl-dwukrotne kliknięcie stylu Shift+Option+Command-dwukrotne
kliknięcie stylu

Usuwanie stylu i formatowania lokalnego Alt-kliknięcie nazwy stylu akapitowego Option-kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Usuwanie przesłonięć ze stylu
akapitowego

Alt+Shift-kliknięcie nazwy stylu
akapitowego

Option+Shift-kliknięcie nazwy stylu
akapitowego

Wyświetlanie/ukrywanie paneli Style
akapitowe i Style znakowe

F11, Shift+F11 Command+F11, Command+Shift+F11
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Uaktywnianie panelu Tabulatory Shift+Ctrl+T Shift+Command+T

Przełączanie opcji wyrównania Alt-kliknięcie tabulatora Option-kliknięcie tabulatora
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Zaznaczanie wszystkich obiektów na
warstwie

Alt-kliknięcie warstwy Option-kliknięcie warstwy

Kopiowanie zaznaczenia na nową
warstwę

Alt-przeciągnięcie małego kwadracika na
nową warstwę

Option-przeciągnięcie małego kwadracika
na nową warstwę

Dodanie nowe warstwy pod zaznaczoną
warstwę

Ctrl-kliknięcie Utwórz nową warstwę Command-kliknięcie Utwórz nową warstwę

Dodanie nowej warstwy na szczyt listy
warstw

Shift+Ctrl-kliknięcie Utwórz nową warstwę Shift+Command-kliknięcie Utwórz nową
warstwę

Dodanie nowej warstwy na szczyt listy
warstw i otwarcie okna dialogowego Nowa
warstwa

Shift+Alt+Ctrl-kliknięcie Utwórz nową
warstwę

Cmd+Option+Shift-kliknięcie Utwórz nową
warstwę

Dodanie nowej warstwy i otwarcie okna
dialogowego Nowa warstwa

Alt-kliknięcie Utwórz nową warstwę Option-kliknięcie Utwórz nową warstwę
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Klawisze do obsługi panelu Kolor
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi panelu Podgląd rozbarwień
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi panelu Próbki

Wynik Windows Mac OS

Nadawanie wzorca wybranym stronom Alt-kliknięcie wzorca Option-kliknięcie wzorca

Opieranie innej strony wzorcowej na
zaznaczonym wzorcu

Alt-kliknięcie wzorca, na którym ma być
oparty zaznaczony wzorzec

Option-kliknięcie wzorca, na którym ma
być oparty zaznaczony wzorzec

Utworzenie strony wzorcowej Ctrl-kliknięcie przycisku Utwórz nową
stronę

Command-kliknięcie przycisku Utwórz
nową stronę

Wyświetlanie okna dialogowego Wstaw
strony

Alt-kliknięcie przycisku Nowa strona Option-kliknięcie przycisku Nowa strona

Dodawanie nowej strony za ostatnią
stroną

Shift+Ctrl+P Shift+Command+P

Wynik Windows Mac OS

Równoczesne przesuwanie suwaków
kolorów

Shift-przeciągnięcie suwaka Shift-przeciągnięcie suwaka

Zaznaczanie koloru dla nieaktywnego
obrysu lub wypełnienia

Alt-kliknięcie paska koloru Option-kliknięcie paska koloru

Przełączanie między trybami koloru
(CMYK, RGB, LAB)

Shift-kliknięcie paska koloru Shift-kliknięcie paska koloru

Wynik Operacja (Windows) Operacja (Mac OS)

Włączanie podglądu nadruku Ctrl+Alt+Shift+Y Command+Option+Shift+Y

Wybieranie opcji Pokaż wszystkie wyciągi Ctrl+Alt+Shift+~ [tylda] Command+Option+Shift+~ [tylda]

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg
niebieskozielonego

Ctrl+Alt+Shift+1 Command+Option+Shift+1

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg
karmazynowego

Ctrl+Alt+Shift+2 Command+Option+Shift+2

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg żółtego Ctrl+Alt+Shift+3 Command+Option+Shift+3

Wybieranie opcji Pokaż wyciąg czarnego Ctrl+Alt+Shift+4 Command+Option+Shift+4

Wybieranie opcji Pokaż 1-szy wyciąg
dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+5 Command+Option+Shift+5

Wybieranie opcji Pokaż 2-gi wyciąg
dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+6 Command+Option+Shift+6

Wybieranie opcji Pokaż 3-ci wyciąg
dodatkowy

Ctrl+Alt+Shift+7 Command+Option+Shift+7
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Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do obsługi panelu Przekształć
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Klawisze do rozwiązywania konfliktów między wersjami Mac OS 10.3x i 10.4
Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w menu i w dymkach Pomocy.

Używanie zestawów skrótów klawiaturowych

Wynik Windows Mac OS

Tworzenie nowej próbki opartej na próbce
bieżącej

Alt-kliknięcie przycisku Nowa próbka Option-kliknięcie przycisku Nowa próbka

Tworzenie koloru dodatkowego na
podstawie bieżącej próbki

Alt+Ctrl-kliknięcie przycisku Nowa próbka Option+Command-kliknięcie przycisku
Nowa próbka

Zmienianie opcji bez nadawania próbki Shift+Alt+Ctrl-dwukrotne kliknięcie próbki Shift+Option+Command-dwukrotne
kliknięcie próbki

Wynik Windows Mac OS

Zastosowanie wartości i skopiowanie
obiektu

Alt+Enter Option+Enter

Proporcjonalne nadanie wartości
szerokości, wysokości lub skalowania

Ctrl+Enter Command+Enter

Wynik Mac OS

Otwieranie okna dialogowego Preferencje Command+K

Otwieranie panelu Style akapitowe Command+F11

Otwieranie panelu Style znakowe Command+Shift+F11

Otwierane panelu Próbki F5

Otwieranie panelu Strony Command+F12

Minimalizacja aktywnego okna aplikacji Command+M

Ukrywanie aplikacji Command+H
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Dopasowywanie obiegu pracy

Do góry

Do góry

Do góry

Przenieś zawartość między przydziałami (InDesign)
Usuwanie przydziałów (InDesign)
Połącz ponownie brakujące pliki przydziałów (InDesign)
Popraw błędy
Przesłanianie zablokowanych plików (InDesign)
Odłączanie plików zawartości (InDesign)
Umieszczanie plików InCopy w dokumentach InDesign

Przenieś zawartość między przydziałami (InDesign)
Użytkownicy InDesign mogą przenosić zawartość między istniejącymi przydziałami, a także przenosić zawartość z sekcji Nieprzydzielona
zawartość InCopy w panelu Przydziały. Można również utworzyć nowy przydział i przenieść do niego zawartość.

1. Zapisz dokument InDesign.
2. Otwórz panel Przydziały i kliknij strzałkę po lewej stronie nazwy przydziału, aby wyświetlić jego zawartość.
3. Zaznacz jedną z pozycji w tym przydziale.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij zawartość z jednego przydziału na drugi.

Aby przenieść zawartość do istniejącego przydziału, z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału, a następnie
wybierz pożądany przydział.

Aby przenosząc zawartość utworzyć nowy przydział, z panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału > Nowy, a następnie
ustaw opcje w oknie dialogowym Nowy przydział.

5. Wybierz polecenie Uaktualnij wszystkie przydziały z menu panelu Przydziały.

Jeżeli lista przydziałów jest krótka, to wygodniej jest przeciągnąć pozycje zawartości z jednego przydziału do drugiego, a także z sekcji
Nieprzydzielona zawartość InCopy.

Usuwanie przydziałów (InDesign)
 Zaznacz przynajmniej jeden przydział w panelu Przydziały i wybierz polecenie Usuń przydział z menu tego panelu.

Usunięcie przydziałów ma następujące skutki:

Usuwa dane przydziału z dokumentu.

Usuwa plik przydziału z systemu plików.

Usuwa nazwę przydziału z listy.

Przenosi zawartość InCopy do sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy w panelu Przydziały.

Uwaga: Jeżeli podczas usuwania przydziału w programie InDesign jest on otwarty przez użytkownika InCopy, to użytkownik ten otrzyma
komunikat ostrzegający, że przydział został usunięty. Jednak pliki z zawartością nie zostaną usunięte i można je będzie uaktualnić, nie tracąc
wprowadzonych zmian.

Połącz ponownie brakujące pliki przydziałów (InDesign)
Jeżeli przeniesie się lub usunie plik przydziału z dysku, a potem otworzy dokument InDesign, w którym ten przydział został utworzony, to program
InDesign nie będzie mógł znaleźć pliku przydziału. W takiej sytuacji trzeba odtworzyć plik przydziału.

Odtwórz plik przydziału w jego oryginalnym położeniu
 Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Przydziały:

Zaznacz brakujący przydział (będzie on nadal wymieniany w tym panelu) i wybierz polecenie Uaktualnij zaznaczone przydziały z menu
panelu.

Wybierz polecenie Uaktualnij wszystkie przydziały z menu panelu.

82



Do góry

Do góry

Do góry

Do góry

Zmień położenie przydziału
 Aby odtworzyć plik przydziału w jego nowym położeniu, wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Przydziały:

Zaznacz przydział i wybierz polecenie Zmień położenie przydziału z menu panelu. Podaj nazwę i położenie pliku.

Dwukrotnie kliknij nazwę przydziału. W oknie dialogowym Opcje przydziału kliknij Zmień i podaj położenie i nazwę nowego pliku.

Popraw błędy
W razie błędu można odrzucić zmiany wprowadzone od ostatniego polecenia Zapisz i przywrócić zawartość z systemu plików.

Ponieważ przy zapisywaniu dokumentu InDesign program ten automatycznie zapisuje wszystkie pliki zawartości InCopy dostępne do edycji,
polecenie Cofnij pobieranie przywraca tylko wersje z ostatniej zmiany dokumentu.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby cofnąć ostatnią zmianę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij [czynność].

Aby cofnąć wszystkie zmiany wprowadzone od czasu ostatniego zapisania dokumentu, wybierz polecenie Plik > Przywróć zawartość.

Aby cofnąć zmiany wprowadzone od czasu ostatniego zapisania i usunąć plik blokady, zaznacz zawartość w panelu Przydziały i wybierz
polecenie Anuluj pobieranie z menu tego panelu. Ta operacja spowoduje, że zawartość będzie tylko do odczytu i dostępna dla innych do
wglądu.

Przesłanianie zablokowanych plików (InDesign)
Użytkownicy nie zawsze będą od razu widzieć, w jaki sposób ich działania wpływają na innych użytkowników w danym przepływie pracy, mogą
więc przypadkowo doprowadzić do konfliktu między statusem zawartości a jej właścicielem. Jeżeli to konieczne, użytkownik InDesign może
rozwiązywać konflikty odłączenie zablokowanego pliku pobranego przez innego użytkownika, przejmując w ten sposób wyłączną kontrolę nad
edycją tego pliku. Odłączenie pliku powoduje zachowanie danej zawartości w dokumencie InDesign, lecz zawartość nie jest dłużej
współużytkowana z programem InCopy.

Odłączanie plików zawartości (InDesign)
Jeżeli to konieczne (np. ze względu na termin zakończenia projektu), użytkownik InDesign może usunąć plik zawartości z zarządzanego obiegu
pracy pracy oraz z panelu Łącza przez odłączenie go. Aby ponownie udostępnić tę zawartość do edycji, trzeba będzie wyeksportować ją pod inną
nazwą do formatu zawartości InCopy. Dzięki temu stary plik blokady, pozostały na dysku, nie uniemożliwi użytkownikom edycji tego pliku.
Uwaga: Odłączenie własnego pobranego pliku usuwa plik z przepływu pracy i plik blokady z dysku. Zawartość będzie można ponownie
wyeksportować pod tą samą nazwą, nie powodując konfliktu.

 Aby odłączyć plik zawartości InCopy, zaznacz ten plik (rozszerzenie .icml lub .incx) w panelu Łącza i wybierz polecenie Rozłącz z menu panelu.
Odłączenie osadza zawartość w dokumencie i usuwa łącze do pliku InCopy na dysku.
Aby ponownie przyłączyć plik, wybierz polecenie Edycja > Cofnij Rozłącz.

Rozłączanie można przeprowadzić również przez usunięcie ramki, albo połączenie danego pliku zawartości z innym plikiem, korzystając z
panelu Łącza. Można także zaznaczyć wątek w panelu Przydziały i przeciągnąć go na ikonę Kosz.

Umieszczanie plików InCopy w dokumentach InDesign
Typowy obieg pracy rozpoczyna się w programie InDesign, gdzie definiuje się podstawowy układ oraz zastępcze ramki tekstowe i graficzne, które
są następnie eksportowane do InCopy. Można jednak rozpocząć inny obieg pracy, tworząc autonomiczny plik zawartości w InCopy (.icml lub
.incx), a następnie umieścić go w dokumencie InDesign za pomocą polecenia Plik > Umieść.

Przy umieszczaniu plików zawartości InCopy w dokumencie InDesign warto pamiętać o następujących zależnościach:

Style Jeżeli w tekście InCopy zastosowano style, to zostaną one dodane do listy stylów danego dokumentu w programie InDesign. W przypadku
konfliktu nazwy stylów, istniejące style InDesign zastępują style importowane.
Układ W programie InDesign można utworzyć podstawowe elementy geometrii układu dla danej zawartości, a następnie skomponować tekst i
style lub zaimportować je z edytora tekstu. (Pliki tekstowe umieszczone w programie InCopy zostają osadzone w dokumencie InCopy. Nie
pozostają one połączone z plikami zewnętrznymi).
Umieszczanie i powielanie Jeżeli umieści się plik zawartości InCopy więcej niż raz, to w panelu Łącza będzie pojawiać się każdy egzemplarz tej,
ale wszystkie one będą zarządzane jako jeden plik. To samo dotyczy tworzenia identycznych kopii pliku zawartości (przez powielenie).
Uwaga: Skopiowanie i wklejenie części, ale nie całości tekstu z zarządzanego pliku InCopy spowoduje powstanie nowego pliku zawartości, który
nie będzie powiązany z oryginałem ani połączony z jakimkolwiek plikiem zewnętrznym (InCopy bądź innego programu). Oryginał i wklejone
fragmenty można będzie edytować w sposób niezależny.
Uaktualnianie i zarządzanie Gdy w jednym dokumencie InDesign pojawi się kilka egzemplarzy zarządzanego pliku zawartości, to zachowują się
one tak, jakby były otwarte w dwóch aplikacjach. Na przykład, pobranie jednego egzemplarza pliku zawartości blokuje wszystkie pozostałe
egzemplarze — można więc edytować tylko egzemplarz pobrany. W takim przypadku należy używać odpowiedniego polecenia Uaktualnij, aby
odświeżyć pozostałe (otwarte) egzemplarze zawartości.
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Pakiety przydziału

Do góry

Utwórz i wyślij pakiety (InDesign)
Otrzymywanie pakietów (InCopy)
Otrzymaj zwrócone pakiety (InDesign)

Utwórz i wyślij pakiety (InDesign)
W warunkach idealnych, wszyscy użytkownicy InDesign i InCopy w zespole mają dostęp do serwera, gdzie są przechowywane pliki przydziałów.
Jednakże, jeśli jeden lub więcej użytkowników nie mają dostępu do wspólnego serwera, możesz utworzyć i rozesłać skompresowane pakiety
przydziałów. Po zakończeniu przydzielania, użytkownik InCopy przepakowuje przydział i zwraca go, aby następnie został on włączony do
dokumentu InDesign. Pliki pakietów utworzone w programie InDesign zawierają rozszerzenie .icap. Zwrotne pliki pakietów utworzone w programie
InCopy zawierają rozszerzenie .idap.

Są dwa polecenia do pakowania plików: Spakuj dla InCopy oraz Spakuj i wyślij e-mailem. Użyj Spakuj dla InCopy, aby utworzyć skompresowany
pakiet, który możesz rozprowadzać ręcznie; użyj Spakuj i wyślij e-mailem, aby utworzyć skompresowany pakiet, który będzie automatycznie
dołączony do wiadomości e-mail.

Uwaga: Nie pomyl pakietu przydziału z poleceniem Plik > Pakiet w programie InDesign, które pozwala spakować i wysłać dokument oraz jego
zasoby do drukarki.

Tworzenie pakietu do ręcznej dystrybucji
1. Utwórz przydział i dodaj zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.

Tylko zawartość, która jest odłożona może być dołączona do pakietu przydziału. Jeśli jakaś zawartość jest pobrana do edycji, to zostaniesz
poproszony o odłożenie zawartości.

2. W panelu Przydziały, zaznacz przydział i wybierz Spakuj dla InCopy z menu panelu.
3. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku pakietu, i kliknij Zapisz.

Plik pakietu możesz dołączyć do wiadomości e-mail, wysłać na serwer FTP lub skopiować go na dysk lub inny nośnik zewnętrzny.

Uwaga: Wybranie polecenia Edycja > Cofnij po utworzeniu pakietu anuluje pakiet i odblokowuje elementy przydziału, lecz nie usuwa pliku pakietu
z komputera ani nie odwołuje wysłania e-maila.

Tworzenie pakietu do e-maila (InDesign)
1. Utwórz przydział i dodaj zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.

Tylko zawartość, która jest odłożona może być dołączona do pakietu przydziału. Jeśli jakaś zawartość jest pobrana do edycji, to zostaniesz
poproszony o odłożenie zawartości.

2. W panelu Przydziały, zaznacz przydział i wybierz Spakuj dla InCopy i wyślij e-mailem z menu panelu.

Tworzony jest skompresowany pakiet przydziału i dołączany do wiadomości e-mail w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej.

Uwaga: Jeśli chcesz użyć innej aplikacji do poczty elektronicznej, zmień domyślną aplikację poczty elektronicznej. Szczegółowe instrukcje
znajdują się w dokumentacji systemu.

3. Edytuj wiadomość e-mail dodając odbiorcę i dołączając instrukcje. Wyślij wiadomość.

Wszystkie elementy w przydziale są oznaczane jako pobrane przez przydzielonego użytkownika. Jednakże, zawartość pakietu nie jest
zablokowana, dlatego ktokolwiek może otworzyć pakiet i edytować ją.

Anuluj pakiet
W niektórych przypadkach, wysłany pakiet nie jest zwracany. Na przykład, wiadomość gdzieś zaginęła, lub jej odbiorca nie pracuje już dłużej nad
projektem. W tej sytuacji musisz anulować pakiet.

1. W panelu Przydziały, zaznacz spakowany przydział i wybierz Anuluj pakiet z menu panelu.
2. Kliknij OK, aby anulować pakiet.

Anulowanie pakietu nie usuwa pliku pakietu z komputera.

Po anulowaniu pakietu, zawartość pakietu jest dostępna do edycji. Zwróć uwagę, że jeśli ktoś zwróci pakiet, który był anulowany to mogą się
zdarzyć konflikty.

Uaktualnij pakiet
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Po utworzeniu pakietu, możesz dodać, usunąć lub zmienić rozmiary elementów.

1. Dodaj, usuń lub zmień rozmiar jednego lub więcej wątków spakowanego przydziału.
2. Zaznacz przydział w panelu Przydział i wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Uaktualnij pakiet z menu panelu Przydziały. Określ nazwę i położenie pliku. Udostępnij użytkownikom uaktualniony
pakiet umieszczając go na współużytkowanym serwerze lub wysyłając e-mailem. Pamiętaj, aby powiadomić użytkowników InCopy, że
pakiet został uaktualniony.

Wybierz Uaktualnij pakiet i wyślij e-mailem z menu panelu Przydziały, i następnie prześlij wiadomość.

Gdy użytkownicy InCopy otworzą uaktualniony pakiet, tylko nowa zawartość zostanie automatycznie dodana do przydziału; użytkownicy InCopy
mogą zadecydować czy nadpisać istniejącą zawartość, pozwalając im zachować poprzednie zmiany.

Otrzymywanie pakietów (InCopy)
Pakiet możesz odebrać od użytkownika InDesign, który utworzył pakiet lub od użytkownika InCopy, który przekazał pakiet do ciebie. Gdy otwierasz
pakiet przydziału, pakiet jest dekompresowany, zawartość jest kopiowana do nowego podfolderu w folderze InCopy Assignments.

Otwieranie pakietu (InCopy)
 Aby otworzyć pakiet InCopy (*.icap lub *.incp), wykonaj jedną z następujących czynności:

Uruchom pakiet używając aplikacji poczty elektronicznej. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik załącznika.

Użyj Eksploratora lub Findera, aby otworzyć plik. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik lub przeciągnij go na ikonę aplikacji InCopy.

W programie InCopy wybierz polecenie Plik > Otwórz, i dwukrotnie kliknij spakowany plik przydziału.

W programie InCopy, wybierz Otwórz pakiet z menu panelu Przydziały, a następnie dwukrotnie kliknij plik pakietu.

Możesz edytować wątki z pakietu. Gdy rozpoczynasz edycję wątku, zostaniesz poproszony o pobranie do edycji zawartości ramki. Gdy
zakończysz edycję, zapisz całą zawartość i zwróć lub przekaż pakiet.

Zwracanie i przekazywanie pakietu (InCopy)
Po otwarciu i edycji pakietu, możesz go przesłać do innego użytkownika InCopy lub zwrócić go do użytkownika InDesign, który utworzył pakiet.
Pliki pakietów utworzone dla innych użytkowników InCopy mają rozszerzenie .icap. Zwrócony plik pakietu utworzony dla użytkownika InDesign ma
rozszerzenie .idap.

1. Edytuj i odłóż zawartość, którą chcesz dołączyć do pakietu.
2. Z menu panelu Przydziały wybierz jedno z następujących poleceń:

Przekaż do InCopy Utwórz pakiet dla innego użytkownika InCopy. Określ nazwę i położenie pliku pakietu, i następnie udostępnij go
użytkownikowi InCopy.

Przekaż do InCopy i wyślij e-mailem Utwórz pakiet dla innego użytkownika InCopy i wyślij e-mailem. Pakiet pokaże się jako załącznik do
nowej wiadomości w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej. Określ odbiorcę, dołącz instrukcje i prześlij wiadomość e-mail.

Zwróć do programu InDesign Utwórz pakiet, aby zwrócić go do użytkownika InDesign.

Zwróć do programu InDesign i wyślij e-mailem Utwórz pakiet dla użytkownika InDesign i zwróć e-mailem. Pakiet pokaże się jako
załącznik do nowej wiadomości w domyślnej aplikacji poczty elektronicznej. Określ odbiorcę, dołącz instrukcje i prześlij wiadomość e-mail.

Otrzymaj zwrócone pakiety (InDesign)
 Aby otworzyć pakiet InDesign (*.idap lub *.indp), wykonaj jedną z następujących czynności:

Uruchom pakiet używając aplikacji poczty elektronicznej. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik załącznika.

Użyj Eksploratora lub Findera, aby otworzyć plik. Na przykład, dwukrotnie kliknij plik lub przeciągnij go na ikonę aplikacji InDesign.

W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz, i dwukrotnie kliknij plik pakietu.

W programie InDesign, wybierz Otwórz pakiet z menu panelu Przydziały, a następnie dwukrotnie kliknij plik pakietu.

Zostaniesz poproszony o uaktualnienie wszystkich łączy w trakcie otwierania pakietu. Jeśli wątek został zmieniony od czasu spakowania
przydziału, możesz określić czy uaktualnić czy odłączyć zawartość w pliku InDesign. Gdy wątki w plikach są zwracane i odkładane, możesz pobrać
i edytować zawartość.
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Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker

Do góry

Otwieranie plików QuarkXPress w programie InDesign
Konwersja dokumentów programu PageMaker

Otwieranie plików QuarkXPress w programie InDesign
InDesign może konwertować dokumenty i szablony z programu QuarkXPress 3.3 lub 4.1x. InDesign konwertuje również dokumenty i szablony z
wielojęzycznych plików QuarkXPress Passport 4.1x, nie trzeba więc wcześniej zapisywać tych plików w wersji jednojęzycznej. (Aby
przekonwertować dokumenty z QuarkXPress 5.0 lub nowszych wersji, należy otworzyć je ponownie w programie QuarkXPress i zapisać w
formacie 4.0).

Więcej informacji znajduje się w dokumencie QuarkXPress Conversion Guide (PDF) na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_quarkconv.

Otwieranie dokumentu lub szablonu z programu QuarkXPress
1. Sprawdź, czy plik został zamknięty w oryginalnej aplikacji.
2. Aby zapewnić zachowanie wszystkich łączy, przekopiuj wszystkie przyłączone pliki do tego samego foldera dokumentów programu

QuarkXPress.
3. W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz.
4. W systemie Windows wybierz opcję QuarkXPress (3.3-4.1x) lub QuarkXPress Passport (4.1x) z menu Pliki typu.
5. Zaznacz plik i kliknij Otwórz.

Uwaga: Jeżeli program InDesign nie może przekonwertować pliku lub jego części, wyświetli komunikat ostrzegawczy opisujący przyczyny
niepowodzenia konwersji oraz rezultaty konwersji.

6. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij Zapisz, aby zapisać kopię ostrzeżeń w pliku tekstowym, a następnie otwórz plik w programie InDesign.

Kliknij Zamknij, aby zamknąć to okno dialogowe i otwórz plik w programie InDesign.

7. Aby dokładniej przekonwertować efekty oblewania tekstem, nadane w programie QuarkXPress, wykonaj następujące czynności w programie
InDesign:

Zaznacz opcję Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla obiektów pod obszarem składu w oknie dialogowym Preferencje.

W menu panelu Akapit przydziel Układacz jednowierszowy do przynajmniej jednego akapitu.

Jeśli wystąpią problemy z przekształconym dokumentem QuarkXPress, użyj okna dialogowego Eksport, aby zapisać dokument w formacie
InDesign Markup (IDML). Następnie otwórz plik IDML i zapisz go jako dokument InDesign.

Zapisanie szablonu QuarkXPress jako szablonu InDesign
1. Otwórz szablon w programie InDesign.
2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a potem wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku.
3. Wybierz opcję Szablon InDesign z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

Co zostaje skonwertowane z programu QuarkXPress
Podczas otwierania pliku programu QuarkXPress, program InDesign konwertuje oryginalne informacje na rodzimy format informacji InDesign:

Pola tekstowe są konwertowane na ramki tekstowe InDesign.

Aby precyzyjnie przekonwertować efekty oblewania tekstem zastosowane w programie QuarkXPress wybierz opcję Oblewanie tekstem
jest stosowane tylko dla obiektów pod obszarem składu w oknie dialogowym Preferencje.

Style są konwertowane na style InDesign.

Ponieważ QuarkXPress używa innych profilów kolorów, są one ignorowane w programie InDesign.

Łącza do tekstu i grafiki są zachowywane i pojawiają się na panelu Łącza.

Uwaga: Osadzone elementy graficzne — dodane do dokumentu za pomocą polecenia Wklej — nie są konwertowane. Więcej informacji o
grafice osadzanej znajduje się w części Informacje o łączach i grafice osadzonej.

InDesign nie obsługuje modelu OLE ani Quark XTensions. Dlatego też przy otwieraniu plików zawierających grafikę w formacie OLE lub
Quark XTensions obrazy te nie pojawią się w dokumencie InDesign. Jeżeli dokument QuarkXPress nie chce się przekonwertować,
sprawdź oryginał i usuń wszystkie obiekty utworzone za pomocą XTension. Następnie zapisz dokument i ponownie spróbuj go
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Do góry

przekonwertować.

Wszystkie strony wzorcowe i warstwy są konwertowane na wzorce i warstwy InDesign.

Wszystkie obiekty na stronach wzorcowych, a także linie pomocnicze QuarkXPress, są umieszczane na odpowiednich stronach wzorcowych
InDesign.

Obiekty zgrupowane pozostają w grupie, poza wypadkami, gdy grupa zawiera obiekty niedrukowalne.

Wszystkie obrysy i linie (w tym linie akapitowe) są konwertowane na jak najbardziej zbliżone style linii. Własne obrysy i kreski konwertowane
są na własne obrysy i kreski InDesign.

Kolory są konwertowane dokładnie na kolory InDesign, z wyjątkiem następujących sytuacji:

Kolory złożone z wielu farb, utworzone w programie QuarkXPress, są mapowane do farb mieszanych w programie InDesign, chyba że kolor
złożony z wielu farb nie zawiera ani jednego koloru dodatkowego. W takim przypadku kolor ten jest konwertowany na kolor CMYK.

Kolory z bibliotek kolorów programu QuarkXPress 4.1 są konwertowane na podstawie ich wartości CMYK.

Kolory HSB programu QuarkXPress 3.3 są konwertowane na kolory RGB, a kolory z bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie ich
wartości CMYK.

Kolory HSB i LAB programu QuarkXPress 4.1 są konwertowane na kolory RGB, a kolory z bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie
ich wartości RGB/CMYK.

Informacje na temat kwestii związanych z konwersją można znaleźć w dokumentach pomocy technicznej w serwisie internetowym Adobe
www.adobe.com/support.

Konwersja dokumentów programu PageMaker
InDesign może konwertować dokumenty i szablony z programu Adobe PageMaker 6.0 i nowszych wersji. Podczas otwierania pliku programu
PageMaker, InDesign konwertuje oryginalne informacje na rodzimy format informacji InDesign. Pliki InDesign są zapisywane z rozszerzeniem
.indd.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie PageMaker Conversion Guide (PDF) na stronie internetowej
www.adobe.com/go/learn_pmconv_pl.

Przed otwarciem dokumentu w programie InDesign warto wykonać następujące czynności:

Jeżeli dokument programu PageMaker lub połączona grafika znajduje się na serwerze sieciowym, dyskietce albo napędzie wymiennym, to w
razie przerwania transferu danych mogą otworzyć się nieprawidłowo. Aby uniknąć problemów z transferem danych, przed otwarciem
dokumentów w programie InDesign skopiuj je i ich łącza na dysk twardy, najlepiej do tego samego katalogu, w którym przechowywana jest
publikacja programu PageMaker.

Za pomocą polecenia Zapisz jako programu PageMaker możesz pozbyć się niepotrzebnych, ukrytych danych.

Aby zapewnić zachowanie wszystkich łączy, skopiuj wszystkie połączone pliki do tego samego folderu, w którym znajduje się publikacja
programu PageMaker.

Sprawdź, czy w programie InDesign dostępne są wszystkie potrzebne czcionki.

Napraw zerwane łącza do grafiki w publikacji programu PageMaker.

W razie problemów z przekonwertowaniem dużego dokumentu programu PageMaker, przekonwertuj poszczególne fragmenty tego pliku z
osobna, aby wyizolować problem.

Jeżeli nie udaje się otworzyć uszkodzonego dokumentu programu PageMaker w programie PageMaker, możesz spróbować otworzyć go w
programie InDesign. InDesign jest w stanie odzyskać większość dokumentów, których PageMaker nie może otworzyć.

Otwieranie dokumentu lub szablonu z programu PageMaker

1. Sprawdź, czy plik został zamknięty w oryginalnej aplikacji.

2. W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz.

3. W Windows wybierz PageMaker (6.0 lub 7.0) z menu Pliki typu.

4. Zaznacz plik i kliknij Otwórz.

Uwaga: Jeżeli program InDesign nie może przekonwertować pliku lub jego części, wyświetli komunikat ostrzegawczy opisujący przyczyny
niepowodzenia konwersji oraz rezultaty konwersji.

5. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij Zapisz, aby zapisać kopię ostrzeżeń w pliku tekstowym, a następnie otwórz plik w programie InDesign.

Kliknij Zamknij, aby otworzyć plik w programie InDesign, nie zapisując pliku tekstowego.

Jeśli wystąpią problemy z przekształconym dokumentem PageMaker, użyj okna dialogowego Eksport, aby zapisać dokument w formacie

88

http://www.adobe.com/support
http://www.adobe.com/go/learn_pmconv_pl


InDesign Markup (IDML). Następnie otwórz plik IDML i zapisz go jako dokument InDesign.

Zapisywanie szablonu PageMaker jako szablon InDesign

1. Otwórz szablon w programie InDesign.

2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a potem wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku.

3. Wybierz opcję Szablon InDesign z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

Typowe problemy przy konwersji dokumentów programu PageMaker
Miej na uwadze, że:

Wszystkie strony wzorcowe i warstwy są konwertowane na wzorce i warstwy InDesign. Strony wzorcowe z programu PageMaker są
konwertowane na strony wzorcowe InDesign i zachowują wszystkie obiekty, w tym numerację stron oraz linie pomocnicze. Aby zachować
kolejność nakładających się obiektów, program InDesign podczas konwersji publikacji programu PageMaker tworzy dwie warstwy: Default
oraz Master Default. Warstwa Master Default (domyślna wzorcowa) zawiera elementy strony wzorcowej.

Linie pomocnicze dokumentu programu PageMaker są umieszczane na warstwie domyślnej (Default) w programie InDesign.

Wszystkie elementy z obszaru roboczego w programie PageMaker pojawią się na obszarze roboczym pierwszej rozkładówki w dokumencie
InDesign.

Wszystkie obiekty oznaczone w programie PageMaker jako niedrukowalne zostaną przekonwertowane z atrybutem Niedrukowalne na panelu
Atrybuty w programie InDesign.

Obiekty zgrupowane pozostają w grupie, poza wypadkami, gdy grupa zawiera obiekty niedrukowalne.

Problemy przy konwersji tekstu i tabel
Miej na uwadze, że:

Tekst jest konwertowany na ramki tekstowe InDesign.

Tabele z plików programu PageMaker są konwertowane na tabele InDesign.

Style są konwertowane na style InDesign. Styl [Brak stylu] z programu PageMaker odpowiada stylowi [Brak stylu akapitowego] w programie
InDesign. Jednak styl [Brak stylu akapitowego] przejmuje atrybuty nazwanego stylu, jeżeli styl ten został wybrany przed wpisaniem
jakichkolwiek znaków w publikacji programu PageMaker.

InDesign używa układacza akapitowego Adobe dla wszystkich akapitów, co powoduje ponowne wlanie części tekstu. Do niektórych akapitów
można przypisać układacz jednowierszowy Adobe, aby utworzyć podział wierszy bardziej zbliżony do mechanizmów programu PageMaker.
Jednak część tekstu nadal może zostać ponownie wlana.

InDesign używa tylko interlinii opartej na linii bazowej. Interlinia proporcjonalna i interlinia obliczana od góry kapitaliku, które istniały w
programie PageMaker, są w programie InDesign konwertowane na interlinię opartą na linii bazowej. Może to spowodować przesunięcia
tekstu.

Pierwsza linia bazowa przekonwertowanego tekstu może być inna niż w tekście, który utworzono w programie InDesign. Pierwsza linia
bazowa przekonwertowanego tekstu jest ustawiana na wartość interlinii. Natomiast pierwsza linia bazowa tekstu utworzonego w programie
InDesign jest domyślnie ustawiana na wartość wydłużenia górnego.

InDesign używa innej metody dzielenia wyrazów niż PageMaker, zatem podział między wierszami może wyglądać inaczej.

Tekst z cieniem jest konwertowany na zwykły tekst. Tekst konturowy jest konwertowany na tekst z obrysem grubości 0,25 cala oraz
wypełnieniem próbką Papier.

Problemy z konwersją ksiąg, indeksu i spisu treści
Miej na uwadze, że:

Program InDesign ignoruje listy ksiąg podczas otwierania publikacji programu PageMaker. Aby otworzyć razem wszystkie publikacje z listy
księgi, uruchom wtyczkę Build Booklet (twórz broszurę) w programie PageMaker, wybierając opcję układu Brak. Dzięki temu publikacje z
księgi zostaną połączone w jeden dokument. Należy pamiętać, że bloki tekstu i ramki nie zachowają powiązań.

Pozycje indeksu z publikacji programu PageMaker pojawią się na panelu Indeks w programie InDesign. Tekst z odsyłaczami używającymi
opcji Patrz tutaj albo Patrz także tutaj zostanie przekonwertowany na odsyłacze Zobacz lub Zobacz także.

Tekst spisu treści jest konwertowany na spis treści. Style programu PageMaker będą dostępne w menu stylów okna dialogowego Spis treści
w programie InDesign.

Problemy przy konwersji obiektów przyłączanych i osadzanych
Miej na uwadze, że:

Łącza do tekstu i grafiki są zachowywane i pojawiają się na panelu Łącza.

Jeżeli InDesign nie może odnaleźć oryginalnego łącza do grafiki, pojawi się ostrzeżenie z prośbą o naprawienie łącza w programie
PageMaker.
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InDesign nie obsługuje techniki OLE (Object Linking and Embedding). Dlatego też przy otwieraniu plików zawierających grafikę w formacie
OLE obrazy te nie pojawią się w dokumencie InDesign.

Problemy przy konwersji kolorów i zalewek
Miej na uwadze, że:

Kolory są konwertowane dokładnie na kolory InDesign. Kolory HLS programu PageMaker są konwertowane na kolory RGB, a kolory z innych
bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie ich wartości CMYK.

Tinty są konwertowane w postaci wartości procentowej koloru macierzystego. Jeżeli koloru macierzystego nie ma na panelu Próbki, to
zostanie dodany podczas konwersji. Po zaznaczeniu obiektu z tintą, na panelu Próbki zostanie zaznaczony kolor macierzysty, a wartość tinty
pojawi się w rozwijanym menu.

Profile kolorów dla plików programu PageMaker są konwertowane bezpośrednio. Wszystkie kolory heksachromii są konwertowane na
wartości RGB. Profile niezgodne ze standardem ICC zostaną zastąpione przez domyślne ustawienia CMS i profilów określone w InDesign.

Wszystkie obrysy i linie (w tym linie akapitowe) są konwertowane na jak najbardziej zbliżone, domyślne style linii. Własne obrysy i kreski
konwertowane są na własne obrysy i kreski InDesign.

InDesign nie obsługuje deseni i kątów rastra nadanych w obrazach TIFF w Image Control; pomija te informacje w importowanych plikach
TIFF.

Jeżeli w oknie dialogowym Preferencje zalewkowania w programie PageMaker wybrano auto-nadruk czarnych obrysów lub wypełnień (albo
obie te opcje), ustawienia te są przenoszone do programu InDesign, ale na opcja Nadruk obrysu lub Nadruk wypełnienia na panelu Atrybuty
jest wyłączona.

Informacje na temat kwestii związanych z konwersją dokumentów PageMakera można znaleźć w dokumentach pomocy technicznej w serwisie
internetowym Adobe.

Więcej tematów Pomocy
PageMaker Conversion Guide

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tworzenie nowych dokumentów

Do góry

Do góry

Predefiniowane ustawienia dokumentu

Metoda konwersji

Liczba stron

Nr strony początkowej

Strony widzące

Główna ramka tekstowa

Tworzenie nowych dokumentów
Create a new document
Opcje nowego dokumentu
Omówienia okna dokumentu
Tworzenie niestandardowych rozmiarów stron
Określanie ustawień predefiniowanych dokumentów
Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawienia predefiniowanego

Projektowanie strony rozpoczyna się od czynności podstawowych: otwarcia nowego dokumentu, konfiguracji stron oraz rozmieszczenia
marginesów i łamów lub zmiany ustawień siatki.

Tworzenie nowego dokumentu

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument łączy w sobie okna Ustawienia dokumentu oraz Marginesy i łamy, pozwalając ustawić w jednym miejscu
rozmiar strony, marginesy i łamy. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić.

2. Określ opcje ustawień dokumentu. (Zobacz Opcje nowego dokumentu).

Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij przycisk strzałki umieszczony przed etykietą Spad i Informacje o pracy.
Obszary spadu i informacji o pracy obejmują przestrzeń poza krawędziami zdefiniowanego rozmiaru strony. Aby utworzyć obszary spadu i
informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

3. (Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. W razie konieczności
wprowadź zmiany.

4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć nowy dokument z wybranymi ustawieniami.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia układu dla wszystkich nowych dokumentów, należy wybrać polecenie Plik > Ustawienia dokumentu lub
Układ > Marginesy i łamy, po czym ustawić opcje (nie może być wówczas otwarty żaden dokument).

Opcje nowego dokumentu

Wybierz wcześniej zapisane ustawienie predefiniowane.

Jeśli tworzysz dokument w formacie PDF lub SWF przeznaczony do Internetu, wybranie opcji internetowej zmienia w oknie
dialogowym kilka opcji, na przykład powoduje wyłączenie Stron widzących, zmianę orientacji z pionowej na poziomą oraz użycie rozmiaru strony
na podstawie rozdzielczości monitora. Po utworzeniu dokumentu można edytować dowolne z tych ustawień.
Wersja CS6 i nowsze: Dodano nowe zastosowanie „Publikacje cyfrowe” dla publikacji związanych z oprogramowaniem Digital Publishing Suite.
Po utworzeniu dokumentu można także zmienić jego zastosowanie (przeznaczenie).

Określ liczbę stron do utworzenia w nowym dokumencie.

Określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną
opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących. Zobacz Rozpoczynanie dokumentu od pary
stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce, tak jak w przypadku
książek lub czasopism. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby każdą stronę ukazać oddzielnie, tak jak w przypadku drukowania ulotek, plakatów lub
obiektów ze spadem na oprawie.
Po utworzeniu dokumentu można posłużyć się panelem Strony, aby utworzyć zestaw stron widzących zawierający więcej niż dwie strony lub też,
aby wymusić otwieranie dwóch pierwszych stron w postaci stron widzących. (Zobacz Sterowanie podziałem stron widzących na strony
pojedyncze).

Wersja CS5.5 i starsze: Wybierz tę opcję, aby utworzyć ramkę tekstową o rozmiarze obszaru w granicach marginesów,
która będzie zgodna z ustawieniami kolumny. Ramka tekstowa wzorca dodawana jest do strony wzorcowej A. (Zobacz Korzystanie z ramek
tekstowych na stronach wzorcowych).
Opcja Ramka tekstowa wzorca jest dostępna tylko wtedy, jeżeli wybrano polecenie Plik > Nowy > Dokument.
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Główna ramka tekstowa

Rozmiar strony

Orientacja

Spad

Informacje o pracy

Podgląd

Uwaga:

Do góry

Do góry

Wersja CS6 i nowsze: wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej. Po zastosowaniu
nowej strony wzorcowej wątek w głównej ramce tekstowej zostanie automatycznie wlany do głównej ramki tekstowej na nowej stronie wzorcowej.

Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu
rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.

Kliknij Pionowo  (na wysokość) lub Poziomo  (na szerokość). Ikony te oddziałują dynamicznie z wymiarami podanymi w sekcji
Rozmiar strony. Jeżeli większą wartością jest wysokość, wybierany jest układ w pionie. Jeżeli większą wartością jest szerokość, wybierany jest
układ w poziomie. Kliknięcie wyłączonych ikon przełącza wartości wysokości i szerokości.
Wskazówka: Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij w oknie dialogowym Nowy dokument przycisk strzałki umieszczony
przed etykietą Spad i Informacje o pracy. Aby utworzyć obszary spadu i informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy
kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

Korzystanie z obszaru Spad umożliwia drukowanie obiektów wyrównanych do zewnętrznej krawędzi zdefiniowanego rozmiaru strony. Jeżeli
obiekt zostanie umieszczony na samej krawędzi strony o żądanych rozmiarach, to po wydrukowaniu na obwodzie obszaru zadruku może pojawić
się biała obwódka. Wynika to z niewielkich błędów wyrównania podczas druku lub przycinania. Dlatego też umieszczając obiekty przy krawędzi
strony należy pozostawić nieco miejsca między obiektem a krawędzią na stronie o zdefiniowanych rozmiarach, a następnie przyciąć stronę po
wydrukowaniu. Obszar spadu jest w dokumencie zaznaczony czerwonymi liniami. Ustawienia obszaru spadu definiuje się w panelu Spad okna
dialogowego Drukuj.

Po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony obszar informacji o pracy jest odrzucany. Obszar informacji o
pracy zawiera dane dotyczące druku, własnych pasków koloru, a także inne instrukcje i opisy innych informacji w dokumencie. Obiekty
umieszczone na obszarze informacji o pracy (w tym ramki tekstowe), zostaną wydrukowane, ale znikną po przycięciu dokumentu do ostatecznego
rozmiaru.
Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest większy) nie są drukowane.

(Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz to pole wyboru, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. Jeśli widok podglądu nie
spełnia oczekiwań, dokonaj niezbędnych zmian.

Można także kliknąć ikonę Zapisz ustawienia wstępne dokumentu, aby zachować ustawienia dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie okna dokumentu
Każda strona lub para stron widzących w dokumencie ma swój własny obszar roboczy (stół montażowy) i linie pomocnicze, które są widoczne w
trybie widoku normalnego. (Aby przejść do widoku normalnego, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Normalny). Gdy dokument jest
wyświetlany w jednym z trybów podglądu, obszar stołu montażowego zastępowany jest szarym tłem. (Zobacz Wyświetlanie podglądu
dokumentów). Kolor tła podglądu oraz kolory linii pomocniczych można zmieniać za pomocą preferencji linii pomocniczych i stołu montażowego.

 
Dokument i linie pomocnicze w trybie widoku normalnego 
A. Para stron widzących (czarne linie) B. Strona (czarne linie) C. Linie pomocnicze marginesu (karmazynowe linie) D. Linie pomocnicze łamu
(fioletowe linie) E. Obszar spadu (czerwone linie) F. Obszar informacji o pracy (niebieskie linie) 

Uwagi dotyczące okna dokumentu:

Linie w innych kolorach to linie pomocnicze miarki. Jeżeli są one obecne, po zaznaczeniu wyświetlają się w kolorze warstwy. Zobacz
Warstwy.

Linie łamów wyświetlane są przed liniami marginesów. Gdy linia łamu nakłada się na linię marginesu, zakrywa ją.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów strony
Można tworzyć własne rozmiary stron, które pojawią się w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Z menu Rozmiar strony wybierz polecenie Własny rozmiar strony.
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3. Podaj nazwę rozmiaru strony, określ ustawienia rozmiaru strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Plik New Doc Sizes.txt umożliwiający tworzenie niestandardowych rozmiarów stron w starszych wersjach programu InDesign jest niedostępny w
wersji InDesign CS5 i nowszych.

Określanie ustawień predefiniowanych dokumentu
Ustawienia opcji dokumentu dotyczące rozmiaru papieru, łamów, spadu i obszaru informacji o pracy można zapisać jako ustawienia
predefiniowane. Pozwala to oszczędzić czas i zagwarantować spójność przy tworzeniu kolejnych podobnych dokumentów.

1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu podaj nazwę dla nowych ustawień oraz wybierz podstawowe opcje
układu. (Zobacz sekcję Opcje nowego dokumentu, w której znajduje się opis każdej z opcji).

4. Kliknij dwukrotnie OK.

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i
wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawień predefiniowanych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:.

Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > [nazwa ustawień predefiniowanych]. (Przytrzymaj klawisz Shift
podczas wyboru predefiniowanych ustawień, aby utworzyć nowy dokument w oparciu o te ustawienia bez potrzeby otwierania okna
dialogowego Nowy dokument).

Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument, a następnie dokonaj wyboru spośród opcji dostępnych w menu Predefiniowane ustawienia
dokumentu w oknie dialogowym Nowy dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument wyświetli opcje predefiniowanych ustawień układu.

2. Zależnie od potrzeby dokonaj zmiany opcji i kliknij przycisk OK.

Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, należy przytrzymać klawisz Shift przy wybieraniu stylu ustawień z menu Predefiniowane
ustawienia dokumentu.

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign

Korzystanie z szablonów dokumentu

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
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Polecenia z menu Plik programu PageMaker
Polecenia z menu Edycja w programie PageMaker
Polecenia z menu Układ w programie PageMaker
Polecenia z menu Tekst w programie PageMaker
Polecenia z menu Element w programie PageMaker
Polecenia z menu Narzędzia w programie PageMaker
Polecenia menu Widok w programie PageMaker
Polecenia z menu Okno w programie PageMaker

Poniższe tabele pokazują, gdzie w programie AdobeInDesign CS5 można odnaleźć polecenia programu Adobe PageMaker.

Polecenia z menu Plik programu PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Plik > Nowy Plik > Nowy > Dokument  

Plik > Otwórz Plik > Otwórz  

Plik > Ostatnie publikacje Plik > Otwórz ostatnie (Windows®)  

Plik > Zamknij Plik > Zamknij  

Plik > Zapisz Plik > Zapisz W programie InDesign nie ma preferencji
zapisywania mniejszego lub zapisywania
szybszego. Za pomocą polecenia Zapisz
można wykonać zapisywanie szybkie, a za
pomocą polecenia Zapisz jako uzyskać jak
najmniejszy rozmiar dokumentu.

Plik > Zapisz jako Plik > Zapisz jako Zobacz uwagi powyżej.

Plik > Przywróć Plik > Przywróć Program InDesign nie powraca do wersji
dokumentu z „minizapisu”, tak jak program
PageMaker. Oferuje natomiast
nieograniczoną liczbę poziomów cofania.

Plik > Umieść Plik > Umieść  

Plik > Pobierz Brak odpowiednika Obrazy należy zeskanować za pomocą
oprogramowania dostarczonego wraz ze
skanerem, a następnie umieścić je w
programie InDesign.

Plik > Eksportuj Plik > Eksportuj  

Plik > Menedżer łącz Okno > Łącza  

Plik > Ustawienia dokumentu Plik > Ustawienia dokumentu  

Plik > Style drukarki Plik > Ustawienia drukowania  

Plik > Drukuj Plik > Drukuj  

Plik > Preferencje > Ogólne Edycja > Preferencje (Windows) lub
InDesign > Preferencje (Mac OS)

Odpowiednie ustawienia można znaleźć w
następujących panelach okna Preferencje:
Skład, Jednostki i skoki, Linie pomocnicze
i obszar roboczy oraz Wydajność
wyświetlania.
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Plik > Preferencje > Online Brak odpowiednika Obiekty można przeciągać do programu
InDesign bezpośrednio z przeglądarki
internetowej, bez potrzeby konfigurowania
systemu proxy.

Plik > Preferencje > Dopasowanie układu Układ > Dopasowanie układu Można tu ustawić opcje dopasowania i
jednocześnie włączyć dopasowanie
układu. Ustawienia w programie InDesign
są niemal dokładnie takie same, jak w
programie PageMaker. Linie pomocnicze
miarki domyślnie podążają za odnośną
linią łamu lub marginesu. Aby to zmienić,
należy wyłączyć opcję Dopuść
przesuwanie linii pomocniczych miarki.

Plik > Preferencje > Zalewkowanie Okno > Wyjście > Ustawienia
zalewkowania

Aby określić preferencje zalewek, należy
utworzyć nowe predefiniowane ustawienia
zalewkowania.

Plik > Zakończ (Windows) lub Plik >
Wyjdź (Mac OS)

Plik > Zakończ (Windows) lub InDesign >
Zakończ InDesign (Mac OS)

 

Polecenia z menu Edycja w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Edycja > Cofnij Edycja > Cofnij Program InDesign umożliwia cofanie o
nieograniczoną liczbę poziomów.

Edycja > Wytnij Edycja > Wytnij  

Edycja > Kopiuj Edycja > Kopiuj  

Edycja > Wklej Edycja > Wklej Program InDesign nie obsługuje standardu
OLE; można jednak ustawić podobne
opcje, korzystając z panelu Łącza.

Edycja > Wyczyść Edycja > Wyczyść  

Edycja > Zaznacz wszystko Edycja > Zaznacz wszystko  

Edycja > Odznacz wszystko Edycja > Odznacz wszystko  

Edycja > Edycje (Mac OS) Brak odpowiednika Program InDesign nie obsługuje standardu
Publish/Subscribe; można jednak ustawić
podobne opcje, korzystając z panelu
Łącza.

Edycja > Wklej wiele Edycja > Powielanie z przesunięciem  

Edycja > Wklej specjalnie Edycja > Wklej bez formatowania  

Edycja >Wstaw obiekt (Windows) Plik > Umieść  

Edycja > Edytuj wątek Edycja > Edytuj w edytorze wątków.  

Edycja > Edytuj oryginał Edycja > Edytuj oryginał Można też wybrać polecenie Zmień
oryginał z menu panelu Łącza.

Edycja > Pokaż schowek (Mac OS) Brak odpowiednika  

Polecenia z menu Układ w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje
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Układ > Przejdź do strony Układ > Przejdź do strony Aby przejść do danej strony, można także
dwukrotnie kliknąć ikonę strony w panelu
Strony.

Układ > Wstaw strony Układ > Strony > Wstaw strony  

Układ > Usuń strony Układ > Strony > Usuń strony  

Układ > Sortuj strony Okno > Strony Strony można posortować, klikając i
przeciągając je w panelu Strony.

Układ > Wstecz Układ > Wstecz  

Układ > Do przodu Układ > Do przodu  

Układ > Linie pomocnicze kolumn Układ > Marginesy i łamy  

Układ > Kopiuj wzorcowe linie pomocnicze Brak odpowiednika Wzorcowe linie pomocnicze w programie
InDesign są zawsze kopiowane na strony,
które korzystają z danego wzorca.

Układ > Auto-wlewanie Należy nacisnąć klawisz Shift, gdy pojawi
się załadowana ikona tekstowa .

Tekst można wlewać ręcznie,
automatycznie (auto-wlewanie) albo
półautomatycznie.

Polecenia z menu Tekst w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Tekst > Czcionka Tekst > Czcionka  

Tekst > Rozmiar Tekst > Rozmiar  

Tekst > Interlinia Tekst > Typografia lub panel Sterowanie
w trybie znaku (Okno > Sterowanie)

Program InDesign domyślnie stosuje
interlinię opartą na linii bazowej, a nie
interlinię proporcjonalną, tak jak program
PageMaker.

Tekst > Styl pisma Tekst > Typografia lub panel Sterowanie
w trybie znaku (Okno > Sterowanie)

Program InDesign wyświetla style pisma
dostępne w wybranej czcionce. Można
także używać funkcji szybkiego nadawania
stylów.

Tekst > Kerning specjalistyczny Tekst > Typografia lub panel Sterowanie
w trybie znaku (Okno > Sterowanie)

Kerning specjalistyczny w programie
PageMaker przypomina funkcję kerningu
optycznego w programie InDesign.

Tekst > Skala w poziomie Panel Sterowanie w trybie znaku (Okno >
Sterowanie)

 

Tekst > Typografia Tekst > Typografia  

Tekst > Akapit Tekst > Akapit  

Tekst > Wcięcia/Tabulatory Tekst > Tabulatory  

Tekst > Dzielenie wyrazów Tekst > Akapit W menu panelu Akapit wybierz opcję
Dzielenie wyrazów.

Tekst > Wyrównanie Tekst > Akapit lub panel Sterowanie w
trybie akapitu (Okno > Sterowanie)

 

Tekst > Styl Tekst > Style akapitowe lub Tekst > Style
znakowe

Program InDesign obsługuje zarówno style
akapitowe, jak i znakowe.

Tekst > Definiuj style Tekst > Style akapitowe lub Tekst > Style
znakowe

Aby utworzyć styl akapitowy, należy
wybrać polecenie Nowy styl z menu
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panelu Style akapitowe. Aby utworzyć styl
znakowy, należy wybrać polecenie Nowy
styl z menu panelu Style znakowe.

Polecenia z menu Element w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Element > Wypełnienie Okno > Kolor > Próbki lub Okno > Kolor >
Kolor

Program InDesign nie obsługuje wypełnień
wzorkiem. Panel Próbki w programie
InDesign odpowiada palecie Kolory w
programie PageMaker.

Element > Obrys Okno > Obrys Należy wybrać styl obrysu w panelu Obrys
lub zdefiniować własny styl.

Element > Wypełnienie i obrys Okno > Kolor > Próbki, Okno > Obrys i
Okno > Wyjście > Atrybuty

Tinty można tworzyć za pomocą panelu
Próbki. Nadruk ustawia się w panelu
Atrybuty.

Element > Ramka > Dołącz zawartość Brak odpowiednika Program InDesign automatycznie tworzy
ramkę dla importowanych plików
tekstowych lub graficznych. Aby wstawić
zawartość w istniejącą ramkę, należy
zaznaczyć tę ramkę i wkleić lub umieścić
zawartość.

Element > Ramka > Opcje ramki Obiekt > Opcje ramki tekstowej (tylko
ramki tekstowe) lub Obiekt >
Dopasowanie

Łamy, wyrównanie w pionie i margines
wewnętrzny dla ramek tekstowych można
ustawić w oknie dialogowym Opcje ramki
tekstowej. Wyrównanie w poziomie
ustawia się w panelu Akapit (Tekst >
Akapit). Dla ramek tekstowych i
graficznych: aby dopasować zawartość do
ramki lub ramkę do zawartości, należy
wybrać jedno z poleceń z podmenu
Obiekt > Dopasowanie.

Element > Ramka > Zmień na ramkę Obiekt > Zawartość > [typ zawartości]  

Element > Ramka > Następna ramka Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu  

Element > Ramka > Poprzednia ramka Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu  

Element > Ramka > Usuń z wątków Należy dwukrotnie kliknąć port wejściowy
lub wyjściowy, aby przerwać wątek.

 

Element > Ramka > Usuń zawartość Należy zaznaczyć zawartość w ramce i
nacisnąć klawisz Delete.

Tekst zaznacza się narzędziem Tekst.
Grafikę zaznacza się narzędziem
Zaznaczanie bezpośrednie.

Element > Ułóż Obiekt > Ułóż  

Element > Ułóż obiekty (Windows) lub
Element > Ułóż (Mac >OS)

Okno > Obiekt i układ > Wyrównaj  

Element > Oblewanie tekstem Okno > Oblewanie tekstem  

Element > Grupuj Obiekt > Grupuj  

Element > Rozgrupuj Obiekt > Rozgrupuj  

Element > Zablokuj położenie Obiekt > Zablokuj położenie  

Element > Odblokuj Obiekt > Odblokuj położenie  

Element > Maska Obiekt > Ścieżka odcinania Grafikę można również zamaskować
tworząc kształt maski, kopiując pożądany
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obraz i wklejając go do tego kształtu
(Edycja > Wklej do), a także modyfikując
ramkę grafiki.

Element > Usuń maskę Obiekt > Ścieżka odcinania Zobacz uwagi powyżej.

Element > Obraz > Kontrola obrazu Brak odpowiednika Aby zmienić ustawienia kontroli obrazu w
oryginalnej aplikacji, użyj polecenia Edytuj
oryginał.

Element > Obraz > Źródło CMS Obiekt > Ustawienia koloru obrazu  

Element > Obraz > Efekty programu
Photoshop

Obiekt > Efekty  

Element > Ustawienia wielokąta Należy dwukrotnie kliknąć ikonę narzędzia
Wielokąt na pasku narzędzi.

 

Element > Zaokrąglone narożniki Obiekt > Opcje narożnika  

Element > Informacje o łączu Okno > Łącza Należy wybrać polecenie Informacje o
łączu z menu panelu Łącza.

Element > Opcje łącza Preferencje tekstu lub Okno > Łącza W oknie Preferencje obsługi plików należy
zaznaczyć lub wyłączyć opcję Twórz łącza
podczas umieszczania plików tekstowych i
arkuszy kalkulacyjnych. Można też wybrać
polecenie Rozłącz z menu panelu Łącza.

Element > Niedrukowalny Okno > Wyjście > Atrybuty  

Element > Usuń przekształcenie Brak odpowiednika  

Polecenia z menu Narzędzia w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Narzędzia > Wtyczki Pomoc > Konfiguracja wtyczek (Windows)
lub InDesign > Konfiguracja wtyczek (Mac
OS).

 

Narzędzia > Znajdź Edycja > Znajdź/Zastąp Operacje znajdowania i zastępowania
można przeprowadzać w widoku układu
albo w edytorze wątków.

Narzędzia > Znajdź następny Edycja > Znajdź następny Zobacz uwagi powyżej.

Narzędzia > Zastąp Edycja > Znajdź/Zastąp Zobacz uwagi powyżej.

Narzędzia > Pisownia Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię Pisownię można sprawdzać w widoku
układu albo w edytorze wątków.

Narzędzia > Książka Plik > Nowy > Książka Panel Książka umożliwia dodawanie
dokumentów do książki, usuwanie ich oraz
sortowanie.

Narzędzia > Pozycja indeksu Okno > Tekst i tabele > Indeks Aby dodać nową pozycję skorowidza,
należy kliknąć przycisk Nowy w panelu
Indeks.

Narzędzia > Pokaż indeks Panel Indeks w trybie odwołań (Okno >
Tekst i tabele > Indeks)

 

Narzędzia > Utwórz indeks Okno > Tekst i tabele > Indeks Należy wybrać polecenie Generuj indeks z
menu panelu Indeks.

Narzędzia > Utwórz spis treści Układ > Spis treści  
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Narzędzia > Definiuj kolory Okno > Kolor > Próbki Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z
menu panelu Próbki.

Polecenia menu Widok w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Widok > Wyświetl elementy wzorcowe Należy wybrać polecenie Pokaż/Ukryj
elementy wzorcowe z menu panelu
Strony.

 

Widok > Wyświetl elementy niedrukowalne Aby wyświetlić elementy niedrukowalne,
należy wybrać z przybornika tryb widoku
normalnego . Aby ukryć elementy
niedrukowalne, należy wybrać tryb
podglądu .

Można także utworzyć warstwę na
obiekty, które nie mają być drukowane, a
następnie wyświetlić lub ukryć tę warstwę
podczas drukowania lub eksportowania.

Widok > Powiększ Widok > Powiększ  

Widok > Zmniejsz Widok > Zmniejsz  

Widok > Rzeczywista wielkość Widok > Rzeczywista wielkość  

Widok > Zmieść w oknie Widok > Zmieść stronę w oknie lub
Widok > Zmieść rozkładówkę w oknie

 

Widok > Cały obszar roboczy Widok > Cały obszar roboczy  

Widok > Skala wyświetlania Należy wybrać skalę wyświetlania z menu
Powiększenie na dole okna dokumentu.

 

Widok > Pokaż/Ukryj miarki Widok > Pokaż/Ukryj miarki  

Widok > Przyciągaj do miarek Brak odpowiednika  

Widok > Zablokuj zero Należy kliknąć punkt zerowy prawym
przyciskiem myszy (Windows) lub
przytrzymując klawisz Control, a następnie
wybrać polecenie Zablokuj punkt zerowy z
menu kontekstowego.

 

Widok > Pokaż/Ukryj linie pomocnicze Widok > Siatki i linie pomocnicze >
Pokaż/Ukryj linie pomocnicze

 

Widok > Przyciągaj do linii pomocniczych Widok > Siatki i linie pomocnicze >
Przyciągaj do linii pomocniczych

 

Widok > Zablokuj linie pomocnicze Widok > Siatki i linie pomocnicze >
Zablokuj linie pomocnicze oraz Widok >
Siatki i linie pomocnicze > Zablokuj linie
pomocnicze łamów.

 

Widok > Wyczyść linie pomocnicze miarki Należy użyć skrótu klawiaturowego
programu InDesign, nacisnąć klawisze
Ctrl+Alt+G (Windows) lub
Command+Option+G (Mac OS), aby
zaznaczyć wszystkie linie pomocnicze na
bieżącej rozkładówce, a następnie
nacisnąć klawisz Delete.

 

Widok > Przesuń linie pomocnicze na
spód

Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i
obszar roboczy (Windows) lub InDesign >
Preferencje > Linie pomocnicze i obszar
roboczy (Mac OS)

Zaznacz opcję Linie pomocnicze na
spodzie.

Widok > Pokaż/Ukryj paski przewijania Brak odpowiednika  
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Do góryPolecenia z menu Okno w programie PageMaker

Polecenie programu PageMaker Odpowiednik w programie InDesign Dodatkowe informacje

Okno > Ułóż ikony (Windows) Brak odpowiednika  

Okno > Sąsiadująco Okno > Ułóż > Sąsiadująco  

Okno > Kaskada Okno > Ułóż > Kaskada  

Okno > Pokaż/Ukryj narzędzia Okno > Narzędzia  

Okno > Pokaż ukryj paletę Sterowanie Okno > Sterowanie  

Okno > Pokaż/Ukryj kolory Okno > Kolor > Próbki lub Okno > Kolor >
Kolor

 

Okno > Pokaż/Ukryj style Okno > Style > Style akapitowe lub Style
znakowe

 

Okno > Pokaż/Ukryj warstwy Okno > Warstwy  

Okno > Pokaż/Ukryj strony wzorcowe Okno > Strony  

Okno > Pokaż/Ukryj hiperłącza Okno > Interaktywne > Hiperłącza  

Okno > Palety wtyczek Brak odpowiednika Wtyczki pojawiają się jako dodatkowe
opcje w menu i panelach oraz w oknach
dialogowych programu InDesign.

Okno > [nazwa otwartego dokumentu] Okno > [nazwa otwartego dokumentu]  

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Odzyskiwanie dokumentów
Cofanie błędów

Odzyskiwanie dokumentów
InDesign chroni dane przed nieoczekiwanym zanikiem zasilania albo awarią systemu, używając funkcji automatycznego odzyskiwania.
Automatycznie odzyskane dane znajdują się w pliku tymczasowym, innym niż oryginalny plik dokumentu na dysku. W normalnych warunkach nie
ma potrzeby zajmowania się automatycznie odzyskanymi danymi, ponieważ wszystkie zmiany w dokumencie zachowane w pliku automatycznego
odzyskiwania są dodawane do dokumentu po wybraniu polecenia Zapisz lub Zapisz jako albo po normalnym opuszczeniu programu InDesign.
Dane odzyskane są ważne tylko w sytuacji, gdy nie udało się zapisać dokumentu przed nieoczekiwaną awarią zasilania lub systemu.

Tym niemniej należy często zapisywać pliki i tworzyć kopie zapasowe na wypadek nieoczekiwanej awarii zasilania lub systemu.

Znajdowanie odzyskanych dokumentów
1. Ponownie uruchom komputer.
2. Początek InDesign.

Jeżeli istnieją odzyskane automatycznie dane, program InDesign automatycznie wyświetli odzyskany dokument. Za nazwą pliku na pasku
tytułu okna dokumentu pojawi się słowo [Odzyskany], co wskazuje, że dokument ten zawiera niezapisane zmiany, które zostały
automatycznie odzyskane.

Uwaga: Jeżeli program InDesign wyświetli błąd, próbując otworzyć dokument przy użyciu automatycznie odzyskanych zmian, dane te
mogą ulec uszkodzeniu.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zapisać odzyskane dane, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz.
Polecenie Zapisz jako zachowuje odzyskaną wersję, która zawiera automatycznie odzyskane dane; z paska tytułu zniknie słowo
[Odzyskany].

Aby odrzucić automatycznie odzyskane zmiany i użyć ostatniej wersji dokumentu, która została bezpośrednio zapisana na dysk przed
wystąpieniem nieoczekiwanej awarii, zamknij plik bez zapisywania go i otwórz plik z dysku lub wybierz polecenie Plik > Przywróć.

Zmiana położenia odzyskiwanych dokumentów
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InDesign > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).
2. W sekcji Dane odzyskiwania dokumentu, kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS).
3. Określ nową lokalizację dla odzyskanego dokumentu, kliknij Zapisz (Windows) lub Wybierz (Mac OS), a następnie kliknij OK.

Cofanie błędów
Jeżeli to konieczne, możesz anulować trwającą długo operację przed jej zakończeniem, cofnąć ostatnie zmiany lub przywrócić uprzednio zapisaną
wersję. Możesz cofać i ponawiać do kilkuset uprzednio wykonanych czynności (liczba cofnięć może być ograniczona przez ilość dostępnej
pamięci RAM i przez rodzaj wykonanych operacji). Zapamiętana seria czynności jest usuwana po wybraniu polecenia Zapisz jako, zamknięciu
dokumentu lub opuszczeniu programu.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby cofnąć ostatnią zmianę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij [czynność]. (niektórych czynności, np. przewijania, nie można cofnąć).

Aby ponowić operację, która została przed chwilą cofnięta, wybierz polecenie Edycja > Ponów [operacja].

Aby cofnąć wszystkie zmiany dokonane od czasu ostatniego zapisania projektu, wybierz polecenie Plik > Przywróć zawartość.

Aby zamknąć okno dialogowe bez zastosowania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Zapisywanie dokumentów
Zapisywanie w tył do wcześniejszej wersji InDesign
Praca z metadanymi

Zapisywanie dokumentów
Zapisanie dokumentu zachowuje jego bieżący układ, odwołania do plików źródłowych, numer bieżącej strony, a także skalę wyświetlania. Warto
chronić swoją pracę, często zapisując dokument. Plik możesz zapisać w następujących formach:

Jako zwykły dokument.

Jako kopię dokumentu, co powoduje utworzenie duplikatu danego dokumentu pod inną nazwą, pozostawiając uaktywniony dokument
oryginalny.

Jako szablon, który normalnie otwiera się jako dokument bez tytułu. Szablon może zawierać ustawienia, tekst i grafikę, które definiuje się
jako punkt wyjścia dla innych dokumentów.

Zapisanie dokumentu uaktualnia także metadane (czyli informacje o pliku), które wchodzą w skład dokumentu InDesign. Metadane to między
innymi podgląd miniatury, czcionki użyte w dokumencie, próbki kolorów oraz wszystkie metadane podane w oknie dialogowym Informacje o
pliku. Wszystkie te informacje umożliwiają efektywne wyszukiwanie. Można np. odszukać wszystkie dokumenty, które używają konkretnego
koloru.

Metadane można wyświetlać w programie Bridge oraz w panelu Zaawansowane okna dialogowego Informacje o pliku. Zmieniając opcje
preferencji możesz określić, czy podczas zapisywania program ma uaktualniać podgląd dokumentu. Inne metadane (czcionki, kolory i łącza)
są uaktualniane przy każdym zapisaniu dokumentu.

Polecenia Zapisz, Zapisz jako i Zapisz kopię zapisują dokumenty w formacie InDesign. Informacje o zapisywaniu dokumentów w innych
formatach plików możesz znaleźć w Indeksie.

Jeżeli zapisujesz dokument w celu przekazania go do przygotowalni, program InDesign może automatycznie zgromadzić w jednym folderze
wszystkie niezbędne pliki, takie jak połączona grafika i czcionki. (Zobacz Pakiety plików).

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zapisać dokument pod nową nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij
Zapisz. Nowo nazwany plik stanie się aktywnym dokumentem. Użycie polecenia Zapisz jako może zmniejszyć rozmiar pliku.

Aby zapisać istniejący dokument pod tą samą nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz.

Aby zapisać wszystkie otwarte dokumenty w tych samych miejscach i pod tymi samymi nazwami co poprzednio, naciśnij Ctrl+Alt+Shift+S
(Windows) lub Command+Option+Shift+S (Mac OS).

Aby zapisać kopię dokumentu pod nową nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię, podaj położenie i nazwę pliku, a potem kliknij Zapisz.
Zapisana kopia nie stanie się aktywnym dokumentem.

Ważne: Aby uniknąć problemów, nie używaj znaków, które mają znaczenie specjalne w niektórych systemach operacyjnych. Na przykład, unikaj
nazw plików ze spacjami, tabulatorami, wiodącymi kropkami albo zawierające te znaki: / \ : ; * ? < > , $ %. Podobnie, unikaj znaków z akcentami
(np. ü, ñ, czy é), nawet jeśli używasz innej wersji językowej InDesign niż angielska. Problem może pojawić się, gdy plik jest otwierany na innej
platformie.

Jeśli często pracujesz z kilkoma otwartymi dokumentami jednocześnie i chcesz je wszystkie równocześnie zapisać, użyj skrótu klawiaturowego.
Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe, wybierz opcję Widoki, Przeglądanie z menu Obszar produktu i wybierz pozycję Zapisz
wszystko z listy Polecenia. Następnie możesz dokonać edycji lub dodać skrót. Aby wskazać polecenie Zapisz wszystko, można użyć polecenia
Szybkie stosowanie.

Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów
Funkcja podglądu miniaturek dokumentów i szablonów pozwala łatwo identyfikować te pliki w programach Adobe Bridge i Adobe Mini Bridge.
Podgląd jest tworzony podczas zapisywania dokumentu lub szablonu. Podgląd dokumentu składa się z obrazu JPEG przedstawiającego tylko
pierwszą rozkładówkę. Podgląd szablonu to obraz JPEG przedstawiający każdą stronę w szablonie. Można kontrolować rozmiar podglądu i liczbę
stron stosownie do potrzeb. Na przykład, rozmiar Bardzo duży 1024x1024 umożliwia szybkie przejrzenie zawartości strony w dużej rozdzielczości
przed otwarciem pliku.

Opcję tę można włączyć w oknie Preferencje lub w oknie dialogowym Zapisz jako. Jako że podglądy zarówno zwiększają rozmiar pliku, jak i
wydłużają czas zapisywania dokumentu, warto włączać tę opcję na żądanie w oknie dialogowym Zapisz jako.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
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Aby podgląd był dołączany za każdym razem, gdy zapisujesz dokument, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików
(Windows) lub InDesign > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).

Aby dołączyć podgląd do konkretnego dokumentu, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.

2. Zaznacz opcję Zawsze zapisuj podglądy obrazów z dokumentem.
3. Jeśli ustawień podglądu dokonuje się przy użyciu okna dialogowego Preferencje, należy wybrać liczbę stron podglądu z menu Strony i

wybrać opcję z menu Rozmiar podglądu.
Uwaga: Zaznaczenie opcji podglądu w oknie dialogowym Zapisz jako zaznacza tę opcję również w oknie dialogowym Preferencje.
Używane są domyślne ustawienia wielkości podglądu.

Zapisywanie dokumentu InDesign Markup (IDML)
W niektórych przypadkach przydatne może być zapisanie projektu InDesign w wymiennym formacie oznaczeń. Zapisywanie w tym formacie
przydaje się szczególnie w przypadku otwierania w programie InDesign publikacji programów QuarkXPress lub PageMaker, otwierania dokumentu
stworzonego w poprzedniej wersji programu InDesign lub w przypadku wystąpienia problemów z dokumentem, takich jak np. brak możliwości
usunięcia próbek kolorów.

1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz (CS6) lub Plik > Eksportuj (CS5).
2. Z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz opcję InDesign Markup (IDML).
3. Kliknij Zapisz.

Zapisany plik IDML można otworzyć w programach InDesign CS5 i InDesign CS4. Żadna poprzednia wersja tego nie umożliwia.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z formatu IDML w celach rozwojowych, zajrzyj na stronę
www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_pl.

Zapisywanie w tył do wcześniejszej wersji InDesign
Aby otworzyć plik programu InDesign CS6 w programie InDesign CS5, w oknie programu InDesign CS6 wybierz polecenie Zapisz (Plik > Zapisz) i
zapisz plik w formacie InDesign Markup Language (IDML). (Format IDML zastępuje format Interchange INX, używany do zapisywania w tył w
wersjach wcześniejszych).

Aby otworzyć plik programu InDesign CS5 w programie InDesign CS4, w oknie programu InDesign CS5 wybierz polecenie Zapisz (Plik > Zapisz) i
zapisz plik w formacie InDesign Markup Language (IDML). (Format IDML zastępuje format Interchange INX, używany do zapisywania w tył w
wersjach wcześniejszych).

Upewnij się, że komputer, na którym uruchomiona jest starsza wersja programu InDesign, posiada aktualne wtyczki, aby możliwe było otwarcie
wyeksportowanego pliku IDML. Użytkownicy starszej wersji programu InDesign mogą uzyskać wtyczki kompatybilności, wybierając opcję Pomoc >
Uaktualnienia, a następnie wykonując odpowiednie polecenia. Wtyczki można także instalować za pośrednictwem strony internetowej firmy Adobe.
Odwiedź stronę Product updates, a następnie wybierz z listy produktów program InDesign.

Otwieranie dokumentu we wcześniejszej wersji programu InDesign określa się także mianem „zapisywania w dół".

Uwaga: Zawartość utworzona za pomocą funkcji typowych dla najnowszej wersji programu InDesign może zostać zmodyfikowana lub pominięta
podczas otwierania w starszej wersji programu.

1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz (CS6) lub Plik > Eksportuj (CS5).
2. Z menu Typ pliku (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz opcję Oznaczenia InDesign (IDML).
3. Kliknij Zapisz.

Plik .idml można otworzyć w starszej wersji programu InDesign, aby przekonwertować go na dokument InDesign bez nazwy.

Uwaga: Aby otworzyć dokument programu InDesign CS5 w programie InDesign CS3, otwórz eksportowany plik IDML w wersji InDesign CS4,
zapisz go i wyeksportuj do pliku INX programu InDesign CS3, a następnie otwórz wyeksportowany plik INX w programie InDesign CS3. Upewnij
się, że wszystkie wersje programu InDesign są aktualne.

Praca z metadanymi
Metadane to zbiór standardowych informacji o pliku, np. o jego autorze, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, prawach autorskich i wprowadzonych
dla niego słowach kluczowych. Za pomocą metadanych można zoptymalizować przepływ pracy i zorganizować pliki.

Informacje o standardzie XMP
Informacje obejmujące metadane są przetrzymywane dzięki standardowi Extensible Metadata Platform (XMP), przy pomocy którego programy
Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i Adobe Photoshop są stworzone. XMP jest stworzony przy pomocy XML i w większości
przypadków metadane są zapisane w pliku. Jeżeli nie można zapisać informacji bezpośrednio w pliku, to metadane zostaną zapisane w osobnym
pliku, tak zwanym pliku pomocniczym Technologia XMP ułatwia wymianę metadanych między aplikacjami Adobe oraz między przepływami pracy
w procesie wydawniczym. Można na przykład zapisać metadane z jednego pliku jako szablon, a następnie zaimportować je do innych plików.

Metadane zapisane w innych formatach, np. EXIF, IPTC (IIM), GPS i TIFF, są synchronizowane i opisywane zgodnie ze standardem XMP, co
ułatwia ich przeglądanie i zarządzanie nimi. Również inne aplikacje i narzędzia korzystają z metadanych XMP, aby przekazywać i zapisywać
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informacje o pliku, takie jak komentarze do wersji, których można szukać również przy pomocy programu Adobe Bridge.

W większości przypadków, metadane pozostają związane z plikiem nawet po zmianie formatu, np. z PSD na JPG. Metadane są zachowywane
również po umieszczeniu tych plików w dokumencie lub projekcie Adobe.

Można korzystać z zestawu XMP Software Development Kit, który jest pomocny w tworzeniu, przetwarzaniu i wymianie metadanych. Na
przykład, zestaw ten pozwala dodawać nowe pola do okna dialogowego Informacje o pliku. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat XMP i
XMP SDK odwiedź serwis internetowy Adobe.

Praca za pomocą metadanych w programie Adobe Bridge i składnikach Adobe Creative Suite
Program Adobe Bridge udostępnia wiele rozbudowanych funkcji służących do organizowania, przeszukiwania oraz monitorowania plików i ich
wersji. Działanie tych funkcji często opiera się na wykorzystaniu metadanych XMP z plików. Program Adobe Bridge umożliwia pracę z metadanymi
na dwa sposoby: poprzez panel Metadane oraz poprzez okno dialogowe Informacje o pliku (InDesign) lub Informacje o zawartości pliku (InCopy).

W niektórych przypadkach istnieje wiele widoków z powodu tej samej własności metadanych. Właściwość może na przykład nazywać się Autor w
jednym widoku i Twórca - w innym widoku, ale obydwa widoki odnoszą się do tej samej cechy. Nawet jeżeli dostosuje się te widoki do konkretnych
przepływów pracy, to platforma XMP umożliwi zachowanie standardu obsługi metadanych.

Dodaj metadane przy użyciu okna dialogowego Informacje o pliku
Okno dialogowe Informacje o pliku zawiera dane aparatu, właściwości pliku, historię edycji, informacje o prawach autorskich oraz informacje o
autorze aktualnego dokumentu. Okno to zawiera także niestandardowe panele metadanych. Metadane można dodawać bezpośrednio w oknie
dialogowym Informacje o pliku. Informacje wprowadzone w danym polu zastępują istniejące metadane i stosują nowy argument do wszystkich
zaznaczonych plików.

1. Wybierz Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).
2. Zaznacz dowolną z kart znajdujących się u góry okna dialogowego:

Użyj strzałek W lewo i W prawo, aby przewijać karty lub kliknij symbol strzałki w dół, aby wybrać odpowiednią kategorię z listy.

Opis Umożliwia podawanie informacji o dokumencie, np. jego tytułu, autora, opisu i słów kluczowych ułatwiających wyszukanie tego
dokumentu. Aby dodać informacje o prawach autorskich, wybierz opcję Praca objęta prawami autorskimi z rozwijanego menu Stan praw
autorskich. Wprowadź odnośne informacje i adres URL osoby lub firmy będącej właścicielem tych praw.

IPTC Zawiera cztery obszary: Zawartość IPTC opisuje zawartość graficzną obrazu. Kontakt IPTC zawiera informacje kontaktowe fotografa.
Obraz IPTC zawiera opisowe informacje dotyczące obrazu. Stan IPTC zawiera informacje o obiegu pracy i prawach autorskich.

Dane aparatu Składa się z dwóch obszarów: Dane aparatu 1 wyświetla informacje tylko do odczytu, dotyczące aparatu i ustawień użytych
przy robieniu zdjęcia (np. marka, model, czas naświetlania i przysłona). Sekcja Dane aparatu 2 wyświetla informacje tylko do odczytu
dotyczące zdjęcia, w tym informacje o wymiarach pikseli i rozdzielczości

Dane wideo Zawiera informacje o pliku wideo, łącznie z wysokością i szerokością klatki. Umożliwia też wpisywanie informacji, takich jak
nazwa taśmy czy nazwa sceny.

Dane dźwiękowe Umożliwia wpisanie informacji o pliku dźwiękowym, takich jak tytuł, wykonawca, szybkość przesyłania danych czy
ustawienia pętli.

Mobilny plik SWF Zawiera informacje dotyczące mobilnych plików multimedialnych, takich jak tytuł, autor, opis oraz rodzaj zawartości.

Kategorie Umożliwia wpisanie informacji na podstawie kategorii Associated Press.

Pochodzenie Umożliwia wpisanie informacji o pliku, które są użyteczne dla dystrybutorów wiadomości i dotyczą czasu i miejsca utworzenia
pliku, informacji o transmisji, specjalnych instrukcji oraz informacji nagłówkowych.

DICOM Umieszcza informacje dotyczące pacjentów, badań, serii oraz sprzętu dla obrazów DICOM.

Historia Wyświetla informacje dziennika historii Adobe Photoshop dla obrazków zapisanych przy pomocy programu Photoshop. Zakładka
Historia jest widoczna tylko wtedy, gdy zainstalowano program Adobe Photoshop.

Illustrator Umożliwia zastosowanie profilu dokumentu do druku, zamieszczenia w sieci lub do urządzeń mobilnych.

Zaawansowane Wyświetla pola i struktury do składowania metadanych za pomocą przestrzeni nazw i właściwości, np. właściwości formatu
pliku, XMP, Exif i PDF.

Surowe dane Wyświetla informacje XMP dotyczące pliku.

3. Wpisz informacje, które chcesz dodać w wyświetlanych polach tekstowych.
4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Eksportowanie metadanych jako plik XMP
Metadane można zapisywać w pliku XMP i udostępniać je innym użytkownikom. Pliki te mogą być użyte jako szablony dla InDesigndokumentów
utworzonych za pomocą aplikacji obsługujących standard XMP. Eksportowane szablony są przechowywane we wspólnym folderze, z którego
mogą korzystać wszystkie aplikacje obsługujące standard XMP. Widoczne są także w rozwijanym menu na dole okna dialogowego Informacje o
pliku.

1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).
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2. Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz opcję Eksportuj.
3. Wpisz nazwę pliku, wybierz położenie i kliknij Zapisz.

Aby przeglądać szablony metadanych w Eksploratorze (Windows) lub Finderze (Mac OS), kliknij rozwijane menu na dole okna
dialogowego Informacje o pliku i wybierz opcję Pokaż folder szablonów.

Importowanie metadanych z pliku XMP
Podczas importowania metadanych z wyeksportowanego pliku XMP możesz określić, czy zastąpić wszystkie metadane dokumentu nowymi,
zastąpić tylko odpowiadające metadane lub dodać odpowiadające metadane do już istniejących.

 Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).

Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz plik XMP, wybierz opcję importu i kliknij OK.

Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz Importuj, wybierz opcję importu i kliknij OK. Następnie dwukrotnie kliknij plik XMP,
który chcesz importować.

Edytowanie metadanych w plikach obrazów
Podczas generowania w programie InDesign napisów wstawionych obrazów używa się metadanych pochodzących z wstawionego obrazu. Choć
można edytować metadane dokumentów programu InDesign, nie można w nim edytować metadanych wstawionych plików. Zamiast tego można
zmieniać metadane wstawionych obrazów, używając do tego celu ich oryginalnych aplikacji: programu Finder lub Explorer albo Adobe Bridge lub
Adobe Mini Bridge.

1. W programie InDesign kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) obraz, a następnie wybierz
polecenie Edytuj oryginał.

Można również wybrać polecenie Edytuj z, a następnie wybrać aplikację, taką jak Adobe Illustrator lub Adobe Photoshop.

2. W aplikacji źródłowej wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku.

3. Zmodyfikuj metadane, a następnie kliknij OK.

Aby zmodyfikować metadane obrazu, można również zaznaczyć obraz w programie Adobe Bridge, a następnie wybrać polecenie Plik > Informacje
o pliku. Zobacz Dodaj metadane przy użyciu okna dialogowego Informacje o pliku.

Więcej tematów Pomocy
  Praca z metadanymi w programie Adobe

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Eksportowanie zawartości z programu InDesign
Omówienie panelu Przydziały
Pliki przydziału
Utwórz przydziały i dodaj zawartość (InDesign)
Eksportuj zawartość jako osobne pliki InCopy (InDesign)

Eksportowanie zawartości z programu InDesign
Wyeksportowanie zawartości z programu InDesign do programu InCopy nawiązuje połączenie między tymi dwoma programami. Ramki tekstowe i
graficzne oraz ich zawartość eksportuje się z programu InDesign do InCopy za pomocą jednej z dwóch metod:

Utwórz plik zbiorczy (*.icma)—nazywany przydziałem—i dodaj do niego odnośne grupy elementów dokumentu (np. tekst i grafikę w danym
wątku). Pozwoli to na jednoczesne edytowanie takich elementów Zawartość wewnątrz przydziałów jest eksportowana jako pliki *.icml

Eksportując osobno ramki tekstowe i ramki graficzne (w tym również ramki zastępcze) za pomocą poleceń z menu Edycja > InCopy >
Eksport. Eksportowana zawartość jest zapisana jako pliki *.icml

W programach InDesign i InCopy po wyeksportowaniu zawartości w lewym górnym rogu wyeksportowanych ramek pojawiają się małe ikony. Takie
same ikony widoczne są w panelu Przydziały. Łącze do wyeksportowanego pliku pojawi się w panelu Łącza. Wskazują one status zarządzanych
ramek i pozwalają odróżnić ramki zarządzane od tych, które nie uczestniczą w obiegu pracy. Cała wyeksportowana zawartość jest opisywana w
panelu Przydziały. Zawartość wyeksportowana za pomocą poleceń menu Eksport pojawia się w sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy na liście
panelu Przydziały. Chociaż obie metody eksportowania nawiązują kontrolowane połączenie między zawartością InCopy a dokumentem InDesign,
podstawową metodą jest użycie plików przydziałów.

Wyeksportowanie zawartości pozwala użytkownikom pobrać ją zachowując jednocześnie połączenie z oryginalnym dokumentem InDesign. (Łącze
to realizowane jest z programu InDesign; nie można utworzyć łącza z programu InCopy).

Po wyeksportowaniu zawartości użytkownik programu InCopy widzi układy stron, style, grafikę i inne elementy tak, jak wyglądają one w programie
InDesign (nie może ich jednak zmieniać).

Uwaga: Zawartość tekstową lub grafikę zakotwiczoną można także tworzyć w programie InCopy, a potem umieszczać ją w programie InDesign.

Omówienie panelu Przydziały
Głównym narzędziem służącym do pracy z przydziałami w panelu Przydziały (Okno > Przydziały w programie InCopy, Okno > Redakcja >
Przydziały w programie InDesign). Panel ten wyświetla pliki wyeksportowane z aktywnego w danym momencie dokumentu InDesign, wraz z
ikonami wskazującymi ich status. Menu panelu Przydziały zawiera ponadto polecenia sterujące wersją importowanego pliku i umożliwiające
zarządzanie plikami wymienianymi między programami InCopy i InDesign. Po otwarciu przydziału w programie InCopy, nazwa i zawartość tego
przydziału pojawią się w panelu Przydziały. Dwukrotne kliknięcie ramek tekstowych i graficznych w panelu Przydziały powoduje ich zaznaczenie w
oknie dokumentu.
Uwaga: Cała zawartość wyeksportowana do InCopy lub dodana do przydziału pojawia się również w panelu Łącza. Chociaż za jego pomocą
można wykonywać niektóre zadania związane z przepływem pracy, np. pobierać i odkładać zawartość, zaleca się realizację tych zadań za pomocą
panelu Przydziały.
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Panel Przydziały InDesign
A. Nazwy zawartości InCopy B. Nazwa dokumentu InDesign C. Status Przydział nieaktualny D. Status Dostępny i tekst aktualny E. Status
Używany i tekst nieaktualny F. Status Edycja i tekst aktualny G. Zawartość nieprzydzielona H. Nazwa użytkownika I. Przycisk Uaktualnij
zawartość J. Przycisk Pobierz/Odłóż zaznaczenie K. Przycisk Nowy przydział L. Przycisk Usuń zaznaczone przydziały / Usuń

Panel Przydziały InCopy
A. Nazwy zawartości InCopy B. Status Przydział nieaktualny C. Nazwa przydziału D. Status Dostępny i tekst aktualny E. Status Używany i
tekst nieaktualny F. Status Edycja i tekst aktualny G. Nazwa użytkownika H. Przycisk Uaktualnij projekt I. Przycisk Uaktualnij
zawartość J. Przycisk Pobierz/Odłóż zaznaczenie

Pliki przydziału
W programie InDesign pliki przydziałów pełnią rolę kontenerów, organizujących zestawy elementów strony. Można np. zaznaczyć wszystkie
elementy wątku (tytuł, podtytuł, treść, grafikę i podpisy pod rysunkami), a następnie przydzielić je jednemu użytkownikowi InCopy. Dodanie tych
elementów do przydziału ułatwia użytkownikom InCopy otwieranie tylko tej zawartości, za którą są odpowiedzialni. Pliki przydziału (*.icma) pojawią
się w systemie plików, na pasku wątków InCopy oraz w wiadomościach o statusie. Tylko użytkownicy InDesign mogą tworzyć pliki przydziałów;
tylko użytkownicy InCopy mogą je otwierać.

Gdy tworzysz przydział, domyślnie w tym samym miejscu co dokument InDesign tworzony jest folder. Folder przydziału zawiera pliki przydziału
*.icma i podfolder zawierający wszystkie eksportowane pliki wątku InCopy (w formacie .icml), które są częścią obrazów lub innych zasobów. Po
utworzeniu przydziału, przechowaj folder projektu w miejscu, do którego mają dostęp inni użytkownicy lub utwórz i rozprowadź pakiet przydziału.
Jeśli zawartość jest wyeksportowana przed dodaniem jej do przydziału, pliki na dysku nie są przesuwane do folderu zawartości pliku przydziału.

Pliki przydziałów obejmują:

Łącza lub powiązania do związanych z nimi elementów strony, w tym również ramek zastępczych. Dzięki tym elementom użytkownicy
InCopy po otwarciu jednego pliku mają dostęp edycyjny do wielu elementów stron.

Wszelkie przekształcenia grafiki załączone w przydziale, takie jak przesunięcie, skalowanie, obrót czy pochylenie.

Geometria stron, to dzięki niej użytkownicy InCopy widzą układ ramki oraz jej edytowaną zawartość — nie muszą otwierać całego pliku
InDesign.

Kolorowe oznaczenia przydzielonych ramek w dokumencie.

Ilustracja strony w InCopy, przedstawiającej geometrię stron oraz kolorowe oznaczenia.

Utwórz przydziały i dodaj zawartość (InDesign)
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Tylko użytkownicy InDesign mogą tworzyć przydziały i dodawać do nich zawartość. Istnieje kilka metod tworzenia przydziałów. Wybór metody
zależy na ogół od tego, czy w momencie tworzenia przydziału użytkownik ma już zawartość, którą chce do niego dodać.

Tworzenie pustych plików przydziału. Użytkownik dokumentu InDesign może utworzyć serię pustych przydziałów, które będą pełniły rolę
szablonów dla dodawanej później zawartości.

Jednoczesne utworzenie przydziałów i dodanie do nich zawartości.

Dodanie zawartości do istniejącego pliku przydziału. Możesz dodać zawartość przyłączoną — tekst i grafikę, które zostały już
wyeksportowane do postaci zawartości InCopy — a także zaznaczone elementy strony, które staną się zawartością przyłączoną. Jeżeli
przynajmniej jedna z zaznaczonych ramek zawiera już pliki zawartości InCopy, które nie wchodzą w skład przydziału, to można dodać je do
nowego lub istniejącego pliku przydziału.

Utworzony przez Ciebie folder przydziału jest domyślnie zapisywany w tym samym folderze, co dokument InDesign. Możesz umieścić ten folder
na serwerze lub utworzyć i przesłać pakiet.

Uwaga: Aby uniemożliwić użytkownikom InCopy umieszczanie i dopasowywanie grafiki, nie należy dodawać ramek graficznych do przydziału.

Utwórz puste pliki przydziału (InDesign)
1. W programie InDesign zapisz dokument.
2. Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Nowy przydział.
3. Określ opcje pliku przydziału w oknie dialogowym Nowy przydział, a następnie naciśnij przycisk OK.

Równocześnie utwórz przydziały i dodaj zawartość (InDesign)
1. Otwórz program InDesign. Utwórz dokument zawierający przynajmniej jedną ramkę tekstową, ramkę graficzną lub element zastępczy.

Zapisz ten dokument.
2. Zaznacz ramki tekstowe i graficzne, które mają zostać dodane.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału, a następnie wybierz opcję Nowy.

Wybierz Edytuj > InCopy > Dodaj [opcja] Do przydziału > Nowy.

4. Określ opcje pliku przydziału w oknie dialogowym Nowy przydział, a następnie naciśnij przycisk OK.

Nowo utworzony plik przydziału obejmuje wszystkie ramki zaznaczone w oknie dokumentu.

Dodaj zawartość do istniejących przydziałów (InDesign)
1. Zapisz dokument InDesign.
2. Zaznacz ramki tekstowe i graficzne, które mają zostać dodane.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Z menu panelu Przydziały wybierz polecenie Dodaj do przydziału, a następnie wybierz jeden z przydziałów.

Przeciągnij zawartość z sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy panelu Przydziały do istniejącego przydziału.

Zaznacz elementy strony za pomocą narzędzia Zaznaczanie i przeciągnij je i upuść na istniejącym przydziale w panelu Przydziały.

Wybierz Edytuj > InCopy > Dodaj [opcja] Do przydziału, a następnie zaznacz przydział.

4. Wybierz polecenie Uaktualnij wszystkie przydziały z menu panelu Przydziały, aby udostępnić pliki z zawartością dla użytkowników InCopy.

Uwaga: Zawartość można dodawać tylko do przydziałów z tego samego dokumentu. Można jednak zaimportować tę samą zawartość do wielu
dokumentów i dodać ją do przydziału w każdym z nich.

Opcje plików przydziału (InDesign)
Tworząc lub modyfikując plik przydziału, można ustawić następujące opcje:

Nazwa przydziału Niepowtarzalny identyfikator przydziału w panelu Przydziały, np. „Artykuł o oceanach”. Ta nazwa musi spełniać konwencje
systemu operacyjnego nazywania plików.
Przydzielony do Niepowtarzalny identyfikator użytkownika, któremu przydzielono pliki. Nazwa użytkownika jest podawana w nawiasach, za nazwą
przydziału w panelu Przydziały. Nazwę wprowadza się tu tylko w celach informacyjnych. Nie powoduje to przyznania użytkownikowi specjalnych
uprawnień.
Kolor Wyświetla listę kolorów, które posłużą do wyróżniania ramek bieżącego przydziału w oknie dokumentu oraz nazw przydziałów w panelu
Przydziały. Kolorowe wyróżnienia pozwalają odróżnić ramki należące do danego przydziału od ramek, które należą do innego lub odróżnić od
nieprzydzielonych ramek. Wyświetlanie kolorowych wyróżnień można przełączać, wybierając polecenie Widok > Dodatki > Pokaż/Ukryj
przydzielone ramki. W InCopy kolorowe wyróżnienia można oglądać tylko w widoku układu.
Uwaga: Jeśli przełączanie wyświetlania przydzielonych ramek powoduje niespodziewane rezultaty, ramki takie mogą być opatrzone znacznikami
XML i postępowanie Widok > Struktura > Pokaż ramki opatrzone znacznikami może być niemożliwe. Nie można jednocześnie wyróżniać ramek
przydzielonych i ramek oznakowanych.
Zmień Kliknij przycisk Zmień, aby określić położenie folderu przydziałów. Utworzony folder przydziału jest domyślnie zapisywany w tym samym
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folderze, co plik InDesign.
Ramki zastępcze Użytkownicy InCopy będą widzieć ramki tekstowe i graficzne w przydziałach, a także prostokąty (lub inne kształty)
reprezentujące wszystkie inne ramki na danej stronie InDesign. Wszystkie ramki i wypełniacze precyzyjnie odwzorowują wielkość, kształt i
położenie tych obiektów w układzie InDesign. Ramki zastępcze to puste kształty, które nie wyświetlają żadnej zawartości w dokumencie InDesign.
Opcja Ramki zastępcze zapewnia najmniejszą wierność, ale też i największą wydajność. W InCopy ramki zastępcze widoczne są tylko w widoku
Układ. Użytkownicy InCopy nie mogą pobierać i edytować ramek zastępczych.
Przydzielone rozkładówki Użytkownicy InCopy będą widzieć wszystkie przydzielone ramki oraz całą zawartość innych ramek, które nie stanowią
części ich przydziału, ale znajdują się na tej samej rozkładówce. Zawartości ramek poza przydziałem nie można edytować w InCopy. Jest ona
widoczna tylko w widoku układu.
Wszystkie rozkładówki Eksportuje do pliku przydziału całą zawartość dokumentu InDesign. Ta opcja zapewnia maksymalną wierność; powoduje
również najmniejszą wydajność ponieważ plik przydziału będzie wyświetlać układ każdej strony, w tym również stron nie mających związku z
sekcją edytowaną przez danego użytkownika.
Połączone pliki graficzne podczas pakowania Zawiera kopię obrazów połączonych w pakiecie przydziału. Wybranie tej opcji daje dostęp
użytkownikom InCopy do obrazów, ale zwiększa rozmiar pakietu. Użytkownicy InCopy mogą dołączyć obrazy, gdy zwracają pakiet.

Eksportuj zawartość jako osobne pliki InCopy (InDesign)
Jeżeli uczestnicy twojej grupy roboczej wolą pracować nad osobnymi plikami, zamiast korzystać z przydziałów możesz wyeksportować zawartość
InCopy bez użycia pliku przydziałów. W porównaniu z tworzeniem pojedynczego pliku przydziału, który odwołuje się do wielu plików zawartości
oraz do informacji o układzie, ta metoda tworzy osobny pliku (.icml) dla każdej ramki tekstowej lub graficznej wybranej w dokumencie. Aby
obejrzeć kontekst edytowanej zawartości, trzeba więc otworzyć odpowiedni dokument InDesign (.indd).

Dostosuj dokument InDesign to potrzeb przepływu pracy. Przykładowo, aby umożliwić eksport wszystkich uwag redaktora w jednym pliku, utwórz
warstwę dla komentarzy redaktora. Dzięki temu będzie możliwe wyeksportowanie całej zawartości zaznaczonej warstwy.

Uwaga: Szybkim sposobem eksportu zawartości jako osobny plik InCopy jest użycie narzędzia Zaznaczanie do przeciągnięcia i upuszczenia
zaznaczonych ramek do sekcji Nieprzydzielona zawartość InCopy w panelu Przydziały.

1. W programie InDesign, utwórz dokument z przynajmniej jedną ramką tekstową, graficzną) lub elementem zastępczym.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Zaznacz ramkę tekstową lub graficzną pojedynczego wątku, albo przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz wiele ramek.

Kliknij i wstaw punkt wstawiania w wątku, albo zaznacz część tekstu w wątku.

3. Wybierz Edytuj > InCopy > Eksportuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
Zaznaczenie Eksportuje wszystkie zaznaczone ramki tekstowe i graficzne.

Warstwa Eksportuje całą zawartość z zaznaczonej warstwy.

Wszystkie wątki Eksportuje wszystkie wątki, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Cała grafika Eksportuje wszystkie elementy graficzne, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Cała grafika i wszystkie wątki Eksportuje wszystkie wątki i elementy graficzne, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Jeżeli wyeksportujesz całą zawartość dokumentu, a potem dodasz do tego samego dokumentu nowe ramki tekstowe lub graficzne,
możesz szybko wyeksportować te nowe ramki wybierając jeszcze raz polecenie Eksportuj > Wszystkie wątki (lub Cała grafika lub Cała
grafika i wszystkie wątki). InDesign wyeksportuje wówczas tylko nowo dodaną zawartość.

4. Określ położenie i nazwę plików, a następnie kliknij Zapisz.

Podana nazwa pliku służy jako prefiks, wyróżniający każdy eksportowany plik zawartości w systemie plików. W przypadku eksportowania
wielu ramek tekstowych, do nazwy plików automatycznie dodawane jest kilka pierwszych znaków z tekstu; np. „mójwątek-Wydarzenia.icml”.
W przypadku wielu ramek graficznych, nazwy plików przyjmują postać „mójwątek-grafika”, „mójwątek-grafika-1” i tak dalej. Taka nazwa pliku
pojawi się w systemie plików, na pasku wątków InCopy oraz w wiadomościach o statusie.

5. Po wyświetleniu kolejnego komunikatu zapisz plik InDesign.

Zawartość InCopy podlega teraz zarządzaniu — inni użytkownicy w przepływie pracy mogą ją pobierać do edycji.

Wspólna zawartość pojawi się w panelu Łącza tak, jak grafika importowana. Jeśli przesuniesz ręcznie wspólny plik, możesz użyć panelu Łącza do
uaktualnienia jego łącza.

Po wyeksportowaniu wątków, na ramce tekstowej (w InDesign i InCopy) oraz w panelu Przydziały (InCopy) pojawi się ikona Dostępny . Na
pasku wątku (w InCopy) wyświetlone zostanie słowo [Edycja].

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Wymiana zawartości
Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy
Zarządzane pliki
Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
Przykłady zarządzanego obiegu pracy
Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
Ikony obiegu pracy

Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Wymiana zawartości
Wtyczki programu Adobe InCopy LiveEdit Workflow pozwalają autorom i wydawcom opracowywać kopię w programie InCopy, w tym samym
czasie, w którym projektanci przygotowują układ w programie Adobe InDesign. W obiegu pracy zawierają się pliki kontenerowe zwane
przydziałami, grupujące powiązane fragmenty zawartości, narzędzia blokujące pliki i powiadamiające stosowane do udostępniania i uaktualniania
plików w programie InCopy lub InDesign przez sieć lokalną lub w skompresowanych pakietach, które mogą być rozprowadzane przez e-mail.

W obiegu pracy w sieci udostępnionej użytkownicy programu InDesign eksportują tekst i grafikę do wspólnego miejsca składowania plików w
systemie. Są one stamtąd dostępne dla użytkowników InCopy, którzy mogą je edytować i zapisywać. Wybrane ramki tekstowe i graficzne można
wyeksportować w formie przydziałów albo osobnych plików InCopy. Stają się one częścią procesu zarządzanego przepływu i są przyłączane w
dokumencie InDesign. Te plikami współużytkowane są również nazywane plikami zarządzanymi. W czasie, gdy użytkownicy pracują nad plikiem
przydziału lub w pliku InDesign, na lokalnym serwerze, zmiany wprowadzone w układzie lub treści takiego pliku przekazywane są do wszystkich
użytkowników pracujących nad danym dokumentem w jego przepływie pracy.

Ten sam plik z zawartością może otworzyć jednocześnie wielu użytkowników programów InCopy lub InDesign. Jednakże tylko jeden użytkownik
może, w tym samym czasie pobrać plik InCopy do edycji. Inni użytkownicy mogą wyświetlić ten plik na prawach „tylko do odczytu”. Użytkownik,
który pobiera zarządzany plik InCopy może go udostępniać innym poprzez zapisywanie pliku na serwerze współużytkowanym lub przez zwrócenie
tego pliku do użytkownika InDesign; Jednak, inni użytkownicy nie mogą dokonać zmian w tym pliku dopóki nie zostanie on odłożony z powrotem.
Ten system pozwala wielu użytkownikom na dostęp do tego samego pliku lecz jednocześnie chroni go przed wzajemnym nadpisywaniem.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku InCopy LiveEdit Workflow (PDF) na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_liveedit_pl.

Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy
Zawartość jest tekstem, który przepływa między jedną lub wieloma ramkami albo zaimportowaną grafiką. W programie InCopy jest pięć
podstawowych sposobów pracy nad zawartością: otwarcie pliku przydziału, otwarcie pakietu przydziału, otwarcie dołączonego pliku InCopy,
otwarcie pliku InDesign z dołączonymi plikami InCopy lub złożenie zawartości wyłącznie w programie InCopy.

Otwórz plik przydziału utworzony w programie InDesign
Użytkownicy programu InDesign mogą utworzyć plik przydziału i oznaczyć zawartość do współużytkowania. Ta metoda pozwala użytkownikowi
programu InDesign kojarzyć powiązane komponenty (nagłówki, treść, grafiki, podpisy i inne), a następnie przypisać je różnym użytkownikom
programu InCopy w celu pisania i edytowania. Użytkownicy programu InCopy otwierają plik przydziału i opracowują tylko komponenty im
przypisane. Wyświetlanie uaktualnianego układu pokazuje jak edytowana właśnie kopia ma się do układu InDesign bez konieczności otwierania
całego dokumentu InDesign. Jednakże, jeśli układ zmieni się, użytkownik InDesign musi uaktualnić przydziały w celu powiadomienia o zmianach
użytkowników InDesign. Możesz udostępnić pliki przydziału na serwerze lub po przez przypisanie pakietów.
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Dokument InDesign (.indd) z plikiem przydziału (.icml) złożony z trzech połączonych plików zawartości (.incx). Przydział i jego komponenty są
wymienione w panelu Przydziały i otwarte w programie InCopy.

Otwieranie pakietów przydziału
Obieg pracy pakietów przydziału jest szczególnie przydatny gdy projektanci i autorzy pracują nad wspólnym projektem lecz nie mają dostępu do
lokalnego serwera. W takim przypadku użytkownik InDesign tworzy jeden lub więcej pakietów, i przesyła skompresowane pliki pocztą
elektroniczną do przypisanych użytkowników programu InCopy. Użytkownicy InCopy mogą otwierać pakiety przydziału, edytować ich zawartość i
zwracać je użytkownikowi InDesign, który z kolei uaktualni dokument.

Otwórz połączone pliki InCopy eksportowane z programu InDesign
W pewnych obiegach pracy użytkownicy InDesign mogliby eksportować tekst i grafiki jako oddzielne pliki zamiast pakować je wewnątrz plików
przydziału. Eksportowanie oddzielnych plików jest wygodniejsze jeśli pracujesz nad niepowiązanymi grafikami lub tekstami. Jednakże użytkownicy
InCopy nie mogą zobaczyć czy zawartość pasuje do układu InDesign.
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Dokument InDesign (.indd) z trzema powiązanymi, lecz nie przydzielonymi plikami zawartości (.icml), otwarty w programie InCopy

Otwórz dokumenty InDesign powiązane z plikami InCopy
Aby zobaczyć wszystkie elementy strony w kontekście całego układu użytkownicy InCopy mogą otworzyć i edytować dokument InDesign w
programie InCopy. Takie rozwiązanie jest pomocne przy edytowaniu i dopasowywaniu w przypadku, gdy ważny jest ogólny wygląd układu lub w
przypadku edycji większości, a nie kilku wątków dokumentu. Po edytowaniu wątków, użytkownik InDesign może uaktualnić łącza do
zmodyfikowanych plików. Jeśli użytkownik InDesign zmieni układ jest o tym powiadamiany przy zapisywaniu dokumentu.

Złożenie zawartości wyłącznie w programie InCopy.
Możesz utworzyć zawartość w programie InCopy, która nie jest związana z plikiem InDesign. W tych autonomicznych dokumentach możesz
wpisać tekst, przydzielić czcionki i style, importować grafiki z innych programów (takich, jak Adobe Illustrator i Adobe Photoshop) w celu
wzbogaceniu tekstu. Możesz także przydzielić znaczniki, żeby użyć ich w przyszłości w plikach XML. To jest dobre rozwiązanie w redakcyjnym
przepływie pracy, gdzie zawartość wyprzedza projekt. W autonomicznym dokumencie InCopy możesz również ustalać i modyfikować obszar
tekstu, rozmiar strony i jej orientację. Lecz, jeśli wątek jest później połączony z dokumentem InDesign to jego ustawienia przesłaniają ustawienia
użyte w programie InCopy.

Zarządzane pliki
System może zarządzać plikami tylko wtedy, gdy zostaną one dodane do pliku przydziału, wyeksportowane z programu InDesign jako zawartość
InCopy, albo umieszczone jako zawartość InCopy w programie InDesign. Pliki zarządzanie przekazują informacje o statusie zawartości i jej
właścicielu. Pliki takie umożliwiają:

Blokowanie i odblokowywanie wątków w celu zachowania spójności pliku.

Powiadamianie użytkowników InCopy o tym, że odnośny układ InDesign przestał być aktualny.

Identyfikowanie użytkownika pracującego nad plikiem.

Powiadamianie użytkowników o tym, że zawartość InCopy jest nieaktualna, że używa jej ktoś inny, albo że jest ona dostępna do edycji.
Program stosuje kilka metod powiadamiania, w tym wiadomości ostrzegawcze, ikony ramek tekstowych oraz ikony stanu w panelu Łącza i
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panelu Przydziały.

Pliki tylko do odczytu
Plik zawartości podlegający zarządzaniu jest plikiem tylko do odczytu dla wszystkich innych użytkowników w danym przepływie pracy, poza
użytkownikiem, który ten wątek pobrał. Aplikacja tworzy plik blokady (*.idlk), gdy użytkownik pobiera zawartość pliku, nadając temu użytkownikowi
wyłączność na edycję. Pliki tylko do odczytu charakteryzują się następującymi cechami:

Użytkownik programu InCopy nie może w nim ręcznie formatować tekstu. Jednakże, jeśli tekst będzie miał przypisane style znakowe lub
akapitowe, użytkownik InDesign może zmieniać definicję tych stylów. Dzięki temu jest możliwa zmiana formatu tekstu nawet podczas
pobrania tego pliku przez inną osobę. Zmiany definicji stylów zostaną uwzględnione w tekście w momencie, gdy użytkownik InDesign
uaktualni dany plik.

Zasadniczo ani użytkownik InCopy, ani użytkownik InDesign nie mogą zmieniać w zablokowanej zawartości InCopy obiektów takich jak tekst
i zastosowane style. Niektóre obiekty, takie jak style znakowe i akapitowe, są przez zawartość tylko użytkowane. Na przykład, nie można
zmienić tego, w jaki sposób styl znakowy zastosowano do obiektów w zablokowanej zawartości. Można jednak zmienić właściwości samego
stylu, zmieniając tym samym wygląd tekstu.

Użytkownik InDesign może zmieniać marginesy i łamy zawartości tekstowej, a także kształt i położenie oraz liczbę ramek tekstowych
zajmowanych przez tę zawartość.

Użytkownik InDesign może zmieniać geometrię i formatowanie ramek graficznych bez potrzeby pobierania grafiki do edycji. Użytkownik
InCopy nie może zmieniać ramek graficznych ani żadnych atrybutów formatowania ramki. Jednak zarówno użytkownik InDesign, jak i
użytkownik InCopy muszą pobrać ramkę graficzną do edycji, jeżeli chcą zmodyfikować samą grafikę (np. obrócić ją lub przeskalować).

Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
Warto stosować podane poniżej procedury postępowania, tak aby zawsze pracować z aktualną treścią i nie nadpisywać pracy innych
użytkowników:

Przechowuj pliki przydziału na serwerze w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu. Jeśli członkowie zespołu nie mają dostępu
do serwera możesz utworzyć i rozesłać pakiety przydziałów.

Podczas tworzenia przydziału tworzone są specjalny folder do przechowywania pliku i zawartości. Użyj folderów przydziału aby zachować
pliki przydziału i zawartości. Uproszczą one zarządzanie plikami współużytkowanymi przez grupę roboczą oraz ułatwia użytkownikom wybór
właściwego pliku.

W programie InCopy lepiej jest otwierać plik przydziału, a nie osobny wątek InCopy. Dzięki temu w widokach Wierszownik i Układ widoczne
są informacje o pasowaniu kopii i układzie. Jeżeli wyeksportowałeś zawartość bez plików przydziału, to informacje o układzie i dopasowaniu
zawartości można obejrzeć tylko po otwarciu pliku InDesign.

Natychmiast po otwarciu pliku przydziału, otwarciu dokumentu InDesign lub pobraniu zawartości do edycji w programie InDesign lub InCopy
należy sprawdzić, czy widoczne są krawędzie ramek (Widok > Dodatki > Pokaż krawędzie ramek). Dzięki temu widoczne będą również
ikony, pojawiające się na ramkach.

Jeżeli trzeba wyłączyć pliki z obiegu pracy w programie InDesign (np. z powodu ostatecznego terminu zdania pracy), to można je odłączyć
lub anulować pakiet przydziału.

Przykłady zarządzanego obiegu pracy
Po ustanowieniu zarządzanego przepływu pracy między programami InCopy i InDesign, autorzy tekstów i redaktorzy mogą komponować,
modyfikować, rozbudowywać i edytować dokumenty, podczas gdy projektanci przygotowują układ dla najnowszej wersji. Typowy obieg pracy
zawiera zarządzanie plikami na lokalnym serwerze, współużytkowanie plików za pośrednictwem pakietów e-mail, lub z zastosowaniem jakiejś
kombinacji obu metod.

Ten obieg pracy zakłada, że w systemie istnieje przynajmniej podstawowy szablon programu InDesign z elementami geometrii układu, stylami i
tymczasowym tekstem. Elementy geometrii układu to między innymi rozmiary stron oraz ramek graficznych i tekstowych. InCopy używa tych
elementów do wyświetlania odpowiednich informacji o dopasowaniu kopii.

Obieg pracy z lokalnym serwerem

1. Utwórz przydziały w programie InDesign i dodaj do nich zawartość.
Ten krok obejmuje to ramki tekstowe i graficzne wyeksportowane do obiegu zarządzanego, gdzie użytkownicy InCopy będą mogli je edytować i
zapisywać.

2. Udostępnij pliki przydziału innym użytkownikom InCopy.
Zachowaj pliki na serwerze, aby wszyscy użytkownicy w obiegu pracy mieli do nich dostęp.

3. W programie InCopy otwórz plik przydziału; pobierz i edytuj wątek lub grafikę.
W programie InCopy, w panelu Przydziały pojawiają się pliki zawierające zawartość tobie przydzieloną. Za każdym razem, gdy zapisujesz plik na
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serwerze lokalnym, wprowadzone zmiany są zapisywane w systemie plików. Inni użytkownicy pracujący nad częściami tego dokumentu (nad
układem InDesign albo nad innym zarządzanym plikiem zawartości dla danego dokumentu) otrzymają powiadomienie (w postaci ikon) o tym, że
pojawiły się zmiany. Użytkownicy ci mogą uaktualnić zawartość, aby wyświetlić najnowsze zmiany. Wątek pozostaje zarezerwowany dla
użytkownika, który go pobrał, dopóki użytkownik ten nie przeprowadzi procedury odłożenia wątku.

4. Zmodyfikuj układ w programie InDesign.
Użytkownicy InDesign mogą zmieniać układ dokumentu niezależnie od tego, czy pliki zawartości są w danym momencie edytowane w InCopy. Nie
trzeba w tym celu pobierać dokumentu InDesign do edycji. Gdy użytkownik InCopy zapisze pobraną zawartość, użytkownik w programie InDesign
może uaktualnić wyświetlanie tej zawartości w układzie, aby zobaczyć najnowsze zmiany.

5. W programie InCopy, kontynuuj pracę.
Po zakończeniu edycji odłóż zawartość. Inni użytkownicy następnie będą mogli pobrać tę zawartość do edycji i pracować nad nią dalej. Jeżeli
równocześnie użytkownik InDesign modyfikuje układ dokumentu, to podczas pracy można uaktualniać i wyświetlać geometrię układu.

6. W programie InDesign sprawdzić, czy odłożono po edycji całą zawartość.
Zarządzany obieg pracy pozwala sprawdzić, kto pobrał dane pliki. Jeżeli to konieczne, po odłożeniu plików zawartości, użytkownicy InDesign
mogą je pobrać, aby dokonać finalnych poprawek układu.

Obieg pracy z pakietem e-mail

1. W programie InDesign, utwórz i wyślij pakiety przydziału.
Utwórz pakiety przydziału i przydziel zawartość do właściwych użytkowników programu InCopy, i następnie prześlij te pakiety do użytkowników
InCopy. Pliki pakietów są automatycznie pobierane do zmian, aby pomóc uniknąć konfliktów edycji.

2. W programie InCopy otwórz pakiet przydziału; pobierz i edytuj wątek lub grafikę.
Jeśli otrzymasz pakiet przydziału w e-mailu, dwukrotnie kliknij pakiet, aby go otworzyć w programie InCopy. Zmiany dokonane w pliku zapisywane
są tylko lokalnie. Inni użytkownicy nie zostaną o nich powiadomieni.

3. Zmodyfikuj układ w programie InDesign.
Użytkownicy InDesign mogą zmieniać układ dokumentu niezależnie od tego czy pliki zawartości są spakowane. Nie trzeba w tym celu pobierać
dokumentu InDesign do edycji. Jeśli chcesz uaktualnić układ lub przydziały, prześlij uaktualniony pakiet do użytkowników InCopy.

4. W programie InCopy, zwróć pakiet po edycji.
Po zakończeniu edycji odłóż zawartość i zwróć zmodyfikowany pakiet. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie sprawdzić zawartość,
przejrzeć ostatnio dokonane zmiany oraz pracować na pliku.

5. W programie InDesign sprawdzić, czy odłożono po edycji całą zawartość.
Zarządzany obieg pracy pozwala sprawdzić, kto pobrał dane pliki. Po zwróceniu pakietów przydziałów, wątki w pakietach przydziałów są
odkładane. W razie potrzeby użytkownicy programu InDesign mogą pobrać wątki, aby zakończyć edycję układu.

Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
Każdy użytkownik w obiegu pracy musi posiadać „nazwę” (identyfikator). Identyfikator ten wskazuje, kto pobrał dany plik do edycji, a także
umożliwia podawanie tej informacji innym użytkownikom. Wymagany jest również przy pobieraniu pliku do edycji.

Jeżeli wybrałeś już nazwę użytkownika, ale chcesz ją zmienić, musisz najpierw odłożyć całą zawartość pobraną wcześniej do edycji. W
przeciwnym razie, zmiana identyfikatora użytkownika podczas sesji edycyjnej uniemożliwiłaby edycję już pobranej zawartości. Zawartość ta byłaby
bowiem pobrana pod innym identyfikatorem.

Identyfikacja użytkownika jest funkcją danej aplikacji: pojedynczy użytkownik nie może mieć w jednej aplikacji wielu identyfikatorów.

Uwaga: Funkcje Notatki oraz Rejestruj zmiany w programie InCopy również wykorzystują podaną nazwę do identyfikacji autora notatki lub
zmiany.

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie Plik > Użytkownik.

Wybierz polecenie Użytkownik z menu panelu Przydziały.

2. Wpisz unikatową nazwę i kliknij OK.

Jeżeli zapomnisz określić nazwę użytkownika, program poprosi o jej wpisanie przy pierwszej próbie wykonania działań związanych z obiegu pracy.

Uwaga: Rozwijane menu Kolor w tym oknie dialogowym określa kolor używany przy wyróżnianiu notatek redaktorskich i rejestrowaniu zmian.
Jeśli chcesz możesz teraz wybrać kolor, ale nie będzie dotyczył on niczego co robisz w obiegu pracy.

Ikony obiegu pracy
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Ikony mogą się pojawiać na ramkach tekstowych i graficznych, w panelu Przydziały, a także na pasku wątku (tylko InCopy). Ikony wskazujące
status edycji pojawiają się obok nazwy pliku zarządzanego w panelu Łącza i panelu Przydziały. Przekazują one informacje o statusie zawartości.
Ikony pojawiają się na ramkach zawierających połączony wątek programu InCopy (w widoku Układ zarówno w programie InDesign jak i InCopy).
Ikony te także przekazują informacje o statusie zawartości i umożliwiają rozróżnienie zawartości zarządzanej i nie zarządzanej. Podpowiedzi do
ikon informują o statusie i właścicielu wątku. Aby wyświetlić ikony na ramkach, włącz wyświetlanie krawędzi ramek w programach InDesign i
InCopy (Widok > Dodatki > Pokaż krawędzie ramek).

Uwaga: (InDesign) Krawędzie ramek będą widoczne tylko w trybie normalnym okna dokumentu InDesign. (Należy nacisnąć przycisk Trybu
normalnego   w lewym dolnym rogu paska narzędzi).

Ikona Nazwa Położenie

Dostępna Panel Przydziały (InDesign i InCopy),
ramki tekstowe i ramki graficzne

Używany przez [nazwa] Panel Przydziały, ramki tekstowe i ramki
graficzne

Edycja Panel Przydziały, ramki tekstowe i ramki
graficzne

Dostępny, nieaktualny Ramki tekstowe i graficzne

Używany przez [nazwa] i Nieaktualny Ramki tekstowe i graficzne

Edycja, nieaktualny Ramki tekstowe i graficzne

Nieaktualny Panel Przydziały

Zawartość tekstowa nieaktualna Panel Przydziały i ramki tekstowe

Zawartość tekstowa aktualna Panel Przydziały i ramki tekstowe

Zawartość graficzna nieaktualna Panel Przydziały i ramki

Zawartość graficzna aktualna Panel Przydziały i ramki

Zawartość pakietu Panel Przydziały

Uwaga: Symbol Nieaktualna przy ikonach Dostępna, Używana, Edycja, Zawartość tekstowa i Zawartość graficzna wskazuje, że dana zawartość
jest nieaktualna — tzn. jej wersja w systemie plików jest nowsza, niż wersja wyświetlana w tym komputerze.
Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Praca z programem ConnectNow

 

Adobe® ConnectNow zapewnia bezpieczne, osobiste miejsce spotkań w sieci, dzięki któremu można współpracować z innymi osobami w czasie
rzeczywistym. Dzięki programowi ConnectNow można współdzielić i robić notatki na ekranie swojego komputera, wysyłać wiadomości tekstowe i
rozmawiać przy użyciu zintegrowanego systemu dźwiękowego. Można także nadawać na żywo filmy, dzielić się plikami, przechwytywać notatki ze
spotkań i sterować komputerem współuczestnika.

Dostęp do programu ConnectNow możliwy jest bezpośrednio z interfejsu tej aplikacji.

1. Wybierz polecenie Plik > Udostępnij mój ekran.

2. W oknie dialogowym Logowanie w usługach Adobe CS Live wprowadź adres e-mail oraz hasło i kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli nie masz
identyfikatora Adobe ID, kliknij przycisk Utwórz identyfikator Adobe.

3. Aby udostępnić swój ekran, kliknij przycisk Udostępnij mój ekran, znajdujący się pośrodku okna programu ConnectNow.

Pełne instrukcje używania programu ConnectNow można znaleźć w Pomocy programu Adobe ConnectNow.

Samouczek wideo omawiający korzystanie z programu ConnectNow znajduje się na stronie Używanie programu ConnectNow do udostępniania
ekranu (7:12). (Jest to prezentacja w programie Dreamweaver).

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Praca z plikami i szablonami

Do góry

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign
Otwieranie dokumentów InDesign
Konwertuj dokumenty z wcześniejszych wersji programu InDesign
Korzystanie z Adobe Bridge w programie InDesign
Adobe Version Cue
Korzystanie z szablonów dokumentu
Recenzowanie dokumentów programu InDesign
Projektowanie kalendarzy i wizytówek z szablonów

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign
Poprzez ustalenie dobrego obiegu pracy w programie Adobe InDesign, możesz uzyskać lepsze efekty pracy i uniknąć wielu problemów.

Utrzymywanie uporządkowanego systemu komputerowego
Z upływem czasu zachodzą zmiany zarówno w oprogramowaniu, jak i w sprzęcie komputerowym, które mogą prowadzić do utraty efektywności i
problemów z systemem. Defragmentacja twardego dysku, usuwanie starych wersji oprogramowania, uaktualnianie sterowników urządzeń,
optymalizacje pamięci, uruchamianie programów antywirusowych oraz wykonywanie innych czynności może ochronić aplikacje i pliki przed
zniszczeniem. Dokonywanie tych zadań regularnie sprawi, że program InDesign będzie otwierał, wyświetlał i drukował dokumenty w sposób
prawidłowy.

Tworzenie folderu projektu
Przed rozpoczęciem projektu wskaż, które pliki będą ci potrzebne i w jaki sposób będziesz je utrzymywał. W przypadku wystąpienia problemów z
przerwanymi łączami rozważ umieszczenie plików połączonych i swojego dokumentu w tym samym folderze. Program InDesign utrzymuje łącza
do plików umieszczonych w dokumencie, ale jeśli łącze jest zepsuty, InDesign szuka odpowiedniego pliku w folderze dokumentu. Trzymanie
dokumentu i jego plików połączonych w tym samym folderze sprawia, że jest on łatwy do przeniesienia z jednego komputera do drugiego.
Trzymanie plików w jednym folderze zapewnia również, że program InDesign znajdzie oryginalne pliki graficzne podczas drukowania dokumentu.
Jeśli program InDesign nie może zlokalizować połączonej grafiki, nie przeniesie dokonanych przez ciebie zmian na oryginalną grafikę. Może to
spowodować, że jakość drukowanej grafiki będzie zła lub drukowanie się nie powiedzie.

Jeśli twój projekt składa się z wielu dokumentów (na przykład rozdziałów w książce), może być przydatne utworzenie folderu projektu, które będzie
zawierał foldery poszczególnych dokumentów wraz z ich plikami połączonymi.

Użycie szablonu
Użyj szablonu, jeśli często tworzysz podobne projekty. Szablony pozwalają Ci tworzyć dokumenty w sposób szybszy, chroniąc przy tym plik
oryginalny. Na przykład, jeśli tworzysz co miesiąc ulotkę informacyjną, twój szablon może zawierać linie pomocnicze miarki, numerację stron,
nagłówek i style, jakich chcesz użyć do każdego rozdziału. (Zobacz Korzystanie z szablonów dokumentu).

Lokalne otwieranie dokumentów
Przed otwarciem dokumentu przechowywanego w sieci albo na dysku wymiennym, skopiuj dokument i połączoną grafikę na twój lokalny twardy
dysk. Wolniejszy czas dostępu i przepływu danych w przypadku sieci i dysków wymiennych może prowadzić do utraty danych lub ich spójności, a
w konsekwencji uszkodzenia dokumentu. Miej jednak na uwadze to, że jeśli skopiujesz pliki lokalne z powrotem na serwer sieciowy, możesz
nadpisać czyjąś pracę.

Rozwiązywanie problemów przed konwersją pliku
Uszkodzone pliki programów Adobe PageMaker i QuarkXPress® zazwyczaj pozostają uszkodzone po otwarciu ich w programie InDesign. Jeśli
podczas konwertowania pliku pojawi się błąd lub inne niespodziewane zachowanie, otwórz oryginalny pliki w aplikacji źródłowej i poszukaj
diagnozy usterki.

Jeśli w konwertowanym pliku występują problemy, wyeksportuj go do formatu IDML, a następnie otwórz plik IDML i zapisz jako dokument
programu InDesign.

Zapisywanie dokumentów
Często zapisuj dokumenty i twórz kopie zapasowe ważnych plików. Możesz usunąć niechciane dane z dokumentu poprzez użycie polecenia
Zapisz jako. Kiedy używasz polecenia Zapisz, program InDesign dopisuje nowe informacje do dokumentu, ale nie usuwa starych, np. informacji o
usuniętych grafikach. Natomiast kiedy używasz polecenia Zapisz jako, program InDesign całkowicie od nowa zapisuje dokument, zawierając przy
tym tylko informacje o obiektach i stronach obecnie znajdujących się w dokumencie. Dokument, który zawiera tylko niezbędne dane, zajmuje mniej
miejsca na dysku i wczytuje się oraz drukuje szybciej.
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Praktykowanie dobrych nawyków projektowych

Utwórz style w dokumencie. Tworzenie stylów bez otwartych dokumentów może spowodować, że podczas tworzenia nowego dokumentu
zostaną one powielone. Aby współdzielić style w dokumentach, zapisz je i potem wczytuj.

Używaj odpowiednich czcionek. Kiedy wybierasz czcionkę dla dokumentu, rozważ, w jaki sposób chcesz formatować i drukować tekst.
Program InDesign obsługuje czcionki OpenType®, Type 1 (zwane także czcionkami Postscriptowymi) oraz TrueType. Uszkodzone albo źle
utworzone czcionki mogą doprowadzić do uszkodzenia dokumentu InDesign lub spowodować wydruk z nieprzewidywalnymi efektami. Z tego
powodu należy używać czcionek tworzonych przez uznanych producentów. Jeśli współpracujesz z biurem usługowym, dowiedz się, jakie ma
wymagania dotyczące czcionek.

Unikaj używania zbyt wielu ramek tekstu. Używaj jak najmniejszej ilości ramek tekstowych. W ten sposób rozmiar pliku dokumentu będzie
mniejszy i łatwiej będzie zmieniać układ dokumentu.

Sprytne komponowanie

Używaj odpowiedniego formatu plików graficznych. Kiedy tworzysz grafikę dla projektu, rozważ, w jaki sposób będziesz drukował dokument.
Jeśli planujesz wydrukować dokument w biurze usługowym, zapytaj, jaki format graficzny będzie najlepiej obsługiwany przez ich urządzenie.
Biuro usługowe może ci także doradzić, jaka będzie optymalna rozdzielczość obrazów.

Trzymaj grafikę osobno. Kiedy importujesz plik graficzny, program InDesign domyślnie tworzy łącze do grafiki. Tworzenie łącza pomaga
zminimalizować wielkość pliku dokumentu i usprawnia działanie programu InDesign. Kiedy drukujesz dokument, oryginalny plik graficzny
musi być dostępny i połączony z dokumentem. Jeśli program InDesign nie może znaleźć oryginału, grafika może się wydrukować w niskiej
rozdzielczości albo jako szare pole.

Weryfikacja łączy i czcionek przed drukowaniem
Aby upewnić się, że dokument drukuje się poprawnie, sprawdź, czy łącza nie zostały naruszone, a czcionki są dostępne. Łącze zostaje zepsute,
jeśli usuniesz, przemieścisz albo zmienisz nazwę oryginalnej grafiki. Użyj funkcji Inspekcja wstępna oraz Pakiet przed oddaniem plików do biura
usług.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie dokumentów można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4273_id.

Otwieranie dokumentów InDesign
Dokumenty i pliki szablonów otwiera się i zamyka w taki sam sposób, jak w innych programach. Po otwarciu szablonu InDesign, otwiera się on
domyślnie jako nowy dokument bez tytułu. Pliki dokumentów używają rozszerzenia .indd, pliki szablonów używają rozszerzenia .indt, pliki zajawek
używają rozszerzenia .idms, pliki bibliotek używają rozszerzenia .indl, pliki typu interchange używają rozszerzenia .inx, pliki typu markup używają
rozszerzenia .idml, a pliki księgi używają rozszerzenia .indb.

Za pomocą polecenia Plik > Otwórz możesz otwierać także pliki z wcześniejszych wersji programu InDesign, pliki InDesign Interchange (.inx), pliki
InDesign Markup (.idml), pliki programu Adobe PageMaker 6.0 i lub nowszych wersji, plików programu QuarkXPress 3.3 i 4.1 oraz plików
programu QuarkXPress Passport 4.1. Co więcej, inni producenci oprogramowania mogą oferować wtyczki, które pozwolą na otwarcie plików w
innych formatach.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat dokumentu programu InDesign w systemie Windows, należy wcisnąć klawisz Ctrl, a następnie
wybrać polecenie Pomoc > Informacje o programie InDesign. W systemie Mac OS należy wcisnąć klawisz Command, a następnie wybrać
polecenie InDesign > Informacje o programie InDesign.

Korzystanie z polecenia Otwórz

1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i zaznacz przynajmniej jeden dokument.

2. Wykonaj jedną z następujących operacji, a następnie kliknij Otwórz:

Zaznacz Normalnie (Windows) lub Otwórz normalnie (Mac OS), aby otworzyć oryginalny dokument lub kopię szablonu.

Zaznacz Oryginał (Windows) lub Otwórz oryginał (Mac OS), aby otworzyć oryginalny dokument lub szablon.

Zaznacz Kopia (Windows) lub Otwórz kopię (Mac OS), aby otworzyć kopię dokumentu lub szablonu.

3. Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że ustawienia kolorów w dokumencie są inne niż ustawienia kolorów w aplikacji,
wybierz opcję i kliknij OK.

Uwaga: Komunikaty ostrzegawcze o kolorach są domyślnie wyłączone, można je jednak wyświetlić, zmieniając ustawienie domyślne w
oknie dialogowym Ustawienia koloru (Edycja > Ustawienia koloru).

4. Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że dokument zawiera brakujące czcionki, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk OK. InDesign automatycznie sformatuje tekst z czcionką podstawioną.

Kliknij Znajdź czcionkę, aby odszukać i wyświetlić listę czcionek używanych w dokumencie.

Więcej informacji na temat wyszukiwania brakujących czcionek znajduje się w części Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek.

5. Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że dokument zawiera brakujące lub zmienione łącza, użyj panelu Łącza, aby je
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naprawić. Zobacz Aktualizacja, przywracanie i zastępowanie łączy.

Otwieranie ostatnich dokumentów
 Wybierz polecenie Plik > Otwórz ostatni, a następnie wybierz jeden z ostatnio zapisywanych dokumentów.

Aby określić liczbę wyświetlanych dokumentów, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InDesign > Preferencje >
Obsługa plików, a następnie określ odpowiednią wartość w polu Liczba niedawno wyświetlanych elementów do wyświetlenia. Maksymalna liczba
wynosi 30.

Wybór listy wyrazów podczas otwierania dokumentów
Podczas otwierania dokumentu może pojawić się komunikat ostrzegawczy pytający, czy chcesz użyć listy wyjątków ze słownika użytkownika czy
listy z dokumentu. Lista wyjątków zawiera wyrazy, które zostały dodane do Słownika użytkownika podczas pracy nad dokumentem. Jeżeli wiesz,
która lista wyjątków ma zostać użyta, naciśnij odpowiedni dla niej przycisk. Jeżeli nie jesteś pewny, naciśnij dowolny przycisk, wybierz polecenie
Edycja > Sprawdzanie pisowni > Słownik, aby zbadać listę wyrazów, a następnie, jeśli to konieczne, wybierz polecenie Edycja > Preferencje >
Słownik (Windows) albo InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS) i wyzeruj listę wyrazów używaną dla tej publikacji. Zobacz Dzielenie wyrazów
i słowniki pisowni.

Konwertuj dokumenty z wcześniejszych wersji programu InDesign
 Aby przekonwertować dokumenty z wcześniejszych wersji programu InDesign na wersję bieżącą, wybierz polecenie Plik > Otwórz i otwórz plik.

Pamiętaj o następujących wymaganiach:

Jeżeli do utworzenia dokumentu we wcześniejszej wersji używałeś wtyczki uzyskanej od niezależnego dostawcy, przed konwersją sprawdź u
producenta, czy wtyczka jest zainstalowana prawidłowo i jest zgodna z InDesign CS5.

Podczas konwersji dokumentu może się pojawić komunikat ostrzegawczy pytający, czy użyć listy wyjątków ze słownika użytkownika, czy z
dokumentu. Więcej informacji na temat tego komunikatu ostrzegawczego znajduje się w części Wybór listy wyrazów podczas otwierania
dokumentów.

Można otworzyć i przekonwertować w wersji InDesign CS5 pliki bibliotek utworzone we wcześniejszych wersjach programu, nawet gdy
biblioteka jest zablokowana. Musisz podać nazwę i miejsce przekonwertowanych plików biblioteki; domyślna konwencja nazw to
nazwapliku-X.indl.

W starszych wersjach programu InDesign nie ma bezpośredniej możliwości otwierania dokumentów utworzonych w jego najnowszej wersji.
Aby otworzyć np. dokument utworzony w programie InDesign CS5 w programie InDesign CS4, należy wykonać dwie czynności. Najpierw
należy wybrać polecenie Plik > Eksport w InDesign CS5, aby zapisać dokument w formacie IDML. Następnie należy uaktualnić program
InDesign CS4, dodając do niego specjalną wtyczkę, która umożliwi otwieranie plików IDML. (Zobacz Zapisywanie w tył do wcześniejszej
wersji InDesign).

Jeśli wystąpią problemy z dokumentem, który został utworzony we wcześniejszej wersji InDesign, w programie InDesign CS5 użyj okna
dialogowego Eksport, aby zapisać dokument w formacie InDesign Markup (IDML). Następnie otwórz plik IDML i zapisz go jako dokument
InDesign.

Korzystanie z Adobe Bridge w programie InDesign
Adobe Bridge jest aplikacją międzyplatformową dołączoną do pakietu Adobe Creative Suite, która ułatwia odnajdywanie, organizowanie i
przeglądanie zasobów potrzebnych do tworzenia zawartości przeznaczonej do drukowania i zamieszczenia w Internecie, a także tworzenia plików
wideo i audio. Program Adobe Bridge można włączyć z dowolnego komponentu pakietu Creative Suite (z wyjątkiem Adobe Acrobat® ) i użyć do
otwierania elementów Adobe i nie tylko.

Program Adobe Bridge umożliwia wykonywanie następujących zadań:

Zarządzać obrazem, materiałem filmowym i plikami dźwiękowymi: Podglądać, przeszukiwać, układać i przekształcać pliki w programie Adobe
Bridge bez konieczności otwierania poszczególnych aplikacji. Istnieje też możliwość edycji metadanych dla plików i stosowania programu
Adobe Bridge do umieszczania plików w dokumentach, projektach i kompozycjach.

Oglądać jako miniatury łącza w dokumentach programu InDesign z poziomu programu Adobe Bridge bez konieczności otwierania danego
dokumentu w programie InDesign.

Przeciągać zasoby z programu Adobe Bridge do okna dokumentu programu InDesign, lub przeciągać zasoby z okna dokumentu do
programu Adobe Bridge, aby utworzyć urywki. Zobacz Korzystanie z urywków.

Wykonywanie zautomatyzowanych czynności takich jak polecenia sekwencji wsadowej.

Synchronizacja ustawień kolorów w komponentach Creative Suite objętych systemem zarządzania kolorami.

Rozpocząć spotkania, w ramach których można udostępniać swój pulpit i recenzować dokumenty PDF.

Adobe Version Cue
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Pakiet Adobe Creative Suite 5 nie zawiera programu Adobe Version Cue® ani programu Adobe Drive. Programy te nie będą również obecne w
kolejnych wersjach pakietu Creative Suite. Firma Adobe nieustannie inwestuje w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami, wprowadzając otwarte
standardy i współpracując z innymi firmami. Więcej informacji na temat zawiera strona www.adobe.com/go/learn_vc_end_pl.

Korzystanie z szablonów dokumentu
Szablony są bardzo użytecznym punktem wyjścia dla tworzenia standardowych dokumentów, ponieważ możesz w nich predefiniować układ,
grafikę i tekst. Na przykład, przygotowując miesięcznik możesz utworzyć szablon zawierający układ typowego wydania, wraz z liniami
pomocniczymi, siatkami, stronami wzorcowymi, własnymi stylami i próbkami, ramkami tymczasowymi, warstwami i standardową grafiką oraz
tekstem. Dzięki temu co miesiąc będziesz mógł po prostu otworzyć szablon i zaimportować nową zawartość.

Szablon tworzysz w ten sam sposób, co zwykły dokument; jedyna różnica występuje przy zapisywaniu pliku. Przygotowując szablon przeznaczony
do wykorzystania przez innych użytkowników, warto dodać warstwę zawierającą instrukcje z informacjami o tym szablonie. Przed wydrukowaniem
dokumentu wystarczy ukryć lub usunąć tę warstwę. Zobacz Warstwy.

Zapis dokumentu jako szablon
1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a potem podaj położenie i nazwę pliku.
2. Wybierz opcję Szablon InDesign CS5 z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

Tworzenie nowy dokument z szablonu
1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
2. Odszukaj i zaznacz szablon.
3. Wybierz Normalny (Windows) lub Otwórz Normalny (Mac OS), a następnie kliknij Otwórz.
4. Zapisz nowy dokument pod jego własną nazwą.

Edycja istniejącego szablonu
1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
2. Odszukaj i zaznacz szablon.
3. Wybierz Oryginał (Windows) lub Otwórz Oryginał (Mac OS), a następnie kliknij Otwórz.

Recenzowanie dokumentów programu InDesign
Firma Adobe oferuje kilka metod sprawdzania dokumentów InDesign.

Śledzenie zmian edycyjnych
W trakcie edytowania tekstu przez użytkownika program InDesign podświetla dodany i przekreśla usunięty tekst, jeśli włączono opcję Śledzenie
zmian. Skorzystaj z Edytora wątków, aby wyświetlić zmiany. Właściciel dokumentu może przejrzeć poprawki i zaakceptować lub odrzucić zmiany.
Zobacz Monitorowanie i recenzowanie zmian.

Korzystanie z programu Acrobat do sprawdzania plików PDF
Możesz eksportować dokument InDesign do pliku PDF i użyć programu Adobe Acrobat, aby zorganizować sprawdzanie za pośrednictwem poczty
e-mail lub współdzielone sprawdzane na stronie Adobe.com bądź na innym serwerze. Edytorzy mogą dodawać komentarze za pomocą narzędzia
Notatki i innych metod oznaczania. Właściciel dokumentu może następnie przejrzeć komentarze w pliku PDF i przeprowadzić edycję oryginalnego
dokumentu InDesign. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Acrobat.

Korzystanie z CS Review
CS Review to subskrybowana usługa online, która umożliwia udostępnianie projektów w sieci WWW, aby inni użytkownicy mogli je bezpośrednio
skomentować. Tworząc recenzję za pomocą panelu CS Review, wysyła się przynajmniej jedną migawkę pliku do przestrzeni roboczej
Acrobat.com. Recenzenci mogą ją następnie komentować.

Tworząc recenzję, można podzielić ją na części, które udostępniają osobne obszary do komentowania. Recenzja może składać się z części
pochodzących z różnych plików i aplikacji. W trakcie przeprowadzania recenzji można dodawać i usuwać te części w ramach dynamicznego
procesu sprawdzania.

Projektowanie kalendarzy i wizytówek z szablonów
Jednym ze sposobów tworzenia kalendarzy, wizytówek, życiorysów, CV oraz innych wyspecjalizowanych dokumentów, jest użycie szablonów.

Firma Adobe udostępniła kilkanaście szablonów w serwisach Adobe Marketplace i Exchange:

www.adobe.com/go/exchange

Użyj wyszukiwania, aby znaleźć dodatkowe zasoby wyspecjalizowanych dokumentów.
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Otwieranie wspólnej zawartości
Pobierz zawartość do edycji
Otwieranie plików zarządzanych (InCopy)
Uaktualnianie plików przydziałów (InDesign)
Uaktualnij zawartość
Niezamierzone uaktualnienie pracy
Uaktualnij układ InDesign
Odkładanie zawartości
Zapisz zmiany (InDesign)
Zapis zmian (InCopy)

Otwieranie wspólnej zawartości
Tylko użytkownicy InCopy mogą otwierać pliki przydziałów (.inca). Jeżeli użytkownik InCopy otworzy plik InDesign, który zawiera przydziały, to
będzie miał dostęp do całej zawartości zarządzanej, niezależnie od przydziałów.

 Wykonaj jedną z następujących czynności.

W programie InCopy wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik przydziału (.icma lub .inca) i kliknij Otwórz.

W programie InDesign lub InCopy wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik InDesign (.indd), który zawiera przydzieloną zawartość, a
następnie kliknij Otwórz.

Otwórz pakiet przydziału. Zobacz Otrzymywanie pakietów (InCopy).

Nazwy przydziałów i ich zawartość pojawią się w panelu Przydziały.

Pobierz zawartość do edycji
Po pobraniu pliku do edycji, w systemie plików tworzony jest ukryty plik blokady (.idlk). Gdy użytkownik pobierze zawartość, ma wyłączność na
zmianę jego zawartości, a inni nie mogą wprowadzać żadnych zmian. Pobierać można tylko zawartość InCopy. Nie można pobierać dokumentów
InDesign z informacjami o układzie.

Gdy próbujesz zamknąć dokument InDesign zawierający przynajmniej jeden plik zawartości InCopy, pobrany przez ciebie do edycji, wyświetlany
jest komunikat przypominający o konieczności odłożenia całej zawartości. Jeżeli zamknie się dokument bez odkładania plików zawartości,
pozostaną one pobrane przy następnym otwarciu tego dokumentu InDesign. Zapisanie dokumentu InDesign powoduje automatyczne zapisanie
wszystkich edytowalnych plików zawartości InCopy.

Pobierz zawartość do edycji (InDesign)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz w układzie ramki tekstowe lub graficzne, które mają być edytowane, a następnie wybierz polecenie Edycja > InCopy > Pobierz.

Otwórz panel Przydziały, zaznacz pliki i wybierz polecenie Pobierz z menu panelu.

Po pobraniu dostępnej zawartości za pomocą programu InDesign, w ramce InDesign pojawi się ikona Edycja . W programie InCopy pojawia się
ikona Używany  na ramce InCopy i w panelu Przydziały, jeśli pliki przydziału są przechowywane na lokalnym serwerze.

Pobierz zawartość InCopy
1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli zawartość do pobrania jest częścią przydziału, wybierz polecenie Plik > Otwórz i zaznacz plik przydziału (.icma lub .inca).

Jeżeli zawartość ta została wyeksportowana do osobnych plików, wybierz polecenie Plik > Otwórz i zaznacz plik InCopy (.icml lub .incx).
W celu obejrzenia układu, tak aby można było dopasować zawartość, wybierz dokument InDesign.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Plik > Pobierz do edycji, aby pobrać do edycji pojedynczy plik zawartości InCopy.

Aby pobrać całą zawartość przydziału na raz, zaznacz przydział w panelu Przydziały, a następnie wybierz polecenie Pobierz z menu
panelu.
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Aby pobrać poszczególne pozycje z przydziału, otwórz listę przydziałów w panelu Przydziały, zaznacz przynajmniej jedną pozycję i
wybierz polecenie Pobierz z menu panelu.

Obok takich pozycji w panelu Przydziały pojawi się ikona Edycja , co wskazuje, że zawartość ta została pobrana do wyłącznej edycji.

3. Jeżeli program poprosi o uaktualnienie zawartości zgodnie ze zmianami, klinij OK.

Po pobraniu dostępnej zawartości za pomocą programu InCopy, na ramce tekstowej InCopy i w panelu Przydziały wyświetlana jest ikona Edycja 
. W programie InDesign na ramce InDesign pojawia się ikona Używany .

Otwieranie plików zarządzanych (InCopy)
Do szybkich prac edycyjnych i pisania wygodniej jest otworzyć plik z zawartością zarządzaną (.icml lub .incx) bezpośrednio w InCopy i pracować
w widoku wątku. Pojedynczych plików zarządzanych nie trzeba pobierać do edycji; program InCopy robi to automatycznie. Po zapisaniu i
zamknięciu pliku, InCopy automatycznie odkłada go. Po otwarciu pojedynczego pliku, polecenia Zapisz zmieniają postać.

Uaktualnianie plików przydziałów (InDesign)
Zmiany w przydziałach można zapisywać ręcznie albo podczas zamykania bieżącego dokumentu. Uaktualnienie pliku przydziału to jedyna metoda,
pozwalająca udostępnić użytkownikom InCopy zmieniony układ.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby uaktualnić wybrane przydziały, zaznacz je w panelu Przydziały i wybierz polecenie Uaktualnij zaznaczone przydziały z menu tego
panelu.

Aby uaktualnić wszystkie nieaktualne przydziały w bieżącym dokumencie, wybierz polecenie Uaktualnij nieaktualne przydziały z menu panelu
Przydziały. Tylko nieaktualne przydziały są aktualizowane.

Aby uaktualnić wszystkie przydziały w bieżącym dokumencie, wybierz polecenie Uaktualnij wszystkie przydziały z menu panelu Przydziały.

Uwaga: Jeżeli podczas uaktualniania dany przydział jest otwarty przez kogoś w InCopy, to obok nazwy przydziału w panelu Przydziały w
programie InCopy pojawi się ikona Nieaktualny  .

Uaktualnij zawartość
Warto obserwować, czy w panelu Przydziały nie pojawiły się ikony Nieaktualny, a jeżeli tak, to odpowiednio uaktualniać zawartość. Pozwoli to
zapewnić zawsze pracę z najnowszą wersją zawartości. Uaktualnienie pliku przydziału InCopy i jego zawartości lub uaktualnienie osobnych plików
zawartości powoduje skopiowanie danych z najnowszej wersji w systemie plików. Dzięki temu wersja w komputerze użytkownika jest zgodna z
wersją w systemie plików. W celu uaktualnienia nie trzeba odkładać ani pobierać wątków, nie uzyskuje się też możliwości edycji. Uaktualnienie
może jednak doprowadzić do problemów, jeżeli inny użytkownik usunął naszą blokadę.

Uwaga: Uaktualnianie zawartości nie uaktualnia jej w pakietach przydziału, które nie zostały zwrócone.
Typowy obieg pracy podczas uaktualniania:

1. Użytkownik InCopy otwiera plik przydziału lub pobiera oddzielny plik zawartości, a następnie edytuje tę zawartość.

2. Użytkownik InCopy zapisuje plik zawartości, co powoduje uaktualnienie kopii w systemie plików, a następnie pracuje dalej.

3. Użytkownik InDesign widzi ikonę Nieaktualny  , pojawiającą się obok zaznaczonej zawartości w panelach Łącza i Przydziały, a także
ikonę Używany , Zawartość tekstowa nieaktualna  bądź Zawartość graficzna nieaktualna  na odpowiedniej ramce.

Panel Przydziały z ikonami Używany i Nieaktualny (po lewej). Nieaktualna zawartość w układzie (po prawej)

4. Użytkownik InDesign uaktualnia zawartość.
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Uaktualnij zawartość podczas otwierania dokumentu zarządzanego (InDesign)
1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i odszukaj plik, który ma zostać otwarty. Naciśnij przycisk Otwórz.
2. Gdy program wyświetli pytanie o uaktualnienie dokumentu zmodyfikowaną zawartością z systemu plików, kliknij Tak.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby InDesign uaktualnił łącza, kliknij Napraw łącza automatycznie.

Aby ręcznie uaktualnić łącza, naciśnij przycisk Nie naprawiaj. Potem otwórz panel Łącza, zaznacz plik, który ma zostać uaktualniony i
wybierz polecenie Uaktualnij łącze z menu tego panelu.

Uaktualnij zawartość podczas pracy (InDesign)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz ramki tekstowe lub graficzne w układzie i wybierz polecenie Edycja > InCopy > Uaktualnij zawartość.

Zaznacz ramki tekstowe lub graficzne w panelu Łącza i naciśnij przycisk Uaktualnij łącze   albo wybierz polecenie Uaktualnij łącze z
menu panelu Przydziały.

Uaktualnij zawartość podczas pracy (InCopy)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij punkt wstawiania w ramce tekstowej, aby ją zaznaczyć, a następnie wybierz polecenie Plik > Uaktualnij zawartość.

Zaznacz zawartość w panelu Przydziały, a następnie kliknij przycisk Uaktualnij zawartość  lub wybierz Uaktualnij zawartość z menu
panelu Przydziały.

Zawartość możesz także uaktualnić używając panelu Łącza.

Niezamierzone uaktualnienie pracy
W większości przypadków polecenia uaktualniania dla pobranej zawartości są nieaktywne, ponieważ jej treść jest zawsze aktualna. Może jednak
dojść do niepożądanej sytuacji, gdy inny użytkownik usunie blokadę na pobranej zawartości, przeciągając plik blokady (.idlk) do Kosza, a
następnie zmodyfikuje tę zawartość. W takim przypadku, polecenia aktualizacji zostają włączone, nawet jeśli zawartość jest pobrana przez ciebie
do edycji, pozwalając dwóm osobom na edycję zawartości w tym samym czasie. Uaktualnianie zawartości powoduje utratę pracy. Aby uzyskać
najlepsze wyniki, nie należy usuwać plików blokad.

Uaktualnij układ InDesign
Użytkownicy InDesign mogą modyfikować układ (np. zmieniając rozmiar lub położenie ramek tekstowych danego wątku) oraz zapisywać te
zmiany, w czasie gdy użytkownicy InCopy modyfikują tekst znajdujący się w tych ramkach. W obiegu pracy ze współużytkowanym serwerem,
sposób powiadamiania użytkowników InCopy o zmianach układu zależy od tego, czy otworzyli oni plik przydziału, czy pobrali oddzielne pliki
zawartości, otwierając jednocześnie połączony plik InDesign.

Należy pamiętać o następujących wskazówkach:

Jeżeli użytkownik InDesign zmieni układ ramek w przydziale, to musi uaktualnić przydział, aby udostępnić te zmiany użytkownikom InCopy.
InDesign nie uaktualnia automatycznie plików przydziałów podczas zapisywania dokumentu.

Gdy użytkownik InDesign uaktualni już przydział przechowywany na współużytkowanym serwerze, to w programie InCopy obok nazwy tego
przydziału w panelu Przydziały pojawi się ikona Nieaktualny . Użytkownik InCopy musi uaktualnić projekt, aby zobaczyć bieżący układ.

Jeżeli użytkownik InDesign zmieni układ wyeksportowanej zawartości, która nie wchodzi w skład przydziału, ikona Nieaktualny pojawi się
obok nazwy dokumentu InDesign w panelu Przydziały. Również pasek tytułowy dokumentu będzie informował o tym, że układ jest
nieaktualny. Użytkownicy InCopy mogą uaktualnić aktywny w danym momencie dokument InDesign najnowszymi zmianami układu i stylów.

Jest to przydatne przy dopasowywaniu zawartości, ponieważ w widoku Układ i Wierszownik są wtedy widoczne najświeższe zmiany w wyglądzie i
łamaniu wierszy.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli otwarty jest plik przydziału, a w panelu Przydziały obok nazwy tego przydziału pojawiła się ikona Nieaktualny , naciśnij przycisk
Uaktualnij projekt  albo wybierz polecenie Plik > Uaktualnij projekt. Polecenia tego nie można cofnąć.

Jeżeli nie posługuje się plikami przydziału, ale otworzyłeś przynajmniej jeden dokument InDesign, wybierz ten, który ma się stać aktywny, a
następnie wybierz polecenie Plik > Uaktualnij projekt.

Odkładanie zawartości
Po odłożeniu zarządzanego pliku zawartości, jest on zapisywany we wspólnym miejscu w systemie plików. Stamtąd mogą go pobrać do edycji inni
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użytkownicy. Wyeksportowanie ramki tekstowej lub graficznej z programu InDesign automatycznie powoduje jej odłożenie.

Chociaż pliki odłożone są dostępne do edycji, nie można ich edytować, dopóki się takiego pliku nie pobierze (wyjątek stanowi edycja zawartości w
trybie autonomicznym w programie InCopy). Odłożenie zawartości jest równoznaczne z zrzeczeniem się wyłączności na edycję, nie powoduje
jednak zamknięcia pliku. Zawartość pozostaje otwarta na ekranie, ale ma status „tylko do odczytu”.

Wtyczki LiveEdit Workflow nie tworzą wielu wersji plików. Po uaktualnieniu w InCopy lub w InDesign poprzednie wersje pliku są nadpisywane.

Jeśli pracujesz nad pakietem przydziału, zwróć lub przekaż pakiet przydziału po odłożeniu go.

Odłóż zarządzaną zawartość po edycji (InDesign)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz zawartość w układzie i wybierz polecenie Edycja > InCopy > Odłóż.

W panelu Przydziały, zaznacz zawartość i wybierz polecenie Odłóż z menu panelu.

Odłóż zarządzaną zawartość po edycji (InCopy)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz zawartość w widoku Układ i wybierz polecenie Plik > Odłóż.

W panelu Przydziały, zaznacz zawartość i wybierz polecenie Odłóż z menu panelu.

Uwaga: Przed odłożeniem zawartości możesz cofnąć ostatnie zmiany.
Odłożenie pliku spowoduje pojawienie się ikony Dostępny, widocznej na ramce tekstowej lub graficznej w układzie InDesign, w widoku Układ w
programie InCopy, w panelu Przydziały, a także na pasku wątku (InCopy).

Zapisz zmiany (InDesign)
Podczas z pracy z pobraną zawartością można zapisywać zmiany, uaktualniając kopię przechowywaną w systemie plików.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zapisać wybrane elementy zawartości bez zapisywania zmian w dokumencie InDesign ani w przyłączonych do niego plikach, wybierz
polecenie Edycja > InCopy > Zapisz zawartość.

Aby zapisać każdy pobrany przez siebie plik zawartości, wybierz polecenie Plik > Zapisz. Ta metoda zapisywania nie powoduje
automatycznego uaktualnienia plików przydziałów ani plików zawartości pobranych w InCopy. Jednak pliki pobrane w InCopy zostaną
oznaczone ikoną Nieaktualny  w panelu Przydziały.

Aby zapisać dokument InDesign pod nową nazwą, z łączami do istniejących plików InCopy, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. Ta
operacja spowoduje, że program stwierdzi brak przydziałów w pliku InDesign, ale tylko do momentu, w którym nie zostaną one
aktualizowane.

Aby zapisać kopię aktywnego dokumentu, wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię. Kopię można zapisać pod nową nazwą i w innym miejscu,
zachowując połączenia z istniejącymi plikami InCopy.

Zapis zmian (InCopy)
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zapisać plik InCopy pod tą samą nazwą i w tym samym miejscu w systemie plików, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość. Plik
pozostaje pobrany do edycji dla tego samego użytkownika.

Aby zapisać plik InCopy pod nową nazwą, wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako. Nowo utworzony plik zawartości nie podlega
zarządzaniu w obiegu pracy. Polecenie Zapisz zawartość jako jest dostępne tylko wtedy, gdy plik zawartości InCopy (.icml lub .incx) został
otwarty bezpośrednio.

Aby zapisać kopię aktywnego pliku zawartości InCopy, wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię zawartości. Można ją zapisać pod nową nazwą
i w innym miejscu. Zapisana w ten sposób kopia nie podlega zarządzaniu w przepływie pracy. Polecenie Zapisz kopię zawartości jest
dostępne tylko wtedy, gdy plik zawartości InCopy (.icml lub .incx) został otwarty bezpośrednio.

Aby zapisać wszystkie otwarte i pobrane pliki zawartości InCopy, wybierz polecenie Plik > Zapisz całą zawartość. Pliki są zapisywane w tym
samym miejscu, jakie zajmowały. Polecenie Zapisz całą zawartość jest dostępne tylko wtedy, gdy otwarto przydział lub plik InDesign.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Układ i projekt

Ustawianie paginacji (wideo 3:56)
David Blatner (1 września 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak automatycznie numerować strony i rozdziały w wielu dokumentach.

Łączenie zawartości
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Obejrzyj ten film i dowiedz się, jak tworzyć i aktualizować połączenia między obiektami w tym oraz w innych dokumentach.

Przegląd narzędzi formularzy
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Omówienie przycisków powiązanych z polami nowych formularzy, oknach dialogowych i poleceniach menu w programie InDesign.
Porównanie nowych i starych sposobów tworzenia interaktywnych formularzy.

Testowanie formularza w programie Acrobat (j.ang.)
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku przedstawiono wygląd pól formularzy w programach Acrobat lub Reader. W dalszej części samouczka opisano też
czynności uzupełnienia interaktywnych pól w programie Acrobat o dodatkowe funkcje, a także opisano sposób działania formularza w tym
programie.

Praca z klatkami
Kelly McCathran (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Każdy element umieszczony w programie InDesign ląduje w klatce. Możesz tworzyć klatki od podstaw lub umieścić (zaimportować) tekst
bądź obraz do dokumentu, aby program InDesign automatycznie utworzył klatkę.

Stosowanie wtapiania względem obiektów (wideo 2:31), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym filmie zobaczysz, jak stosować efekty wtapiania.

Szybkie tworzenie siatki obiektów (PDF, 100 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Nauka tworzenia siatki obiektów w programie InDesign CS5 lub nowszym.

Tworzenie spisu treści (wideo 4:15), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym filmie zobaczysz podstawy konfigurowania spisów treści.

Tworzenie punktorów i numeracji (wideo 12:16), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć punktory i dodawać je do układu.

Tworzenie odsyłaczy (wideo 5:45), CS4–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Przejdź przez procedurę dodawania odsyłaczy. Utwórz odsyłacze, które można szybko aktualizować przy zmianie docelowego tekstu lub
paginacji. Utwórz niestandardowy format odsyłacza.

Tworzenie cieni (wideo 3:39), CS3–CS6
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Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Na tej krótkiej demonstracji zobacz, jak zastosować efekt Cień względem obiektów w układzie.

Tworzenie przypisów dolnych (wideo 2:44), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym krótkim filmie zobaczysz podstawy dodawania przypisów dolnych.

Tworzenie bieżących nagłówków i stopek (wideo 5:22), CS3–CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak używać zmiennych do tworzenia bieżących nagłówków lub stopek.

Definiowanie sekcji (wideo 4:59), CS3–CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak definiować sekcje w dokumencie programu InDesign.

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Strony wzorcowe

Do góry

Do góry

Informacje o wzorcach, porządku stosowym i warstwach
Tworzenie wzorców
Stosowanie stron wzorcowych
Kopiowanie wzorców
Usuwanie wzorca z dokumentu
Przesłanianie lub odłączanie elementów wzorca
Importowanie wzorca z innego dokumentu

Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Informacje o wzorcach, porządku stosowym i warstwach
Wzorzec pełni funkcję podobną do tła, które można szybko podłożyć pod wiele stron. Obiekty z wzorca pojawiają się na wszystkich stronach, do
których został on zastosowany. Elementy wzorca, które pojawiają się na stronach dokumentu, posiadają wykropkowaną obwódkę. Zmiany
wprowadzane we wzorcu są automatycznie uaktualniane na powiązanych stronach. Wzorce zawierają często takie elementy, jak powtarzające się
znaki logo, numery stron, nagłówki i stopki. Mogą także zawierać puste ramki tekstowe lub graficzne, które pełnią rolę elementów zastępczych na
stronach dokumentu. Elementu wzorca nie można zaznaczyć na stronie dokumentu, chyba że został przesłonięty.

Podobnie jak zwykłe strony w dokumencie, wzorce mogą zawierać wiele warstw. Obiekty na pojedynczej warstwie mają własny porządek stosowy
w obrębie tej warstwy. Obiekty na warstwie strony wzorcowej pojawiają się pod obiektami przypisanymi do tej samej warstwy na stronach
dokumentu.

Jeżeli obiekty wzorcowe mają się pojawiać przed obiektami ze strony dokumentu, należy umieścić je na wyższej warstwie na wzorcu. Element
wzorcowy położony na wyższej warstwie pojawia się przed obiektami leżącymi na warstwach niższych. Scalenie warstw powoduje przesunięcie
obiektu wzorcowego poza inne obiekty danej strony dokumentu.

Obiekty wzorcowe (u góry, po lewej) pojawiają się za obiektami strony na tej samej warstwie (u dołu, po lewej); przeniesienie obiektu wzorcowego
na wyższą warstwę (u góry, po prawej) przesuwa go na wierzch wszystkich obiektów na niższych warstwach (u dołu po prawej).

Porady i wytyczne dotyczące posługiwania się wzorcami

Alternatywne koncepcje projektu można szybko porównać, tworząc kilka wzorców i stosując je kolejno do tych samych przykładowych stron z
typową zawartością.

Aby móc szybko tworzyć układy nowych dokumentów, można zapisać zestaw wzorców w szablonie dokumentu, obok takich elementów, jak
style znakowe i akapitowe, biblioteki kolorów, a także inne style i ustawienia.

Po zmianie ustawień łamów lub marginesów na wzorcu, lub też po nadaniu nowego wzorca z innymi ustawieniami, można wymusić
automatyczne dostosowanie obiektów na stronie do nowego układu. (Zobacz Informacje o automatycznym dopasowaniu układu).

Automatyczne numery stron wstawione na wzorcu wskazują odpowiednią stronę w każdej sekcji dokumentu, w której zastosowano dany
wzorzec. (Zobacz Dodawanie podstawowej numeracji stron).

Tworzenie wzorców
Domyślnie każdy tworzony dokument posiada stronę wzorcową. Dodatkowe wzorce można utworzyć od podstaw, albo oprzeć je na istniejącej
stronie wzorcowej lub stronie dokumentu. Po zastosowaniu stron wzorcowych do innych stron wszelkie zmiany wzorca źródłowego przenoszą się
na wszelkie, wywodzące się z niego wzorce i strony dokumentu. Po rozważnym zaplanowaniu konstrukcji stron umożliwia to łatwe wprowadzanie
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zmian układu w całym dokumencie.

Samouczek wideo przedstawiający posługiwanie się stronami wzorcowymi można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0069_pl.

Tworzenie wzorca od podstaw
1. Wybierz polecenie Nowy wzorzec z menu panelu Strony.
2. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK:

W polu Prefiks wpisz prefiks identyfikujący wzorzec zastosowany dla każdej strony w panelu Strony. Można wpisać nie więcej niż cztery
znaki.

W polu Nazwa wpisz nazwę wzorcowego zestawu stron widzących.

Z menu Oparty o wzorzec wybierz istniejący zestaw wzorcowy, na którego podstawie tworzony jest nowy. Można także wybrać opcję
Brak.

W polu Liczba stron wpisz liczbę stron dla nowego zestawu stron widzących (nie więcej niż dziesięć).

Tworzenie wzorca z istniejącej strony lub zestawu stron widzących
Przeciągnij cały zestaw stron widzących z sekcji stron w panelu Strony do sekcji wzorców.
Zaznacz zestaw stron widzących w panelu Strony i wybierz z menu panelu polecenie Zapisz jako wzorzec.

Każdy obiekt na oryginalnej stronie lub stronach widzących stanie się elementem nowego wzorca. Jeżeli oryginalna strona korzystała z wzorca,
nowy wzorzec powstanie w oparciu o niego.

Tworzenie nowego wzorca na podstawie innej strony lub stron widzących

Tworzenie nowego wzorca na podstawie innego
W programie InDesign można tworzyć odmiany wzorców mające za podstawę inny wzorzec (nazwany wzorcem macierzystym) w tym samym
dokumencie i uaktualniane na jego podstawie. Strony widzące wzorca oparte na wzorcu macierzystym nazywane są wzorcami potomnymi. Na
przykład, jeżeli dokument ma dziesięć rozdziałów, zawierających niewiele różniące się od siebie strony widzące wzorca, można oprzeć je
wszystkie na jednym wzorcu zawierającym wspólny dla nich układ i obiekty. Dzięki temu podstawowy projekt wymaga jedynie edycji stron
widzących wzorca macierzystego zamiast edycji wszystkich dziesięciu wzorców osobno. Wzorce potomne mogą różnić się między sobą pod
względem formatowania. Obiekty wzorca macierzystego można przesłaniać na wzorcu potomnym, tworząc warianty wzorca — tak samo, jak
przesłania się obiekty na stronach dokumentu. Jest to doskonała funkcja pozwalająca uaktualniać spójny, choć zróżnicowany projekt.

Oryginalny wzorzec macierzysty i potomny (po lewej) Po modyfikacji wzorca macierzystego wzorce potomne są uaktualniane automatycznie (po
prawej)

 Aby utworzyć wzorzec na podstawie innego wzorca, przejdź do sekcji wzorców panelu Strony i wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz strony widzące wzorca, a następnie wybierz polecenie Opcje wzorca dla [nazwa stron widzących wzorca] z menu panelu Strony. W
polu Oparty o wzorzec wybierz inny wzorzec i kliknij przycisk OK.

Zaznacz nazwę stron widzących wzorca, które mają służyć za podstawę. Przeciągnij ją na nazwę innego wzorca, aby zastosować do niego
ten wzorzec.
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Wzorzec B oparty na wzorcu A

Edycja układu wzorca
Układ stron wzorcowych można w dowolnym momencie modyfikować. Wprowadzane w nim zmiany są automatycznie odzwierciedlane na
wszystkich stronach, do których zastosowano ten wzorzec. Na przykład dowolny tekst lub obiekt graficzny dodany do wzorca pojawi się na
stronach dokumentu, do którego zastosowano ten wzorzec.

Uwaga: Jeżeli obiekt ze strony wzorcowej zostanie przesłonięty lub odłączony na jednej ze stron dokumentu, może on nie zostać uaktualniony
poprzez zmiany wprowadzone we wzorcu.

1. W sekcji wzorców w panelu Strony kliknij dwukrotnie ikonę wzorca, który ma zostać zmodyfikowany lub też wybierz stronę wzorcową z listy
pola tekstowego u dołu okna dokumentu. Strony widzące wzorca pojawią się w oknie dokumentu.

2. Wprowadź żądane zmiany we wzorcu.

Program InDesign automatycznie uaktualni wszystkie strony korzystające z tego wzorca.

Aby zmienić rozmiar strony wzorcowej, zaznacz ją używając narzędzia Strona, a następnie użyj opcji w panelu Sterowanie do zmiany rozmiaru.
Zobacz Użycie zróżnicowanych rozmiarów stron.

Do obejrzenia efektów modyfikacji wzorca można użyć dodatkowych widoków. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno, a następnie
wybierz Okno > Ułóż > Sąsiadująco. Ustaw widok strony oraz widok wzorca wykorzystywanego przez tę stronę. Następnie przeprowadź edycję
wzorca, obserwując jednocześnie zmiany na stronie.

Zmiana opcji strony wzorcowej
Opcje strony wzorcowej można edytować, zmieniając jej nazwę lub prefiks, przyjmując jeden wzorzec jako podstawę dla drugiego, lub też
zmieniając liczbę stron w zestawie stron widzących wzorca.

1. Kliknij nazwę stron widzących wzorca w panelu Strony.
2. Wybierz polecenie Opcje wzorca dla [nazwa wzorca] z menu panelu Strony.
3. Zmień dowolną opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stron wzorcowych
Jeżeli dokument zawiera niestandardowe zestawy stron widzących (np. w przypadku 3- lub 4-stronicowej wkładki w czasopiśmie), to wszystkie
nadawane wzorce powinny zawierać tę samą liczbę stron.

Jeśli strona wzorcowa ma inny rozmiar strony od układu, to zastosowanie strony wzorcowej zmieni rozmiar układu. Jeśli układ ma własny rozmiar
strony, to można określić, czy ma on być zachowany, czy też zastosować rozmiar strony wzorcowej.

Uwaga: Obiekty wzorca na stronie dokumentu posiadają wykropkowaną obwódkę. Jeśli obiekt wzorcowy nie wyświetla się na stronie dokumentu,
może on być ukryty na niżej położonej warstwie, lub obiekty wzorca mogą być ukryte. Należy wybrać polecenie Pokaż elementy wzorca z menu
panelu Strony.

Stosowanie wzorca do stron lub zestawów stron widzących w dokumencie
Aby zastosować wzorzec do pojedynczej strony, przeciągnij ikonę strony wzorcowej na ikonę tej strony w panelu Strony. Gdy czarny
prostokąt będzie otaczał tylko pożądaną stronę, zwolnij przycisk myszy.
Aby zastosować wzorzec do stron widzących, przeciągnij ikonę strony wzorcowej na róg stron widzących w panelu Strony. Gdy czarny
prostokąt będzie otaczał wszystkie strony pożądanej rozkładówki, zwolnij przycisk myszy.

Stosowanie wzorca do strony (po lewej) i stosowanie wzorca do stron widzących (po prawej)

Stosowanie wzorca do wielu stron
 Wykonaj jedną z następujących czynności:
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W panelu Strony zaznacz strony, do których ma zostać zastosowany nowy wzorzec. Następnie naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option
(Mac OS) i kliknij wzorzec.

Wybierz polecenie Zastosuj wzorzec do stron z menu panelu Strony, wybierz wzorzec w polu Zastosuj wzorzec, wpisz w polu Do strony
odpowiedni zakres stron i kliknij przycisk OK. Wzorzec można stosować do wielu stron na raz. Na przykład, można wpisać 5, 7-9, 13-16, aby
zastosować ten sam wzorzec do stron 5, 7-9 oraz 13-16. (Zobacz Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji sekcji w panelu
Strony).

Stosowanie wzorca do nieciągłego zakresu stron

Odłączanie wzorca od stron dokumentu
 Zastosuj opcję Bez wzorca z sekcji Wzorce panelu Strony.

Po odłączeniu wzorca od strony jego układ przestaje na tej stronie obowiązywać. Jeżeli wzorzec zawiera większość potrzebnych elementów,
jednak trzeba zmodyfikować wygląd kilku stron, to zamiast odłączać wzorzec, można przesłonić elementy wzorca lub zmodyfikować je na tych
stronach.

Kopiowanie wzorców
Wzorce można kopiować wewnątrz jednego dokumentu albo z jednego dokumentu do drugiego (aby użyć kopii istniejącego wzorca jako punktu
wyjścia do tworzenia nowego). Wzorce mogą być kopiowane do innych dokumentów w celu ich zsynchronizowania. Strony wzorcowe mogą być
importowane z innego dokumentu.

Kopiowanie wzorca w obrębie dokumentu
 Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Strony:

Przeciągnij nazwę wzorcowej strony widzącej na przycisk Nowa strona u dołu panelu.

Zaznacz nazwę wzorcowej strony widzącej i wybierz polecenie Powiel strony widzące wzorca [nazwa rozkładówki] z menu panelu Strony.

Prefiksem skopiowanego wzorca staje się kolejna litera alfabetu.

Kopiowanie stron widzących wzorca do innego dokumentu
1. Otwórz dokument, do którego ma zostać dodany wzorzec. Następnie otwórz dokument zawierający wzorzec, który ma zostać skopiowany.
2. W panelu Strony dokumentu źródłowego wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij i przeciągnij strony widzące wzorca do okna dokumentu docelowego.

Zaznacz wzorzec, który chcesz skopiować. Wybierz polecenie Układ > Strony > Przenieś wzorzec, po czym wybierz z menu Przenieś do
nazwę dokumentu docelowego. Aby strony zostały usunięte z dokumentu źródłowego, zaznacz opcję Usuń strony po przeniesieniu i
kliknij przycisk OK.

Jeśli dokument docelowy ma już wzorzec o takim samym przedrostku, to przeniesionemu wzorcowi przydzielana jest kolejna dostępna litera
alfabetu.

Usuwanie wzorca z dokumentu
1. Zaznacz przynajmniej jedną ikonę strony wzorcowej w panelu Strony.

Aby zaznaczyć wszystkie nieużywane strony wzorcowe, należy wybrać polecenie Zaznacz nieużywane wzorce z menu panelu Strona.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij zaznaczoną ikonę strony lub stron widzących wzorca na ikonę Usuń, znajdującą się u dołu panelu.

Kliknij przycisk Usuń u dołu panelu.

Wybierz polecenie Usuń strony widzące wzorca [nazwa stron widzących] z menu panelu.

W przypadku usunięcia wzorca, do każdej strony dokumentu, do której przypisany był usunięty wzorzec, zastosowana będzie opcja Bez wzorca.

Przesłanianie lub odłączanie elementów wzorca
Gdy do strony dokumentu zastosuje się stronę wzorcową, wszystkie obiekty z wzorca, czyli elementy wzorcowe, pojawiają się na stronie. Niekiedy
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konieczne jest wprowadzenie niewielkich modyfikacji w wyglądzie strony w porównaniu z jej wzorcem. W takiej sytuacji nie trzeba odtwarzać na tej
stronie układu wzorca, ani tworzyć nowego. Element wzorcowy można przesłonić lub odłączyć. W takim wypadku inne elementy wzorcowe na
stronie dokumentu będą nadal aktualizowane razem ze wzorcem.

Między przesłanianiem i odłączaniem elementów wzorcowych na stronach dokumentu istnieją ważne różnice:

Przesłanianie elementów wzorcowych Przesłonięcie elementu wzorcowego powoduje, że na stronie dokumentu zostaje umieszczona jego
kopia; element pozostaje skojarzony ze stroną wzorcową. Po przesłonięciu elementu można przesłonić jego wybrane atrybuty. Na przykład, można
zmienić kolor wypełnienia lokalnej kopii elementu. Późniejsze zmiany koloru wypełnienia na stronie wzorcowej nie będą miały wpływu na wygląd
kopii lokalnej. Natomiast inne, nie przesłonięte atrybuty kopii, np. rozmiar, będą jednak aktualizowane. Przesłonięcia można później usunąć,
dopasowując wygląd obiektu do wzorca.
Wśród atrybutów obiektów ze stron wzorcowych, które można przesłaniać, są między innymi: obrysy, wypełnienia, zawartości ramek, wszelkiego
rodzaju przekształcenia (np. obrót, skalowanie, pochylanie lub zmiana rozmiaru), opcje narożników, opcje ramek tekstowych, blokady,
przezroczystość i efekty.

Odłączanie elementów od ich wzorca Na stronie dokumentu można odłączyć (oddzielić) element wzorcowy od jego wzorca. Przed odłączeniem
element należy przesłonić, to znaczy utworzyć na stronie dokumentu jego kopię lokalną. Odłączony element nie będzie aktualizowany razem z
wzorcem, ponieważ wraz z odłączeniem od wzorca przestał być z nim skojarzony.

Przesłanianie elementu wzorca
1. Upewnij się, że element wzorcowy może zostać przesłonięty.

Element wzorcowy można przesłonić pod warunkiem, że w menu panelu Strony tego elementu zaznaczono opcję Dopuszczaj przesłonięcia
elementów wzorcowych w zaznaczeniu.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby przesłonić konkretne elementy wzorcowe na stronie dokumentu, wciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift
(Mac OS) i przytrzymując je, kliknij element (lub przeciągnij, aby zaznaczyć wiele elementów). Dokonaj odpowiednich zmian
zaznaczonych elementów wzorcowych. Element można będzie teraz zaznaczać tak jak inne obiekty na stronie, pozostanie on jednak
związany ze stroną wzorcową.

Aby przesłonić wszystkie elementy strony wzorcowe na stronach widzących dokumentu, uaktywnij strony widzące, a następnie wybierz z
menu panelu Strony polecenie Przesłoń wszystkie elementy strony wzorcowej. Od tej chwili można będzie dowolnie zaznaczać i
modyfikować wszystkie elementy wzorcowe.

Po przesłonięciu elementu wzorcowego jego obwiednia zostaje narysowana linią ciągłą, co oznacza, że utworzono lokalną kopię elementu.

Uwaga: Jeżeli użyje się tej metody w celu przesłonięcia ramki tekstowej wchodzącej w skład wątku, to przesłonięte zostaną wszystkie
widoczne ramki w tym wątku, nawet jeżeli znajdują się na innej stronie.

Odłączanie elementu wzorcowego
Aby odłączyć pojedynczy element wzorcowy od wzorca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i przytrzymując
je, kliknij element na stronie dokumentu. Następnie wybierz polecenie Odłącz zaznaczenie od wzorca z menu panelu Strony.
Aby odłączyć wszystkie przesłonięte elementy wzorcowe na stronach widzących, przesłoń elementy wybrane przeznaczone do odłączenia i
uaktywnij w dokumencie odpowiednie strony widzące. Nie należy przechodzić na oryginalną stronę wzorcową. Wybierz polecenie Odłącz
zaznaczenie od wzorca z menu panelu Strony. Jeżeli polecenie to nie jest dostępne, oznacza to, że na stronach widzących nie ma żadnych
przesłoniętych obiektów.

Zapobieganie przesłanianiu elementu wzorcowego
W pewnych sytuacjach nie trzeba przesłaniać wszystkich elementów. Na przykład, przesłanianie obrazów tła może być pożądane, a przesłanianie
nagłówków z numerami stron niepożądane. Aby zapobiec przesłonięciu nagłówków, należy zaznaczyć opcję Przesłoń wszystkie elementy
wzorcowe dla wszystkich elementów wzorcowych oprócz nagłówków.

1. Zaznacz element na stronie wzorcowej.
2. W menu panelu Strony usuń zaznaczenie opcji Dopuść przesłanianie elementów wzorcowych w zaznaczeniu.

Elementy wzorcowe, które nie mogą być przesłaniane, są wyświetlane (na stronie dokumentu) bez krawędzi ramek. Jeśli opcja zapobiegania
przesłanianiu zostanie zastosowana do pewnej ramki tekstowej w wątku, będzie ona dotyczyć wszystkich ramek w tym wątku.

Ponowne stosowanie elementów wzorcowych
Elementy wzorcowe, które zostały przesłonięte, można odtworzyć w postaci, w jakiej występują na wzorcu. Powoduje to przywrócenie atrybutów
obiektów do stanu, w jakim znajdują się na wzorcu. W przypadku edycji wzorca, obiekty te ponownie będą uaktualniane. Lokalna kopia obiektu
zostanie usunięta, a elementu wzorcowego nie będzie można zaznaczać (jego obramowanie zostanie wykropkowane). Można usuwać
przesłonięcia zaznaczonych obiektów lub wszystkich obiektów na stronach widzących, lecz nie w całym dokumencie jednocześnie.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby usunąć przesłonięcia wzorca z jednego lub więcej obiektów, zaznacz obiekty będące uprzednio obiektami wzorcowymi. Uaktywnij strony
widzące w panelu Strony, a następnie wybierz z menu polecenie Usuń zaznaczone przesłonięcia lokalne.
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Aby usunąć wszystkie przesłonięcia wzorca ze stron widzących, otwórz panel Strony i uaktywnij strony widzące (lub strony widzące wzorca),
z których mają zostać usunięte wszystkie przesłonięcia wzorca. Wybierz polecenie Edycja > Odznacz wszystko, aby upewnić się, że żaden
obiekt nie jest zaznaczony. Wybierz polecenie Usuń wszystkie przesłonięcia lokalne z menu panelu Strony.

Obiektów odłączonych od stron wzorcowych nie można ponownie przyłączyć do wzorca. Można jednak usunąć odłączone obiekty i ponownie
nadać wzorzec danej stronie.

Jeżeli ponownie nadaje się wzorzec stronie, która zawiera przesłonięte obiekty ze stron wzorcowych, obiekty z przesłonięciami są odłączane, a
wszystkie obiekty ze stron wzorcowych są nadawane ponownie. Może to spowodować powstanie dwóch kopii niektórych obiektów na stronie. Aby
uzyskać dokładne odwzorowanie wyglądu wzorca trzeba usunąć obiekty odłączone.

Ukrywanie elementów wzorcowych
Użyj opcji Ukryj elementy wzorcowe, aby ukryć elementy strony wzorcowej na co najmniej jednej stronie dokumentu. Ukryte elementy wzorcowe
nie będą wydrukowane.

1. W panelu Strony zaznacz strony lub strony widzące, których elementy wzorcowe mają być ukryte.
2. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Ukryj elementy wzorcowe.

Aby ponownie wyświetlić elementy wzorcowe, zaznacz strony widzące w panelu Strony i wybierz polecenie Pokaż elementy wzorcowe z menu
panelu Strony.

Importowanie wzorca z innego dokumentu
Wzorce można zaimportować do aktywnego dokumentu z innego dokumentu programu InDesign (w dowolnej wersji). Jeśli dokument docelowy
zawiera strony wzorcowe o nazwach nie pokrywających się z nazwą żadnej strony wzorcowej w dokumencie źródłowym, strony te, jak również
obiekty przesłaniające je w dokumencie, pozostaną nie zmienione.

1. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Wczytaj strony wzorcowe.
2. Odszukaj i dwukrotnie kliknij dokument programu InDesign ze stronami wzorcowymi do zaimportowania.
3. Zdecyduj, co ma nastąpić, gdy nazwa wczytanego wzorca pokrywa się z nazwą wzorca w bieżącym dokumencie.

Aby wzorce z dokumentu docelowego były przesłaniane przez wzorce źródłowe o tych samych nazwach, wybierz opcję Zastąp strony
wzorcowe. Jeśli dokument docelowy nie zawiera żadnych elementów przesłoniętych, bezpieczniej jest importować dane z zaznaczeniem
tej opcji.

Aby prefiksy stron były zmieniane na kolejne dostępne litery alfabetu, wybierz opcję Zmień nazwy stron wzorcowych.

Po zaimportowaniu wzorców z dokumentu źródłowego jest ustanawiane połączenie między dokumentem źródłowym i docelowym. Przy kolejnych
operacjach wczytywania wzorców z tego samego dokumentu źródłowego są zachowywane skojarzenia między elementami przesłoniętymi i ich
elementami macierzystymi na wczytywanych stronach wzorcowych. Skojarzenia takie pozwalają utrzymać spójność stron wzorcowych w różnych
dokumentach bez konieczności umieszczania tych dokumentów w księdze.

Chcąc utrzymać spójność stron wzorcowych w taki właśnie sposób, należy najpierw wczytywać strony wzorcowe z dokumentu źródłowego, a
dopiero potem przesłaniać obiekty wzorca. Jeśli dokument zawiera elementy przesłonięte, a wcześniej jeszcze nie importowano wzorców z
żadnego źródła, to przy pierwszym wczytywaniu wzorców elementy przesłonięte zostaną odłączone, a strony wzorcowe o tych samych nazwach,
co nazwa wzorca macierzystego elementów przesłoniętych zostaną zastąpione.

Przy kolejnych operacjach importowania wzorców z innego dokumentu źródłowego z włączoną opcją Zastąp strony wzorcowe może nastąpić
odłączenie elementów przesłoniętych. Wszelkie wzorce o takich samych nazwach w dokumencie źródłowym zostaną zastosowane do strony
dokumentu z elementami przesłoniętymi. W ten sposób powstaną dwa zbiory obiektów.

Więcej tematów Pomocy
Film dotyczący stron wzorcowych
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Dostosowywanie stołu montażowego i linii pomocniczych
Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn

Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Dostosowywanie stołu montażowego i linii pomocniczych
Użytkownik może zmienić kolory, w jakich wyświetlane są linie pomocnicze marginesów i łamów strony oraz linie pomocnicze obszarów spadu i
informacji o pracy. Aby ułatwić odróżnienie widoku normalnego od widoku podglądu, można zmienić kolor tła w podglądzie.

Program InDesign umożliwia też określanie, jak blisko linii pomocniczej musi się znaleźć obiekt, aby został do niej przyciągnięty. Można również
określić, czy linie pomocnicze mają być wyświetlane nad obiektami, czy pod nimi, a także ustawić wielkość stołu montażowego.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) albo InDesign > Preferencje > Linie pomocnicze i
stół montażowy (Mac OS).

2. W sekcji Kolor wybierz żądane kolory z każdego podanego poniżej menu, lub też wybierz opcję Dostosuj i określ kolor za pomocą próbnika
kolorów.
Marginesy Ustawia kolor marginesów strony.

Łamy Ustawia kolor linii pomocniczych łamów na stronie.

Spad Określa kolor obszaru spadu (definiowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu).

Informacje o pracy Określa kolor obszaru informacji o pracy (definiowanego w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu).

Podgląd tła Ustawia kolor stołu montażowego w trybie podglądu.

3. W celu określenia, jak blisko linii pomocniczej lub siatki musi się znaleźć obiekt, aby został do niej przyciągnięty, wprowadź wartość w
pikselach w polu Strefa przyciągania.

4. Aby linie pomocnicze były wyświetlane pod obiektami, zaznacz opcję Linie pomocnicze na spodzie.
5. Aby określić odległość, na jaką obszar roboczy wystaje poza stronę lub strony widzące (lub też obszar spadu czy informacji o pracy, jeżeli

zostały one zdefiniowane), wpisz wartości w polach Marginesy poziome i Marginesy pionowe.
6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.

Ekranowy kolor papieru można zmienić. Przy usuniętych zaznaczeniach z wszystkich obiektów i tekstu, kliknij dwukrotnie opcję Kolor papieru w
panelu Próbki (wybierz polecenie Okno > Próbki). Kolor papieru pojawia się tylko na ekranie i nie wpływa na wydruk; ma on jedynie symulować
projektowanie na papierze innym niż biały.

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
Po utworzeniu dokumentu, możliwa jest zmiana jego konfiguracji. Na przykład można zamienić strony widzące na strony pojedyncze, dokonać
zmiany rozmiaru strony lub ustawień marginesów.

Zmiana konfiguracji dokumentu
Zmiana opcji w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu wpływa na wszystkie strony w dokumencie. Jeżeli zmieni się rozmiar strony lub
orientację po wstawieniu obiektów, można użyć funkcji Dopasowanie układu, aby skrócić czas potrzebny na poprawienie układu istniejących
obiektów. Zobacz Informacje o automatycznym dopasowaniu układu.

1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.

2. Określ opcje dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK. (Zobacz Nowy dokument - opcje).

Zmiana ustawień marginesów i łamów
Istnieje możliwość zmiany ustawień marginesów i łamów na stronach lub stronach widzących. Zmiana ustawień marginesów i łamów na stronie
wzorcowej powoduje również zmianę tych ustawień na wszystkich stronach, którym nadano ten wzorzec. Zmiana łamów i marginesów na zwykłych
stronach dotyczy wyłącznie tych stron, które zostały zaznaczone w panelu Strony.

Uwaga: Okno dialogowe Marginesy i łamy nie powoduje zmian łamów wewnątrz ramek tekstowych. Łamy ramek tekstowych istnieją tylko w
poszczególnych ramkach, nie na samej stronie. Łamy można również definiować w poszczególnych ramkach tekstowych, posługując się oknem
dialogowym Opcje ramki tekstowej. (Zobacz Dodawanie kolumn do ramki tekstowej). Na łamy ramki tekstowej ma również wpływ funkcja
Dopasowanie układu.
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1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić ustawienia marginesów i łamów dla jednej strony lub pary stron widzących, przejdź na żądaną stronę lub też zaznacz
stronę albo parę stron w panelu Strony.

Aby zmienić ustawienia marginesów i łamów dla wielu stron, zaznacz te strony w panelu lub też zaznacz sterujący nimi wzorzec.

2. Wybierz polecenie Układ > Marginesy i łamy, określ podane poniżej opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Marginesy Wpisz wartości określające odległość między liniami marginesów a każdą krawędzią strony. Jeżeli w oknie dialogowym Nowy
dokument lub Ustawienia dokumentu zaznaczono opcję Strony widzące, nazwy opcji lewego i prawego marginesu zmieniają się na
Wewnętrzny i Zewnętrzny, co pozwala określić dodatkowy margines wewnętrzny na oprawę.

Łamy Określ liczbę łamów.

Tworzenie łamów o nierównej szerokości
Jeśli na stronie jest więcej niż jeden łam, linie łamów na środku pojawiają się parami. Przy przeciągnięciu jednej linii porusza się cała para.
Odległość między liniami łamów jest równa podanej wartości odstępu; para przesuwa się razem, zachowując tę wartość.

Uwaga: Nie można wprowadzić nierównej szerokości łamów w ramce tekstowej. Istnieje natomiast możliwość utworzenia równoległych ramek o
różnej szerokości.

1. Przejdź na stronę wzorcową lub widzącą, która ma ulec zmianie.

2. Jeśli linie pomocnicze łamów są zablokowane, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Zablokuj linie łamów, aby usunąć
zaznaczenie opcji blokowania.

3. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie  przeciągnij linię łamu. Nie można przeciągnąć jej poza linię sąsiedniego łamu ani poza krawędź
strony.

Tworzenie łamów o nierównej szerokości poprzez przeciąganie linii

Aby utworzyć łamy o nierównych odstępach między łamami, należy utworzyć równomiernie rozłożone linie pomocnicze miarki, a następnie
przeciągnąć poszczególne linie na odpowiednie miejsce. (Więcej informacji w sekcji Tworzenie linii miarki).

Więcej tematów Pomocy
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Tworzenie nowych dokumentów

Do góry

Do góry

Predefiniowane ustawienia dokumentu

Metoda konwersji

Liczba stron

Nr strony początkowej

Strony widzące

Główna ramka tekstowa

Tworzenie nowych dokumentów
Create a new document
Opcje nowego dokumentu
Omówienia okna dokumentu
Tworzenie niestandardowych rozmiarów stron
Określanie ustawień predefiniowanych dokumentów
Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawienia predefiniowanego

Projektowanie strony rozpoczyna się od czynności podstawowych: otwarcia nowego dokumentu, konfiguracji stron oraz rozmieszczenia
marginesów i łamów lub zmiany ustawień siatki.

Tworzenie nowego dokumentu

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument łączy w sobie okna Ustawienia dokumentu oraz Marginesy i łamy, pozwalając ustawić w jednym miejscu
rozmiar strony, marginesy i łamy. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić.

2. Określ opcje ustawień dokumentu. (Zobacz Opcje nowego dokumentu).

Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij przycisk strzałki umieszczony przed etykietą Spad i Informacje o pracy.
Obszary spadu i informacji o pracy obejmują przestrzeń poza krawędziami zdefiniowanego rozmiaru strony. Aby utworzyć obszary spadu i
informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

3. (Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. W razie konieczności
wprowadź zmiany.

4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć nowy dokument z wybranymi ustawieniami.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia układu dla wszystkich nowych dokumentów, należy wybrać polecenie Plik > Ustawienia dokumentu lub
Układ > Marginesy i łamy, po czym ustawić opcje (nie może być wówczas otwarty żaden dokument).

Opcje nowego dokumentu

Wybierz wcześniej zapisane ustawienie predefiniowane.

Jeśli tworzysz dokument w formacie PDF lub SWF przeznaczony do Internetu, wybranie opcji internetowej zmienia w oknie
dialogowym kilka opcji, na przykład powoduje wyłączenie Stron widzących, zmianę orientacji z pionowej na poziomą oraz użycie rozmiaru strony
na podstawie rozdzielczości monitora. Po utworzeniu dokumentu można edytować dowolne z tych ustawień.
Wersja CS6 i nowsze: Dodano nowe zastosowanie „Publikacje cyfrowe” dla publikacji związanych z oprogramowaniem Digital Publishing Suite.
Po utworzeniu dokumentu można także zmienić jego zastosowanie (przeznaczenie).

Określ liczbę stron do utworzenia w nowym dokumencie.

Określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną
opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących. Zobacz Rozpoczynanie dokumentu od pary
stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce, tak jak w przypadku
książek lub czasopism. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby każdą stronę ukazać oddzielnie, tak jak w przypadku drukowania ulotek, plakatów lub
obiektów ze spadem na oprawie.
Po utworzeniu dokumentu można posłużyć się panelem Strony, aby utworzyć zestaw stron widzących zawierający więcej niż dwie strony lub też,
aby wymusić otwieranie dwóch pierwszych stron w postaci stron widzących. (Zobacz Sterowanie podziałem stron widzących na strony
pojedyncze).

Wersja CS5.5 i starsze: Wybierz tę opcję, aby utworzyć ramkę tekstową o rozmiarze obszaru w granicach marginesów,
która będzie zgodna z ustawieniami kolumny. Ramka tekstowa wzorca dodawana jest do strony wzorcowej A. (Zobacz Korzystanie z ramek
tekstowych na stronach wzorcowych).
Opcja Ramka tekstowa wzorca jest dostępna tylko wtedy, jeżeli wybrano polecenie Plik > Nowy > Dokument.
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Główna ramka tekstowa

Rozmiar strony

Orientacja

Spad

Informacje o pracy

Podgląd

Uwaga:

Do góry

Do góry

Wersja CS6 i nowsze: wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej. Po zastosowaniu
nowej strony wzorcowej wątek w głównej ramce tekstowej zostanie automatycznie wlany do głównej ramki tekstowej na nowej stronie wzorcowej.

Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu
rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.

Kliknij Pionowo  (na wysokość) lub Poziomo  (na szerokość). Ikony te oddziałują dynamicznie z wymiarami podanymi w sekcji
Rozmiar strony. Jeżeli większą wartością jest wysokość, wybierany jest układ w pionie. Jeżeli większą wartością jest szerokość, wybierany jest
układ w poziomie. Kliknięcie wyłączonych ikon przełącza wartości wysokości i szerokości.
Wskazówka: Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij w oknie dialogowym Nowy dokument przycisk strzałki umieszczony
przed etykietą Spad i Informacje o pracy. Aby utworzyć obszary spadu i informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy
kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

Korzystanie z obszaru Spad umożliwia drukowanie obiektów wyrównanych do zewnętrznej krawędzi zdefiniowanego rozmiaru strony. Jeżeli
obiekt zostanie umieszczony na samej krawędzi strony o żądanych rozmiarach, to po wydrukowaniu na obwodzie obszaru zadruku może pojawić
się biała obwódka. Wynika to z niewielkich błędów wyrównania podczas druku lub przycinania. Dlatego też umieszczając obiekty przy krawędzi
strony należy pozostawić nieco miejsca między obiektem a krawędzią na stronie o zdefiniowanych rozmiarach, a następnie przyciąć stronę po
wydrukowaniu. Obszar spadu jest w dokumencie zaznaczony czerwonymi liniami. Ustawienia obszaru spadu definiuje się w panelu Spad okna
dialogowego Drukuj.

Po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony obszar informacji o pracy jest odrzucany. Obszar informacji o
pracy zawiera dane dotyczące druku, własnych pasków koloru, a także inne instrukcje i opisy innych informacji w dokumencie. Obiekty
umieszczone na obszarze informacji o pracy (w tym ramki tekstowe), zostaną wydrukowane, ale znikną po przycięciu dokumentu do ostatecznego
rozmiaru.
Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest większy) nie są drukowane.

(Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz to pole wyboru, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. Jeśli widok podglądu nie
spełnia oczekiwań, dokonaj niezbędnych zmian.

Można także kliknąć ikonę Zapisz ustawienia wstępne dokumentu, aby zachować ustawienia dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie okna dokumentu
Każda strona lub para stron widzących w dokumencie ma swój własny obszar roboczy (stół montażowy) i linie pomocnicze, które są widoczne w
trybie widoku normalnego. (Aby przejść do widoku normalnego, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Normalny). Gdy dokument jest
wyświetlany w jednym z trybów podglądu, obszar stołu montażowego zastępowany jest szarym tłem. (Zobacz Wyświetlanie podglądu
dokumentów). Kolor tła podglądu oraz kolory linii pomocniczych można zmieniać za pomocą preferencji linii pomocniczych i stołu montażowego.

 
Dokument i linie pomocnicze w trybie widoku normalnego 
A. Para stron widzących (czarne linie) B. Strona (czarne linie) C. Linie pomocnicze marginesu (karmazynowe linie) D. Linie pomocnicze łamu
(fioletowe linie) E. Obszar spadu (czerwone linie) F. Obszar informacji o pracy (niebieskie linie) 

Uwagi dotyczące okna dokumentu:

Linie w innych kolorach to linie pomocnicze miarki. Jeżeli są one obecne, po zaznaczeniu wyświetlają się w kolorze warstwy. Zobacz
Warstwy.

Linie łamów wyświetlane są przed liniami marginesów. Gdy linia łamu nakłada się na linię marginesu, zakrywa ją.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów strony
Można tworzyć własne rozmiary stron, które pojawią się w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Z menu Rozmiar strony wybierz polecenie Własny rozmiar strony.
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3. Podaj nazwę rozmiaru strony, określ ustawienia rozmiaru strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Plik New Doc Sizes.txt umożliwiający tworzenie niestandardowych rozmiarów stron w starszych wersjach programu InDesign jest niedostępny w
wersji InDesign CS5 i nowszych.

Określanie ustawień predefiniowanych dokumentu
Ustawienia opcji dokumentu dotyczące rozmiaru papieru, łamów, spadu i obszaru informacji o pracy można zapisać jako ustawienia
predefiniowane. Pozwala to oszczędzić czas i zagwarantować spójność przy tworzeniu kolejnych podobnych dokumentów.

1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu podaj nazwę dla nowych ustawień oraz wybierz podstawowe opcje
układu. (Zobacz sekcję Opcje nowego dokumentu, w której znajduje się opis każdej z opcji).

4. Kliknij dwukrotnie OK.

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i
wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawień predefiniowanych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:.

Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > [nazwa ustawień predefiniowanych]. (Przytrzymaj klawisz Shift
podczas wyboru predefiniowanych ustawień, aby utworzyć nowy dokument w oparciu o te ustawienia bez potrzeby otwierania okna
dialogowego Nowy dokument).

Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument, a następnie dokonaj wyboru spośród opcji dostępnych w menu Predefiniowane ustawienia
dokumentu w oknie dialogowym Nowy dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument wyświetli opcje predefiniowanych ustawień układu.

2. Zależnie od potrzeby dokonaj zmiany opcji i kliknij przycisk OK.

Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, należy przytrzymać klawisz Shift przy wybieraniu stylu ustawień z menu Predefiniowane
ustawienia dokumentu.

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign

Korzystanie z szablonów dokumentu

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
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Kody QR – informacje
Zarządzanie kodami QR w programie InDesign

Kody QR – informacje
Kody QR do możliwy do odczytania przez urządzenia graficzny zapis danych do różnych zastosowań przemysłowych. Kody te są obecnie
powszechnie stosowane w materiałach marketingowych. Konsument posiadający smartfon może zainstalować aplikację ze skanerem kodów QR,
który odczytuje i dekoduje informacje dotyczące adresu URL, który jest następnie otwierany w przeglądarce internetowej zainstalowanej w
smartfonie.

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik może odczytać tekst, dodać wizytówkę do kontaktów, otworzyć hiperłącze lub napisać wiadomość e-mail
lub tekstową.

Zarządzanie kodami QR w programie InDesign
W programie InDesign można teraz generować i edytować wysokiej jakości niezależne kody QR. Wygenerowany kod QR jest wysokiej jakości
obiektem graficznym, który w programie InDesign zachowuje się jak natywna grafika wektorowa. Obiekt można łatwo zeskalować i wypełnić
kolorami. Na obiektach tych można także stosować efekty, takie jak przezroczystość, oraz atrybuty, jak nadruk, farby podstawowe i zalewkowanie.
Grafikę kodu można skopiować i wkleić jaki obiekt wektorowy do standardowego edytora grafiki, jak np. Adobe Illustrator.

Generowanie kodu QR

1. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Generuj kod QR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj kod QR.

 

Okno dialogowe Generuj/Edytuj kod QR zawiera dwie karty: Zawartość i Kolor.

2. Na karcie Zawartość z listy rozwijanej Typ można wybrać dowolny z następujących typów danych:

Hiperłącze WWW
Zwykły tekst
Wiadomość tekstowa
E-mail
Wizytówka

W zależności od wybranego typu wyświetlane jest jedno lub więcej pól, w których należy umieścić zawartość, na podstawie której zostanie
wygenerowany kod QR.

3. Na karcie Kolor jest wyświetlana Lista próbek. Aby oznaczyć kod QR konkretnym kolorem, przełącz do karty Kolor i wybierz konkretną
wartość koloru. Domyślnie, wygenerowany kod QR ma kolor czarny z przezroczystym tłem.
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4. Kliknij OK.

5. W przypadku zaznaczenia ramki przed wygenerowaniem kodu QR, kod ten zostanie umieszczony bezpośrednio w zaznaczonej ramce,
zastępując jej zawartość.

W przeciwnym razie kod QR jest wczytywany do modułu umieszczania, za pomocą którego można go umieścić jak zwykły obiekt EPS.

Kliknięcie wewnątrz dokumentu powoduje umieszczenie obiektu w jego oryginalnym/domyślnym rozmiarze – 30 x 30 (cm).
Kliknięcie wewnątrz aktywnej ramki powoduje umieszczenie kodu wewnątrz niej w domyślnym rozmiarze. (Zastępuje on istniejącą
zawartość, jeśli użytkownik kliknie wewnątrz ramki z wciśniętym klawiszem Alt.)
Kliknięcie i przeciągnięcie tworzy nową ramkę ze stałą proporcją, a zwolnienie przycisku myszy umieszcza kod wewnątrz ramki.

Po umieszczeniu w dokumencie kod QR jest traktowany jak zwykły obiekt EPS z tą różnicą, że jest nad nim wyświetlana wskazówka z opisem
zawartości w formie osadzonego kodu.

 

Edytować zawartość i kolor kodu QR

1. Zaznacz obiekt kodu QR lub ramkę: kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki.

2. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Edytuj kod QR. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Edytuj kod QR z
menu podręcznego.

3. Okno dialogowe Edytuj kod QR wyświetla bieżące informacje o zawartości i kolorze.

4. Na karcie Zawartość można zmienić typ danych i zawartość.

5. Aby wybrać inny kolor kodu QR, kliknij kartę Kolor i wybierz pożądany kolor.

6. Kliknij OK.

Modyfikowanie atrybutu ramki kodu QR
Domyślne tło ramki kodu QR jest przezroczyste. Można jednak zmienić atrybuty wypełnienia i obrysu ramki, takie jak Kolor, Styl linii i Grubość, za
pomocą tradycyjnych elementów sterowania.

 

Przekształcić obiekt kodu QR
Umieszczony obiekt kodu QR można przesunąć, zmienić jego rozmiar lub obrócić za pomocą narzędzia Zaznaczanie. Podczas przeciągania pola
ramki zmienia się tylko wielkość ramki. Podczas przeciągania:

W przypadku naciśnięcia klawisza Shift proporcje ramki zostają zachowane.
W przypadku naciśnięcia klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh) skalowana jest ramka i zawartość z zachowaniem proporcji.
W przypadku naciśnięcia klawiszy Shift i Alt (Windows) lub Option (Macintosh) ramka jest skalowana od środka bez zachowania proporcji.
Aby zachować proporcje, należy nacisnąć klawisz Shift.
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Miarki i jednostki miary
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Zmiana miarek i jednostek miary
Zmiana punktu zerowego
Pomiar obiektów
Omówienie panelu Informacje

Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Zmiana miarek i jednostek miary
Można zmienić jednostki miary dla miarek ekranowych oraz paneli i okien dialogowych; ustawienia te można zmieniać w dowolnym momencie i
tymczasowo przesłaniać bieżące ustawienia jednostek miar przy wpisywaniu wartości. Domyślnie, miarki rozpoczynają pomiar od lewego górnego
rogu strony lub pary stron. Można to zmienić, przenosząc punkt zerowy miarki. (Zobacz Zmiana punktu zerowego).

Zmiana jednostek miary nie powoduje przesunięcia linii pomocniczych, siatek ani obiektów, kiedy więc zmieni się podziałka, mogą one nie
pasować do obiektów wyrównanych do poprzedniej podziałki.

Miarki w oknie dokumentu
A. Opisane znaki podziałki B. Główne znaki podziałki C. Podrzędne znaki podziałki

Dla miarki poziomej i pionowej można ustawić różne systemy miary. System wybrany dla miarki poziomej decyduje o tabulatorach, marginesach,
wcięciach i innych wymiarach. Każda para stron widzących ma swoją własną miarkę pionową; jednak wszystkie miarki pionowe używają tych
samych ustawień, określanych w oknie dialogowym Jednostki i skoki.

Domyślną jednostką miary na miarkach jest pica (1 pica jest równa 12 punktom). Można jednak wybrać własne jednostki na miarce i regulować
położenie głównych znaków podziałki. Na przykład, jeżeli zmieni się własną jednostkę miarki pionowej na 12 punktów, to główne znaki podziałki
będą się pojawiały co 12 punktów (jeżeli takie wyświetlanie jest możliwe przy danym powiększeniu). Opisy znaków podziałki obejmują
dostosowane znaki główne, zatem w tym samym przykładzie miarka wskazująca 3 oznacza trzecią wielokrotność skoku 12-punktowego, czyli 36
punktów.

Wyświetlanie i ukrywanie miarek
 W trybie widoku normalnego (Widok > Tryb ekranu > Normalny) wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki lub Ukryj miarki.

Zmiana jednostek miary i miarek

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).

2. Aby zmienić położenie punktu zerowego, wybierz z menu Początek sekcji Jednostki miarki jedną z następujących opcji:

Strony widzące - aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej pary stron. Miarka pozioma rozciąga się na obie
strony widzące.

Strona - aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej strony. Miarka pozioma zaczyna się od zera na każdej ze
stron w parze stron widzących.

Grzbiet - aby ustawić początek miarki pośrodku grzbietu. Po lewej stronie grzbietu miarka pozioma podaje wymiary w wartościach
ujemnych, zaś po jego prawej stronie – w wartościach dodatnich.

3. Aby zmienić system miar dla miarek poziomych i pionowych, okien dialogowych i paneli, wybierz dany system z menu Poziomo i Pionowo.
Można także wybrać opcję Dostosuj i wpisać liczbę punktów, określającą skok głównych znaków podziałki.

Jeśli określisz system miar inny niż punkty, wartości opcji Skok co dla siatki linii bazowych nadal będą wyświetlane w punktach. Ułatwia to
dopasowanie rozmiaru tekstu i wartości interlinii, które zawsze są wyrażane w punktach.

4. Aby zmienić wartość określającą rozmiar tekstu, wybierz Punkty lub Piksele z menu Rozmiar tekstu. Opcja ta jest szczególnie przydatna,
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gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

5. Aby zmienić wartość określającą ustawienia grubości obrysu, wybierz Punkty, Milimetry lub Piksele z menu Obrys. Opcja ta jest szczególnie
przydatna, gdy projektujesz dokument przeznaczony do użycia w Internecie.

6. Aby zmienić wartość służącą do obliczania punktów, wpisz żądaną wielkość punktu na cal w pole Punkty/cal.

7. Wybierz opcje skoku klawiatury spośród podanych poniżej:

Klawisz kursora Steruje skokiem klawiszy strzałek podczas podsuwania obiektów.

Rozmiar/Interlinia Steruje skokiem zwiększania lub zmniejszania wielkości interlinii w punktach za pomocą skrótów klawiszowych.

Przesunięcie linii bazowej Steruje skokiem przesunięcia linii bazowej za pomocą skrótów klawiszowych.

Kerning/światło Steruje skokiem kerningu i światła regulowanego za pomocą skrótów klawiszowych.

8. Kliknij OK.

Jednostki miary można również zmienić poprzez kliknięcie miarki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control
(Mac OS) i wybierając jednostkę z menu kontekstowego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control w
miejscu przecięcia miarek poziomych i pionowych pozwala jednocześnie zmienić jednostki obydwu typów miarek.

Przesłanianie domyślnych jednostek miary
Użytkownik może wprowadzić wybraną jednostkę miary w miejsce jednostki domyślnej.

 Zaznacz istniejącą wartość w panelu lub w oknie dialogowym i wpisz nową wartość, używając notacji z poniższej tabeli:

Aby określić: Wpisz po wartości
następujące skróty:

Przykłady Wynik

Cale i

cal

cal

"

5.25i

5,25 cala

5.25cala

5.25”

5 1/4 cala

Milimetry mm 48 mm 48 milimetrów

Centymetry cm 12 cm 12 centymetrów

Pica p 3p 3 pica

Punkty pkt

p (przed wartością)

6 pkt

p6

6 punktów

Pica i punkty p (pomiędzy wartościami) 3p6 3 pica, 6 punktów

Piksele (w piks.) 5 pikseli 5 pikseli

Cycera c 5c 5 cycero

Agaty ag 5 ag agaty

Zmiana punktu zerowego
Punkt zerowy to położenie, w którym przecinają się zera na miarce poziomej i pionowej. Domyślnie punkt zerowy znajduje się w górnym lewym
rogu pierwszej strony każdej pary stron widzących. Oznacza to, że domyślne położenie punktu zerowego jest zawsze w takiej samej odległości
względnej dla pary stron, ale może być różne w odniesieniu do stołu montażowego.

Współrzędne X i Y w panelu Sterowanie, panelu Informacje i panelu Przekształć wyświetlane są w odniesieniu do punktu zerowego. Punkt zerowy
można przesuwać w celu pomiaru odległości, tworzenia nowego punktu odniesienia dla pomiarów lub w celu podziału zbyt dużych stron.
Domyślnie każda para stron widzących ma jeden punkt zerowy w górnym lewym rogu pierwszej strony, ale można go umieścić także na grzbiecie
oprawy lub wprowadzić dla każdej ze stron danej pary jej własny punkt zerowy.

Dopasowanie punktu zerowego
Gdy przesuwa się punkt zerowy, przyjmuje on to samo położenie względne na wszystkich parach stron widzących. Na przykład, jeżeli przesunie
się punkt zerowy w górny lewy róg drugiej strony jednej pary stron, to będzie się on pojawiał w tym miejscu na drugiej stronie wszystkich innych
par w dokumencie.
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 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby przesunąć punkt zerowy, przeciągnij go z punktu przecięcia miarki poziomej i pionowej aż do miejsca na układzie, gdzie ma się on
znaleźć.

Ustanawianie nowego punktu zerowego

Aby zresetować punkt zerowy, kliknij dwukrotnie w miejscu przecięcia miarki poziomej i pionowej .

Aby zablokować lub odblokować punkt zerowy, kliknij ten punkt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control
(Mac OS), a następnie wybierz polecenie Zablokuj punkt zerowy z menu kontekstowego.

Zmiana domyślnego punktu zerowego
Za pomocą parametru Początek w oknie dialogowym Preferencje można ustawiać domyślny punkt zerowy miarek oraz zakres miarki poziomej.
Zakres określa, czy miarka rozciąga się na stronę, obie strony widzące, czy wiele stron widzących poczynając od grzbietu.

Jeżeli ustawi się punkt początkowy na grzbiet oprawy każdej pary stron widzących, punkt ten zostaje w tym miejscu zablokowany. Nie będzie
można zmienić położenia punktu początkowego, przeciągając go z przecięcia miarek, dopóki nie wybierze się innej opcji.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).
2. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Początek w sekcji Jednostki miarki:

Strony widzące - aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej pary stron. Miarka pozioma rozciąga się na obie
strony widzące.

Strona - aby ustawić punkt początkowy miarki w górnym lewym rogu każdej strony. Miarka pozioma zaczyna się od zera na każdej ze
stron w parze stron widzących.

Grzbiet - aby ustawić początek miarki pośrodku grzbietu. Po lewej stronie grzbietu miarka pozioma podaje wymiary w wartościach
ujemnych, zaś po jego prawej stronie – w wartościach dodatnich.

Ustawienia punktu początkowego miarki poziomej można zmienić również za pomocą menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu
miarki poziomej prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięciu z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS).

Pomiar obiektów
Narzędzie Miarka pozwala obliczyć odległość między dowolnymi dwoma punktami w oknie dokumentu. Podczas mierzenia odległości między
punktami, wynik pomiaru jest wyświetlany w panelu Informacje. Wszystkie pomiary poza kątem obliczane są w jednostkach miary, ustawionych w
danym momencie dla dokumentu.

Po uaktywnieniu narzędzia Miarka w celu pomiaru pewnego elementu linia lub linie pozostają widoczne, aż do momentu rozpoczęcia nowego
pomiaru lub uaktywnienia innego narzędzia.

Pomiar odległości między dwoma punktami
1. Sprawdź czy panel Informacje jest widoczny (Okno > Informacje).

2. Zaznacz narzędzie Miarka . (aby wyświetlić narzędzie Miarka, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz).
3. Kliknij pierwszy punkt i przeciągnij wskaźnik do drugiego. Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza ruchy narzędzia do

wielokrotności 45°. Nie można przeciągnąć wskaźnika poza pojedynczy obszar roboczy i związaną z nim parę stron widzących.

W panelu Informacje są wyświetlane wyniki pomiarów szerokości i wysokości.

Pomiar kątów
1. Sprawdź czy panel Informacje jest widoczny (Okno > Informacje).

2. Zaznacz narzędzie Miarka . (aby wyświetlić narzędzie Miarka, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz).
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmierzyć kąt względem osi x, przeciągnij narzędziem.

Aby zmierzyć dowolny kąt, przeciągnij w celu utworzenia pierwszej linii kąta. Umieść narzędzie nad dowolnym punktem końcowym linii
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pomiaru. Następnie dwukrotnie kliknij i przeciągnij lub przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby
utworzyć drugą linię kąta.

Podczas pomiaru kąta niestandardowego panel Informacje pokazuje długość pierwszej linii jako D1, a długość drugiej linii jako D2.

Omówienie panelu Informacje
Panel Informacje zawiera dane dotyczące zaznaczonych obiektów, bieżącego dokumentu albo obszaru pod wybranym w danym momencie
narzędziem. Są przy tym wyświetlane wartości dotyczące położenia, rozmiaru oraz kąta. Podczas przesuwania obiektu panel Informacje wyświetla
również jego położenie względem punktu początkowego.

Panel Informacje jest również przydatny, jeśli chcesz określić liczbę słów i znaków w wątkach.

W przeciwieństwie do innych paneli programu InDesign, panel Informacje dostępny jest tylko do odczytu: nie można wprowadzać na nim opcji ani
modyfikować wyświetlanych przez niego wartości. Polecenie Pokaż opcje z menu panelu zapewnia dostęp do dodatkowych informacji o
zaznaczonym obiekcie.

Panel Informacje
A. Położenie kursora w poziomie (X) B. Położenie kursora w pionie (Y) C. Odległość, na jaką obiekt lub narzędzie przesunięto względem punktu
początkowego D. Szerokość w bieżących jednostkach miary E. Wysokość w bieżących jednostkach miary F. Kąt obrotu

Wyświetlanie panelu Informacje
 Wybierz polecenie Okno > Informacje.

Aby zmienić bieżący system miar, kliknij mały trójkącik obok ikony ze znakiem plus.

Określanie liczby słów
1. Umieść punkt wstawiania wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz tekst.
2. Wybierz polecenie Okno > Informacje.

Panel Informacje wyświetla liczbę słów i znaków w danym wątku lub zaznaczonym tekście. Jeżeli tekst nie mieści się, pojawia się znak „+”, a po
nim wartość odpowiadająca liczbie nie mieszczących się znaków, słów lub wierszy.

Wyświetlanie dodatkowych opcji panelu Informacje
 Wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Informacje.

W zależności od tego, jakie narzędzie zostało wybrane lub jaki obiekt jest zaznaczony, panel Informacje może wyświetlać następujące dane:

Wartości kolorów wypełnienia i obrysu zaznaczonego obiektu oraz informacje o gradientach .

Nazwy dowolnych próbek. Zamiast nich można też wyświetlić wartości z przestrzeni kolorów. W tym celu należy kliknąć mały trójkącik obok
ikony wypełnienia lub obrysu.

Informacje o bieżącym dokumencie, takie jak jego położenie, data ostatniej modyfikacji, autor i rozmiar pliku. Są one wyświetlane wtedy, gdy
w dokumencie nie jest zaznaczony żaden element.

Liczba znaków, słów, wierszy i akapitów. Dane te są wyświetlane po utworzeniu punktu wstawiania lub po zaznaczeniu tekstu za pomocą
jednego z narzędzi Tekst (jeżeli tekst nie mieści się, pojawia się znak „+”, a po nim liczba odpowiadająca liczbie nie mieszczących się
znaków, słów lub wierszy).

Gdy zaznaczony jest plik graficzny, panel wyświetla typ pliku, rozdzielczość i przestrzeń kolorów. Rozdzielczość podawana jest zarówno w
pikselach na cal (rozdzielczość własna pliku graficznego), jak i w efektywnych pikselach na cal (rozdzielczość grafiki, której rozmiar
zmieniono w programie InDesign). Jeżeli włączono zarządzanie kolorem, wyświetlany jest również profil ICC.

Kąt ścinania oraz skalowanie poziome i pionowe, jeśli zaznaczone jest narzędzie Ścinanie, narzędzie Skalowanie lub narzędzie
Przekształcanie swobodne.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Korzystanie z siatek
Przyciąganie obiektów do siatek

Korzystanie z siatek
W programie InDesign dostępne są dwa rodzaje nie występujących na wydrukach siatek: siatka linii bazowych do wyrównania łamów tekstu oraz
siatka dokumentu do wyrównania obiektów. Na ekranie siatka linii bazowych wygląda jak zeszyt w linię, a siatka dokumentu przypomina papier
milimetrowy. Oba rodzaje siatek można dostosować.

Siatka linii bazowych (po lewej) i siatka dokumentu (po prawej)

Gdy siatka jest widoczna, można zaobserwować jej następujące cechy:

Siatka linii bazowych pokrywa całą płaszczyznę stron widzących, natomiast siatka dokumentu pokrywa cały stół montażowy.

Siatki linii bazowych i dokumentu pojawiają się na każdej parze stron i nie mogą być przypisane do strony wzorcowej.

Siatka dokumentu może się pojawiać nad lub pod wszystkimi liniami pomocniczymi, warstwami i obiektami, ale nie może być przypisana do
żadnej warstwy.

Konfiguracja siatki linii bazowych
Za pomocą preferencji siatki można skonfigurować siatkę linii bazowych dla całego dokumentu.

Siatkę linii bazowych można skonfigurować dla wybranej ramki, posługując się oknem Opcje ramki tekstowej. (Zobacz Zmiana właściwości
ramki tekstowej).

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Siatki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Siatki (Mac OS).

2. Określ kolor siatki linii bazowych, wybierając go z menu Kolory. Można także wybrać polecenie Dostosuj z menu Kolory.

3. W polu Względem określ, czy siatka ma zaczynać się od góry strony, czy od górnego marginesu.

4. W polu Start podaj odległość siatki od góry strony lub od górnego marginesu, w zależności od opcji wybranej z menu Względem. Jeżeli
pojawią się trudności z wyrównaniem miarki pionowej do tej siatki, warto spróbować wpisać tutaj zero.

5. W polu Skok co wpisz wartość odstępu między liniami siatki. W większości przypadków należy wpisać wartość odpowiadającą interlinii
tekstu, tak aby wiersze tekstu były dokładnie wyrównane z siatką.

Siatka linii bazowych w oknie dokumentu
A. Pierwsza linia siatki B. Odstęp między liniami siatki

6. W polu Próg wyświetlania wybierz wartość określającą powiększenie, poniżej którego siatka nie jest widoczna. Zwiększenie progu
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wyświetlania pozwala uniknąć zagęszczenia linii siatki przy mniejszych powiększeniach.

Siatka linii bazowych przy powiększeniu mniejszym od progu (po lewej) i większym od progu (po prawej)

7. Kliknij OK.

Uwaga: Polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych steruje zarówno przyciąganiem do linii pomocniczych, jak i do siatki linii bazowych.

Konfiguracja siatki dokumentu

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Siatki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Siatki (Mac OS).

2. Określ kolor siatki dokumentu, wybierając go z menu Kolory. Można także wybrać polecenie Dostosuj z menu Kolory.

3. Aby ustawić odstępy siatki w poziomie, należy w sekcji Siatka dokumentu podać wartość „Linie siatki co” w polu Poziomo, a następnie
podać wartość podziału między poszczególnymi liniami w polu Subpodział.

4. Aby w sekcji Siatka dokumentu ustawić odstępy siatki w pionie, należy podać wartość „Linie siatki co” w polu Poziomo, a następnie podać
wartość podziału między poszczególnymi liniami w polu Subpodział.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij przycisk OK:

Aby umieścić siatkę dokumentu i linii bazowych za wszystkimi innymi obiektami, zaznacz opcję Siatki na spodzie.

Aby umieścić siatkę dokumentu i linii bazowych przed wszystkimi innymi obiektami, usuń zaznaczenie opcji Siatki na spodzie.

Aby umieścić linie pomocnicze za wszystkimi innymi obiektami, można również kliknąć pusty obszar w oknie dokumentu prawym przyciskiem
myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie z menu kontekstowego, które wyświetli się na ekranie wybrać
opcję Linie na spodzie.

Wyświetlanie lub ukrywanie siatek

Aby wyświetlić lub ukryć siatkę linii bazowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż/Ukryj siatkę linii bazowych.

Aby wyświetlić lub ukryć siatkę dokumentu, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż/Ukryj siatkę dokumentu.

Przyciąganie obiektów do siatek
Gdy włączona jest opcja przyciągania, przeniesienie obiektu w obręb strefy przyciągania w danym miejscu siatki spowoduje, że obiekt ten zostanie
przyciągnięty w to miejsce.

Przyciąganie obiektów do siatki dokumentu
1. Wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze i sprawdź, czy zaznaczone jest polecenie Przyciągaj do siatki dokumentu. Jeżeli opcja

ta nie jest zaznaczona, kliknij ją.
Uwaga: Polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych steruje zarówno przyciąganiem do linii pomocniczych, jak i do siatki linii bazowych.

2. Aby określić strefę przyciągania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) albo InDesign >
Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Mac OS), a następnie wpisz wartość w polu Strefa przyciągania i kliknij przycisk OK.
Wartość w polu Strefa przyciągania jest zawsze podawana w pikselach.

Aby przyciągnąć obiekt do siatki, przeciągaj go w kierunku siatki do momentu, gdy przynajmniej jedna krawędź obiektu znajdzie się w strefie
przyciągania.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Informacje o stronach pojedynczych i stronach widzących

Do góry

Zmiana wyświetlania strony i stron widzących
Uaktywnianie lub zaznaczanie strony lub stron widzących
Dodawanie nowych stron do dokumentu
Tworzenie kolorowych etykiet dla miniatur stron

Jeżeli w oknie dialogowym Plik > Ustawienia dokumentu zaznaczona zostanie opcja Strony widzące, strony dokumentu będą organizowane jako
strony widzące. Strony widzące to zestaw stron oglądanych razem, np. dwie strony widoczne po otwarciu księgi albo czasopisma. Każdy zestaw
stron widzących programu InDesign zawiera własny stół montażowy, czyli obszar poza stroną, gdzie można przechowywać obiekty nie
rozmieszczone jeszcze na stronie. Każdy stół montażowy stron widzących zawiera przestrzeń na spad, czyli wychodzenie obiektów poza krawędź
strony.

 
Panel Strony 
A. Ikony stron B. Strona z zastosowanym elementem „A” C. Zaznaczone strony widzące 

Po wybraniu dla opcji Bindowanie wartości Od prawej do lewej w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu, numery są dołączane do ikon stron w
panelu Strony od lewej do prawej.

Podczas pracy dokumentem znacznej długości można szybko przejść na stronę, wybierając polecenie Układ > Przejdź na stronę.

Zmiana wyświetlania strony i stron widzących
Panel Strony udostępnia informacje o stronach, zestawach stron widzących (stronach oglądanych razem) oraz wzorcach (stronach lub parach
stron, które automatycznie formatują inne strony lub pary), a także umożliwia sterowanie nimi. Panel Strony wyświetla domyślnie miniaturki
zawartości każdej strony.

1. Jeżeli panel Strony nie jest widoczny, należy wybrać polecenie Okno > Strony.

2. Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Strony.

3. W sekcji Ikony określ, które ikony mają być wyświetlane obok miniatur stron w panelu Strony. Ikony te informują, czy do stron widzących
dodano przezroczystość lub przejścia stron oraz czy widok stron widzących jest obrócony.

4. W sekcjach Strony i Wzorce:

możliwy jest wybór rozmiaru ikon dla stron i wzorców;

wybór opcji Pokaż pionowo pozwala wyświetlić strony widzące w jednej kolumnie; usunięcie zaznaczenia tej opcji pozwala wyświetlić
strony widzące w rzędzie (obok siebie);

wybór opcji Pokaż miniaturki pozwala wyświetlić miniaturki zawartości każdej strony. Opcja ta jest niedostępna, jeśli są zaznaczone
pewne opcje rozmiaru ikon.

5. Wybór opcji Strony na wierzchu w sekcji Układ panelu spowoduje wyświetlenie sekcji ikon strony ponad sekcją ikon wzorca; wybór opcji
Wzorce na wierzchu da efekt odwrotny.

6. Wybór opcji z menu Zmień rozmiar pozwala sterować wyświetlaniem sekcji przy zmianie rozmiaru panelu.
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Aby zmieniać rozmiar zarówno sekcji stron, jak i wzorców w panelu, wybierz opcję Proporcjonalne.

Aby utrzymać rozmiar sekcji stron, a pozwalać jedynie na zmianę rozmiaru sekcji wzorców, wybierz opcję Stałe strony.

Aby utrzymać rozmiar sekcji wzorców, a pozwalać jedynie na zmianę rozmiaru sekcji wzorców, wybierz opcję Stałe wzorce.

Uaktywnianie lub zaznaczanie strony lub stron widzących
Użytkownik dokonuje zaznaczenia lub uaktywnienia strony lub pary stron widzących, zależnie od wykonywanego zadania. Niektóre polecenia
dotyczą zaznaczonej w danym momencie strony lub pary stron widzących, a inne mają wpływ na uaktywnioną stronę lub parę stron. Na przykład,
linie miarki można przeciągać tylko na uaktywnioną stronę lub parę stron widzących, jednak polecenia dotyczące stron, takie jak Powiel parę stron
widzących albo Usuń stronę, dotyczą strony lub pary stron zaznaczonych w panelu Strony. Uaktywnienie strony lub pary stron widzących jest
przydatne wtedy, gdy w oknie dokumentu widocznych jest kilka par, a użytkownik chce wkleić obiekt na konkretną pary stron.

W panelu Strony

Aby jednocześnie uaktywnić i zaznaczyć stronę lub parę stron widzących, kliknij dwukrotnie ikonę lub numery stron pod ikoną. Jeżeli
strona lub para stron nie była widoczna w oknie dokumentu, zostanie wyświetlona.

Wskazówka! Stronę lub strony widzące można także uaktywniać i zaznaczać poprzez kliknięcie strony, dowolnego obiektu na stronie lub
obszaru roboczego w oknie dokumentu.

Miarka pionowa wzdłuż wszystkich nieaktywnych stron lub par stron widzących jest niedostępna (szara).

Aby zaznaczyć stronę, kliknij jej ikonę (nie należy klikać dwukrotnie, ponieważ spowoduje to również uaktywnienie i pokazanie strony).

Aby zaznaczyć strony widzące, kliknij numery stron znajdujące się pod odpowiednią ikoną.

Uwaga! Niektóre opcje stron widzących, np. opcje w menu panelu Strony, są dostępne tylko w przypadku, gdy zaznaczony cały zestaw
stron widzących.

Strona 1 jest uaktywniona, a strona 5 jest zaznaczona (po lewej); strona 1 jest uaktywniona, a zaznaczony jest cały zestaw stron
widzących (po prawej).

Dodawanie nowych stron do dokumentu

Wykonaj dowolną z następujących czynności.

Aby dodać stronę za aktywną stroną lub zestawem stron widzących, kliknij przycisk Nowa strona w panelu Strony lub wybierz polecenie
Układ > Strony > Dodaj stronę. Nowa strona będzie korzystała z tego samego wzorca, co istniejąca, aktywna strona.

Aby dodać wiele stron na końcu dokumentu, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu. W oknie Ustawienia dokumentu podaj
łączną liczbę stron w dokumencie. Program InDesign doda strony za ostatnią stroną lub zestawem stron widzących.

Aby dodać strony i określić wzorzec dokumentu, wybierz polecenie Wstaw strony z menu panelu Strony lub wybierz polecenie Układ >
Strony > Wstaw strony. Podaj gdzie mają zostać dodane strony. Wybierz wzorzec, jaki ma być im nadany.
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Do góryTworzenie kolorowych etykiet dla miniatur stron
W panelu Strony można przydzielać kolorowe etykiety miniaturom stron. Przykładowo, możesz używać kolorowych etykiet do informowania o
stanie stron — kolorem zielonym oznaczyć rozkładówki ukończone, żółtym te, które są nadal tworzone, a czerwonym nierozpoczęte.

1. W panelu Strony zaznacz strony, w których zostaną zastosowane kolorowe etykiety.

2. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Kolorowe etykiety, a następnie wybierz, kolor, który chcesz użyć.

Kolorowa etykieta pojawi się w panelu Strony pod miniaturą.

Nadanie kolorowej etykiety stronie wzorcowej powoduje nadanie jej wszystkim stronom, w których zostanie zastosowany wzorzec. Jeśli jednak
nadasz kolorową etykietę pojedynczym stronom dokumentu, użyta zostanie kolorowa etykieta dla stron dokumentów. Aby użyć kolorowej etykiety
dla stron wzorcowych, zaznacz strony dokumentu, które chcesz zmienić i z menu panelu Strony wybierz polecenie Kolorowa etykieta > Użyj kolor
wzorcowy.
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Uwaga:

Do góry

Reguły układów alternatywnych i układów płynnych ułatwiają projektowanie elastycznych witryn, które dopasowują się do wielu rozmiarów stron,
bądź orientacji lub proporcji obrazu.

W przypadku publikowania w wielu formatach i rozmiarach istnieje możliwość wyboru strategii projektowej, która najlepiej odpowiada
charakterystyce zlecenia: ręczna, półautomatyczna lub w pełni zautomatyzowana. Stopień kontroli nad projektem jest niższy w przypadku
zautomatyzowanych obiegów pracy. Program InDesign oferuje szereg poprawek dla każdej z obranych strategii, które mają na celu optymalizację
kosztów i poziomu kontroli.

Automatyczne publikowanie stron opartych na płynnym układzie nie jest jeszcze możliwe ze względu na niedostępność zgodnych
technologii w przeglądarkach. 

Zalecany obieg pracy

 
A. Obieg pracy z alternatywnym układem B. Reguły alternatywnego układu i płynnej strony 

KROK 1: Wybierz urządzenie docelowe oraz wymiary i orientacja tego urządzenia. Następnie utwórz główny układ dla wszystkich stron.

KROK 2: (Opcjonalnie) Dodaj reguły układu płynnego Adobe, aby ułatwić dostosowanie zawartości strony do różnych proporcji i rozmiarów
obrazu. Reguły układu płynnego są przydatne przy tworzeniu stron przeznaczonych do wyświetlania na wielu różnorodnych urządzeniach. Bez
reguł układu płynnego należałoby ręcznie utworzyć unikalne układy dla każdego możliwego rozmiaru i proporcji obrazu z osobna. Zobacz Układy
płynne.

KROK 3: Utwórz nowe strony w tym samym dokumencie za pomocą funkcji Utwórz układ alternatywny. Wprowadź ręczne poprawki w układzie,
jeśli jest to konieczne ze względu na specyfikę głównego układu i reguły układu płynnego strony. Powtórz ten krok dla każdego nowego rozmiaru i
orientacja obrazu. Zobacz Układy alternatywne.

Układy płynne
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Skaluj

 
Układy płynne

Płynne układy ułatwiają projektowanie materiałów pod różnorodne rozmiary stron, orientacji obrazu i urządzenia. Reguły układu płynnego określają
sposób dostosowania obiektów na stronie podczas tworzenia alternatywnych układów i zmiany rozmiaru, orientacji lub proporcji obrazu.

Do różnych stron można zastosować różne reguły, zależnie od tworzonego układu oraz celów projektanta, przy czym do każdej strony można
stosować tylko jedną regułę płynnej strony jednocześnie. Układ płynny to ogólny termin obejmujący zestaw określonych reguł strony płynnej, takich
jak: skalowanie, ponowne centrowanie, oparte na liniach pomocniczych i oparte na obiektach.

Za pomocą reguł płynnej strony można dostosować zawartość do różnych rozmiarów wyjściowych.

Dostosować układ podczas tworzenia nowych stron z alternatywnymi układami w tym samym dokumencie;
Dostosować układ podczas zmiany istniejącego rozmiaru stron. Ta metoda jest skuteczniejsza od starszej funkcji Dopasowanie układu.

Aby zastosować regułę płynnej strony, wybierz narzędzie Strona  i kliknij stronę. Następnie wybierz regułę płynnej strony z paska sterowania.
Zamiennie można również użyć polecenia Układ > Układy płynne

Aby podejrzeć wynik zastosowania danej reguły, użyj narzędzia Strona i przeciągaj uchwyty stron, aby zmienić rozmiar strony. Po zwolnieniu
uchwytu strona powraca do oryginalnego rozmiaru.

Aby zmienić rozmiar strony, naciśnij klawisz Alt (w systemie operacyjnym Windows) lub Option (w systemie Mac OS) i przeciągnij kursor
myszy. Używanie myszy do zmiany rozmiaru stron może skutkować utworzeniem stron o nieprecyzyjnie określonym rozmiarze. Dokładniejszą
zmianę rozmiaru strony umożliwiają widżety Wysokość i Szerokość na pasku sterowania. 

 
Reguły strony płynnej 
A. Narzędzie Strona B. Reguły strony płynnej na pasku sterowania C. Uchwyty strony D. Przypinki reguł opartych na obiektach E. Panel Układ
płynny

Reguły strony płynnej
Do każdej oddzielnej strony można zastosować różne reguły. Należy pamiętać, że do jednej strony można zastosować tylko jedną regułę. 

Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak stosować reguły Brak, Skaluj i Wyśrodkuj ponownie podczas zmiany rozmiaru układu. Poznaj także
znaczenie reguły „Na podstawie wzorca”. Korzystanie z zasad układu płynnego: Skala, Ponowne środkowanie i W oparciu o wzorcową.

Cała zawartość strony jest traktowana jak grupa — zmiana rozmiaru strony będzie skutkować proporcjonalnym skalowaniem jej
elementów. Efekt jest podobny do efektu skalowania w telewizorach HD, w wyniku którego po dwóch stronach obrazu są widoczne poziome pasy
(letterboxing) lub pionowe pasy (pillarboxing).
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Wyśrodkuj ponownie

Oparte na linii pomocniczej

 
Reguły strony płynnej: Skala

Cała zawartość strony jest automatycznie środkowana ponownie, niezależnie od jej szerokości. W przeciwieństwie do
polecenia Skala, zawartość zachowuje oryginalny rozmiar. Za pomocą reguły Wyśrodkuj ponownie, dokładnego planowania i odpowiedniego
ułożenia zawartości można osiągnąć efekt podobny do bezpiecznych obszarów stosowanych w produkcji wideo.

 
Reguły strony płynnej: Wyśrodkuj ponownie

Linie pomocnicze definiują w obszarze strony linię prostą, do której można dostosować zawartość.
Istnieje możliwość dodania odstępu
Rozmiar ramek z tekstem może ulec zmianie; w takim przypadku tekst zostanie ponownie wlany, ale nie będzie skalowany.
Rozmiar ramek obrazów umieszczonych na stronie ulegnie zmianie, wraz z wymiarem obramowania przycięcia zawierającej je ramki.

Aby dodać płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i wyciągnij linie pomocnicze z miarki.
Reguły oparte na linii pomocniczej są podobne do skalowania 3- lub 9-plasterkowego w programach Illustrator, Fireworks i Flash. Obejrzyj
film Stosowanie reguł układu płynnego w oparciu o linie pomocnicze.

Aby skonwertować linię pomocniczą miarki na płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i kliknij ikonę Konwersja na płynną linię
pomocniczą na linii pomocniczej. Płynna linia pomocnicza jest wyświetlana jako linia przerywana, w przeciwieństwie do linii pomocniczej miarki,
która jest ciągła.

 
Reguły strony płynnej: Oparte na linii pomocniczej
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Oparte na obiekcie

Do góry

Użytkownik może definiować zachowanie układu płynnego odnośnie do rozmiaru i położenia względem krawędzi strony dla
każdego stałego lub względnego obiektu z osobna.

Każda krawędź obwiedni lub ramki obiekt może być stała lub ułożona względem odpowiedniej krawędzi strony. Na przykład – lewy bok ramki
może mieć relację wyłącznie z lewą krawędzią strony.
Wysokość i szerokość mogą być stałe lub zmieniać się względem strony. 

Obejrzyj film Stosowanie zasad obiektowych układów płynnych.

 
Reguły strony płynnej: Oparte na obiekcie

Układy alternatywne
Układy alternatywne są przydatne, jeśli w ramach tego samego dokumentu wymagane są różne rozmiary stron dla druku lub publikacji cyfrowych.
Funkcji tej można użyć do tworzenia różnych wersji drukowanej ulotki reklamowej. Za jej pomocą można także projektować poziome lub pionowe
układy dla takich urządzeń, jak Apple iPad lub tablety z systemem Android. 

 
Panel Alternatywne układy i Strony

Używając jej w połączeniu z opcją Układ płynne, możesz znacząco ograniczyć ilość pracy potrzebnej do ponownego ułożenia zawartości dla
każdego nowego rozmiaru i orientacji strony.

Opis ogólny tej funkcji przedstawiono na filmie Alternatywne układy przygotowanym przez serwis Lynda.com.

Tworzenie alternatywnych układów
Aby utworzyć układ alternatywny, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie Układ > Stwórz układ alternatywny
Wybierz opcję Stwórz układ alternatywny z menu panelu Strony
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Nazwa

Ze stron źródłowych

Rozmiar strony

Szerokość i wysokość

Orientacja

Zasada płynnej strony

Połącz wątki

Kopiuj style tekstowe do nowej grupy stylów

Inteligentne ponowne wlanie tekstu

 
Tworzenie alternatywnych układów

W oknie dialogowym Utwórz alternatywne układy określ następujące opcje.

Wprowadź nazwę alternatywnego układu.

Wybierz źródłowy układ z zawartością.

Wybierz rozmiar strony lub wprowadź własny rozmiar alternatywnego układu.

W tych polach jest wyświetlany rozmiar alternatywnego układu. Możesz wprowadzić w nich własne wartości, ale
spowoduje to zmianę rozmiaru strony na własny.

Wybierz orientację alternatywnego układu. Przełączenie między orientacją pionową a poziomą spowoduje aktualizację wartości
Wysokość i Szerokość.

Wybierz regułę płynnej strony stosowanej do alternatywnego układu. Wybierz pozycję Zachowaj istniejące, aby przenieść
reguły płynnej strony ze stron źródłowych. Aby zastosować nowe reguły strony płynnej, wybierz inną regułę.

Włącz tę opcję, aby umieszczać obiekty i powiązać je z oryginalnymi obiektami w układzie źródłowym. Jest to przydatne, jeśli
zamierzasz aktualizować oryginalny obiekt, ponieważ ułatwia zarządzanie aktualizacjami powiązanych obiektów. Zobacz Zawartość połączona.

Włącz tę opcję, aby skopiować wszystkie style tekstu i umieścić je w nowej grupie. Ta opcja jest
przydatna, gdy chcesz zmienić style tekstu w poszczególnych układach. 

Włącz tę opcję, aby usunąć wymuszone podziały wierszy oraz inne zastąpienia stylu tekstu.  
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Zawartość połączona | CC, CS6
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Kolektor zawartości

Umieszczanie zawartości

Utwórz łącze

Odwzoruj style

Edytuj niestandardowe odwzorowanie stylu

Narzędzia Kolektor zawartości
Umieszczanie i łączenie
Określanie opcji łączenia
Odwzorowywanie własnego stylu
Aktualizacja połączonego elementu

Powielanie zawartości na różnych stronach nie jest łatwym zadaniem; wielokrotne wykonywanie operacji kopiuj-wklej może być niewygodne i
pochłaniać czas. Funkcji wątków połączonych można używać do zarządzania wieloma wersjami zawartości. Zawartość można umieszczać i łączyć
w ramach tego samego dokumentu lub pomiędzy różnymi dokumentami. Zawartość połączona ułatwia obsługę pojawiających się obiegów pracy,
w których projektuje się z uwzględnieniem układów pionowych i poziomych. Zawartość połączona sprawdza się także w tradycyjnych obiegach
związanych z drukiem i publikacjami, w których wymagane jest np. synchronizowanie standardowego tekstu na różnych stronach i dokumentach.

Zawartość połączona działa podobnie do tradycyjnych łączy. Zobacz: Używanie panelu Łącza w opisie ogólnym. Można wyznaczyć wybrany obiekt
jako nadrzędny, a następnie umieścić go w innych lokalizacjach pod postacią elementów podrzędnych. Podczas aktualizacji obiektu nadrzędnego
oznaczone zostają obiekty podrzędne, które można następnie zsynchronizować z obiektem nadrzędnym.

Obiekty można umieszczać i łączyć za pomocą narzędzi Kolektora zawartości lub polecenia Edycja > Umieść i połącz.

Ikona  jest wyświetlana w lewym górnym rogu obiektu połączonego. Element jest wyświetlany jako obiekt połączony w panelu Łącza.

Narzędzia Kolektora zawartości
Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości pozwalają powielać elementy stron i umieszczać je w otwartych dokumentach
programu InDesign. W miarę gromadzenia zawartości jest ona wyświetlana w Zasobniku zawartości. Zasobnik zawartości pozwala łatwo i szybko
umieszczać i łączyć wiele elementów strony w ramach otwartych dokumentów.

Kliknij ikonę  w pasku narzędziowym, aby otworzyć Zasobnik zawartości.

Używanie Kolektora zawartości do zaznaczania obiektu i dodawania go do zasobnika

Używanie narzędzia Umieszczanie zawartości  do umieszczania obiektów strony na stronie

Naciśnij klawisz B, aby przełączyć między narzędziem Kolektor zawartości i Umieszczanie zawartości.

 
Zasobnik zawartości 
A. Narzędzie Kolektor zawartości B. Narzędzie Umieszczanie zawartości C. Utwórz łącze D. Odwzoruj style E. Edytuj niestandardowe
odwzorowanie stylu F. Opcje umieszczania G. Przeglądaj  H. Zbierz wszystkie ramki z wątkami I. Wczytaj zasobnik 

Kolektor zawartości pozwala na dodawanie elementów strony do Zasobnika zawartości.

Narzędzie Umieszczanie zawartości pozwala na pobieranie elementów z zasobnika i umieszczanie ich w dokumencie.
Po wybraniu tego narzędzia bieżący element zostaje dodany do modułu umieszczania.

Pozwala funkcji Utwórz łącze na połączenie umieszczonego elementu z lokalizacją źródłową pobranego elementu. Łączami można
zarządzać za pośrednictwem panelu Łącza.

Odwzorowywanie stylów akapitu, znaku, tabeli lub komórki pomiędzy oryginalnymi a umieszczonymi obiektami. Domyślnie na
potrzeby odwzorowywania używane są nazwy stylów. Zobacz Odwzorowywanie stylu niestandardowego.

Określ niestandardowe odwzorowanie stylu pomiędzy elementami źródłowymi i
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Opcje umieszczania

Przeglądaj

Zbierz wszystkie ramki z wątkami

Wczytaj zasobnik

Do góry

Do góry

umieszczonymi. Odwzorowanie stylu pozwala automatycznie zastąpić style źródłowe w umieszczonym elemencie.

Określ opcje Zasobnika podczas umieszczania elementów.

Usuwanie elementów z zasobnika po ich umieszczeniu
Wielokrotne umieszczanie bieżącego elementu. Element pozostaje wczytany w module umieszczania.
Umieść element i przejdź do następnego elementu. Element pozostaje jednak w zasobniku.

Przeglądaj elementy w Zasobniku zawartości.

Włącz tę opcję, aby zebrać wszystkie powiązane ramki. Zebrany zostaje wątek wraz ze wszystkimi ramkami.
Jeśli opcja ta jest wyłączona, wątek jest zbierany do jednej ramki.

Kliknij ikonę , aby wczytać zasobnik z elementami.
Zaznaczenie: Ta opcja pozwala wczytać wszystkie zaznaczone elementy

Strony: Ta opcja pozwala wczytać elementy z określonych stron
Wszystko: Ta opcja pozwala wczytać elementy ze wszystkich stron oraz obszaru roboczego

Włącz opcję Utwórz pojedynczy zestaw, aby zgrupować wszystkie elementy w jednym zestawie.

Oddzielne elementy stron lub powiązane elementy można zebrać w tzw. „zestawy”. W niektórych przypadkach program InDesign automatycznie
tworzy zestawy w celu zachowania spójności relacji między elementami strony.

Poniżej opisano kilka metod zbierania elementów w zestawach; niektóre z nich są ręczne, a inne automatyczne.

Zaznacz wiele elementów za pomocą ramki zaznaczenia.
Użyj opcji Wczytaj zasobnik, a następnie wybierz zakres stron, całą zawartość dokumentu lub wybrane elementy, aby automatycznie zebrać
elementy w zestawie.
Jeśli pobrano element zawierający zawartość powiązaną, taki jak część interaktywnego przycisku, do którego przypisano inne elementy i
stany, to wszystkie powiązane elementy zostaną zebrane w zestawie (ten zestaw zawsze będzie upuszczany za pomocą jednego gestu).
Jeśli pobrano pole tekstowe z tekstem powątkowanym, który rozciąga się na inne obiekty, a także zaznaczono w zasobniku pole wyboru
„zbierz wszystkie ramki z tekstem powątkowanym”, wszystkie pola z tekstem powątkowanym zostaną zebrane w zestawie. 

Umieść i połącz

1. Wybierz element strony poprzez zaznaczenie ramki lub umieszczenie kursora wstawiania w tekście. Możesz również wybrać wiele
elementów trzymając klawisz Shift i klikając myszą.

2. Wybierz polecenie Edycja > Umieść i połącz. Do kursora zostaną załadowane obiekty, które zostaną wyświetlone w zasobniku zawartości.

3. Aby umieścić połączony element, kliknij stronę lub narysuj ramkę.

Określ opcje łącza

1. W panelu Łącza wybierz połączony element.

2. W menu panelu Łącza wybierz pozycję Opcje łącza.
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Uaktualnij łącze podczas zapisywania dokumentu

Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje

Zachowaj zmiany lokalne podczas uaktualniania łączy obiektów

Usuń z wątku wymuszone podziały wierszy

Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu

Do góry

Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij
przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

3. Wybierz pożądane opcje.

Włącz tę opcję, aby aktualizować łącze z momencie aktualizowania dokumentu.

Włącz tę opcję, aby wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem, gdy
aktualizacja łącza będzie skutkować zastąpieniem lokalnych modyfikacji wprowadzonych w połączonym obiekcie.

Wybierz kategorię, która umożliwia zachowanie lokalnych modyfikacji
w momencie uaktualniania łącz.

Włącz Usuń Podziały wierszy Do środka Wątek. Usuwanie podziałów wierszy umożliwia
płynne ponowne wlanie tekstu do połączonej ramki, jeśli jej rozmiar zostanie zmieniony lub zostanie ona ponownie sformatowana.

Włącz tę opcję, aby odwzorować style, automatycznie stosując inny styl do połączonej
zawartości. Zobacz Odwzorowywanie stylu niestandardowego.

Aby określić domyślne opcje łącza, zamknij wszystkie dokumenty, otwórz menu panelu Łącza i wybierz Opcje łącza.

Niestandardowe odwzorowanie stylu
Style tekstowe (akapit, znak, tabela, komórka) lub grupy stylów można podczas łączenia odwzorowywać do innych stylów. Odwzorowane style
zostaną automatycznie zastosowane do powiązanej zawartości, zastępując oryginalne style obiektu nadrzędnego. Niestandardowe
odwzorowywanie stylu przydaje się w sytuacji, gdy np. użytkownik chce wykorzystać czcionki szeryfowe w publikacjach cyfrowych i bezszeryfowe
w drukowanych. Można także zmienić styl tekstu dla układu poziomego i pionowego.

Aby zdefiniować odwzorowanie własnego stylu, wykonaj jedną z poniższych czynności: 

W oknie dialogowym Opcje łączenia (panel Łącza > Opcje łącza), włącz opcję Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu, a następnie
kliknij Ustawienia.

Kliknij ikonę  w zasobniku zawartości.

Kategoria Przykłady

Wygląd

Atrybuty stylu obiektu, takie jak Pociągnięcie, Wypełnienie lub
Efekty. Nie dotyczy to atrybutów tekstowych lub ramek
tekstowych, takich jak nadrukowanie, ustawienia elementów
niedrukowalnych itp.

Rozmiar i kształt
Atrybuty wysokości, szerokości, przekształcenia, ramki
tekstowej i inne atrybuty rozmiaru kolumny

Interaktywność Animacje, stany obiektów, czynności przycisków

Zawartość ramki

Obrazy, materiały wideo lub inna zawartość umieszczona bądź
wklejona w ramce, a także efekty i ustawienia zastosowane
bezpośrednio do tych obiektów.

Inne

Atrybuty nie należące do innych kategorii, takich jak oblewanie
tekstem w ramkach, opcje eksportowania obiektów; atrybuty
ramki tekstowej, takie jak opcje linii bazowej, opcje
automatycznego rozmiaru, justowanie poziome itp.
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Do góry

 
Niestandardowe odwzorowanie stylu

1. Wybierz dokument źródłowy i typ stylu. 
2. Kliknij Nowe odwzorowywanie stylu.
3. Wybierz źródło i odwzorowane style lub grupy stylów z listy

Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij
przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

Uaktualnienia połączonego elementu
Jeśli oryginalny element zostanie zmodyfikowany, nad ramką i w panelu Łącza zostanie wyświetlony symbol . Aby wykonać aktualizację,
wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij ikonę  widoczną przy prawym górnym rogu ramki
Kliknij symbol  w panelu Łącza

Jeśli wprowadzono lokalne zmiany w elemencie podrzędnym, zostaną one nadpisane zawartością oryginalnego elementu. W przypadku wybrania
opcji Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

Użyj panelu Informacje o łączu, aby określić, czy w danym wątku dokonano lokalnych zmian; jeśli tak się stało, w stanie wątku będzie widoczny
komunikat „Tekst zmodyfikowany”.
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Dodawanie podstawowej numeracji stron

Do góry

Do góry

Dodawanie numeracji stron
Dodawanie znacznika numeru strony do strony wzorcowej
Zmiana stylu numeracji stron
Często wykonywania zadania numeracji stron

Do strony dokumentu można dodać znacznik bieżącego numeru strony, który określa położenie numeru na stronie oraz jego wygląd. Ponieważ
znacznik numeru strony jest automatycznie uaktualniany, wyświetlany przez niego numer jest zawsze właściwy, nawet po dodaniu, usunięciu lub
przeniesieniu stron w dokumencie. Znacznikom numeru strony można nadawać atrybuty formatowania i style, tak jak zwykłemu tekstowi.

Dodawanie znacznika numeru strony do strony wzorcowej
Znaczniki numerów stron są zazwyczaj dodawane do stron wzorcowych. Gdy strony wzorcowe nadawane są stronom dokumentu, numeracja stron
zostaje uaktualniona automatycznie, podobnie jak nagłówki i stopki.

 
Numer strony na wzorcu A (po lewej) oraz strona 5 oparta na tym samym wzorcu (po prawej)

Jeżeli automatyczny numer strony znajduje się na stronie wzorcowej, to jest wyświetlany prefiks tej strony. Na stronie dokumentu automatycznie
wyświetlany jest numer strony. Na stole montażowym wyświetlany jest tekst OR.

1. W panelu Strony dwukrotnie kliknij stronę wzorcową, do której chcesz dodać swój numer strony. Tworzenie stron wzorcowych – zobacz:
Tworzenie wzorców.

2. Stwórz nową ramkę tekstową, dostatecznie dużą, aby zmieścił się w niej najdłuższy numer strony oraz dowolny tekst, który ma się pojawić
obok niej. Umieść ramkę tekstową w miejscu przewidzianym na numery stron.

Jeśli dokument ma strony widzące, stwórz osobne ramki tekstowe dla lewej i prawej strony wzorcowej.

3. W ramce tekstowej numeru strony dodaj tekst, który będzie wyświetlany przed lub za numerem strony (na przykład „Strona”).

4. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na numer strony, a następnie wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny >
Znaczniki > Bieżący numer strony.

5. Zastosuj stronę wzorcową na stronach dokumentu, na których chcesz umieścić numerację stron. Stosowanie stron wzorcowych – zobacz:
Stosowanie stron wzorcowych.

Usunąć numer strony z pierwszej strony w dokumencie można na dwa sposoby. Można zastosować inny wzorzec lub wybrać opcję Brak albo
przesłonić i usunąć wzorzec ramki na stronie dokumentu. Naciśnij Ctrl/Cmd+Shift i kliknij ramkę tekstową, aby ja przesłonić.

Zmiana stylu numeracji stron
Domyślnie strony numerowane są przy użyciu cyfr arabskich (1, 2, 3...); można jednak numerować strony cyframi rzymskimi pisanymi wielką lub
małą literą (i, ii, iii...) lub sekwencjami alfanumerycznymi (a, b, c...). Możesz także nadać stronom numery z poprzedzającym zerem. Każda część
dokumentu, która używa innego stylu numeracji, nazywana jest sekcją. Więcej informacji na temat sekcji – zobacz: Definiowanie numeracji sekcji.

Galeria numeracji stron

Galeria oraz szybkie porady mówiące o tym,
jak dodawać numery stron.... Przeczytaj
więcej

http://goo.gl/KKJvd

Autor: Bob Bringhurst

Podziel się swoją wiedzą z
Pomoc społeczności Adobe
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Uwaga:

Do góry

W językach japońskim, chińskim czy koreańskim do numeracji stron domyślnie używa się cyfr arabskich. Przy pomocy polecenia Numeracja i opcje
sekcji można określić styl numerowania (cyfry rzymskie, arabskie, Kanji itd.). Opcja Styl pozwala wybrać liczbę cyfr w numerze strony, np. 001
lub 0001. Każda część dokumentu, która używa innego stylu numeracji, nazywana jest sekcją. Więcej informacji na temat sekcji – zobacz:
Definiowanie numeracji sekcji.

Użyj okna dialogowego Numeracja i opcje sekcji, aby zmienić styl numeracji stron na użycie innego formatu. Tego okna dialogowego można użyć,
aby wyzerować numerację stron lub rozpocząć numerację od podanego numeru.

1. W panelu Strony zaznacz stronę, od której ma się rozpocząć sekcja nowego stylu numeracji.

2. Wybierz polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji.

3. Określ opcje i kliknij OK. Zobacz: Opcje numerowania dokumentu.

Nad ikoną strony w panelu Strony pojawi się ikona wskaźnika sekcji  oznaczająca początek sekcji.

Jeśli przed wstawionym, bieżącym numerem strony pojawi się jakaś liczba lub cyfra, oznacza to, że dołączony został prefiks sekcji. Jeśli
nie chcesz tego prefiksu, w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji wyłącz opcję Dołącz przedrostek przy numeracji stron.

Typowe zadania numeracji stron
Program InDesign oferuje różne funkcje, które są pomocne w tworzeniu efektów numeracji stron.

W tym celu: Należy:

Dodać numerację stron do dokumentu w księdze. Zobacz: Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji w książce.

Dodawanie numeracji sekcji i rozdziałów Zobacz: Dodawanie i definiowanie numeracji sekcji.

Tworzenie bieżących nagłówków lub stopek korzystających ze
zmiennych tekstowych, takich jak data utworzenia, nazwa pliku
lub bieżący nagłówek albo tytuł.

Zobacz: Tworzenie nagłówków i stopek oraz Zmienne tekstowe.

Stwórz efekt „Strona x z y", w którym �x jest bieżącą stroną, a y -
łączną liczbą stron.

Wstaw znacznik Numer bieżącej strony dla x i wstaw zmienną
tekstową Numer ostatniej strony dla y (wybierz Typ > Zmienne
tekstowe > Wstaw zmienną > Numer ostatniej strony).

Stwórz przeskok wątku „Ciąg dalszy na stroniex". Zobacz: Dodawanie automatycznych numerów stron dla
przeskoków wątku.
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Create new documents (Chinese, Japanese, and Korean only)

To the top

Note:

To the top

Creating new documents
Create a new document
Create a new document with a layout grid
Create a new document with margins and columns
New Document options
Document window overview
Create custom page sizes
Define document presets
Create a document using a preset

Page design begins with the basics: starting a new document, setting up pages, and positioning margins and columns or changing grid settings.

When creating a document you can select from two workflows, either Layout Grid or Margins and Columns.

note: Whichever workflow you select, the file type of the document will be exactly the same. You can view a layout grid created in the document
using Margins and Columns, or hide a document layout grid created using the Layout Grid option by switching between views.

The workflow based on typesetting composition using Layout Grid is only available in Asian language versions. When you select Layout Grid, a
grid of squares will be displayed in the document. You can set the number of individual squares (number of rows or characters) from the page size
settings. Page margins will also be determined by this. By using a layout grid you can position an object accurately on a page using grid cell units.

The Margins and Columns workflow option is the same as in Western workflows. Western workflows are configured from Margins and Columns,
and objects are arranged on pages without layout grids. You can set the writing direction to horizontal or vertical using either the Margins and
Columns or Layout Grid workflow.

 
A document showing a layout grid (left) A document showing margins and columns (right)

Create a new document

1. Choose File > New > Document.

The New Document dialog box combines the Document Setup and the Margins And Columns dialog boxes, so that you can set up the page
size, margins, and page columns all in one place. You can change these settings at any time.

2. Specify document setup options. (See New Document options.)

To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options. The bleed and slug areas extend out from the edges of the
defined Page Size. To make the bleed or slug areas extend evenly on all sides, click the Make All Settings The Same icon .

3. Click OK to open a new document with the settings you specified.

To set default layout settings for all new documents, choose File > Document Setup or Layout > Margins And Columns, and set options
when no documents are open.

Create a new document with a layout grid

1. Choose File > New > Document.

2. Change the number of pages, page size, and other options. To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options.

3. Click Layout Grid Dialog, and then specify the layout grid settings. (See Layout Grid options.)
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4. Click OK to open a new document with the settings you specified.

The layout grid is for layout purposes only. To add text to your document, add frame grids or text frames.

Create a new document with margins and columns
When creating a document with Western style workflow, use Margins and Columns. If the general layout settings such as margins and number of
columns in a document are already known, use the Margins and Columns dialog box as the simplest method.

1. Choose File > New > Document.

2. Specify options using the New Document dialog box. Each option is the same as when creating a document using a layout grid.

3. Click Margins and Columns and select your options using the New Margins and Columns dialog box. The options are the same as in the
Margins and Columns dialog box. (See Change document setup, margins, and columns.)

4. Click OK.

Even when a document has been created using Margins and Columns, you can view its layout grid by choosing View > Grids & Guides > Show
Layout Grid, and you can modify the layout grid settings by choosing Layout > Layout Grid.

To set the default settings for all new documents, choose File > Document Setup, Layout > Margins and Columns, or Layout > Layout Grid
Settings, and set options when no documents are open.

New Document options

Choose a preset that you have saver earlier.

If you are creating a document to be output to PDF or SWF for the web, choosing the Web option changes several options in the dialog
box, such as turning off Facing Pages, changing the orientation from portrait to landscape, and using a page size based on monitor resolution. You
can edit any of these settings, but you cannot change the Intent setting after the document is created.
CS6: Digital publishing intent has been added for publications aimed for the Digital Publishing Suite.

Specify the number of pages to create in the new document.

Specify which number the document starts on. If you specify an even number (such as 2) with Facing Pages selected, the first
spread in the document begins with a two-page spread. See Start a document with a two-page spread.

Select this option to make left and right pages face each other in a double-page spread, such as for books and magazines.
Deselect this option to let each page stand alone, such as when you’re printing flyers or posters or when you want objects to bleed in the binding.
After you’ve created a document, you can use the Pages panel to create spreads with more than two pages or force the first two pages to open as
a spread. (See Control spread pagination.)

CS5.5 and earlier: Select this option to create a text frame the size of the area within the margin guides, matching the column
settings you specified. The master text frame is added to the A-Master. (See Using text frames on master pages.)
The Master Text Frame option is available only when you’ve chosen File > New > Document.

CS6 only: select this option to add a primary text frame on the master page. When you apply a new master page, the story
in the primary text frame automatically flows into the primary text frame of the new master page.

Choose a page size from the menu, or type values for Width and Height. Page size represents the final size you want after bleeds or
other marks outside the page are trimmed.

Click Portrait  (tall) or Landscape  (wide). These icons interact dynamically with the dimensions you enter in Page Size. When
Height is the larger value, the portrait icon is selected. When Width is the larger value, the landscape icon is selected. Clicking the deselected icon
switches the Height and Width values.
Tip: To specify the dimensions of the bleed and slug areas, click More Options in the New Document dialog box. To make the bleed or slug areas
extend evenly on all sides, click the Make All Settings The Same icon .

The Bleed area allows you to print objects that are arranged at the outer edge of the defined page size. For a page of the required
dimensions, if an object is positioned at its edge, some white may appear at the edge of the printed area due to slight misalignment during printing
or trimming. For this reason, you should position an object that is at the edge of the page of the required dimensions a little beyond the edge, and
trim after printing. Bleed area is shown by a red line on the document. You can set bleed area settings from Bleed in the Print dialog box.

The slug area is discarded when the document is trimmed to its final page size. The slug area holds printing information, customized color
bar information, or displays other instructions and descriptions for other information in the document. Objects (including text frames) positioned in
the slug area are printed but will disappear when the document is trimmed to its final page size.
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Objects outside the bleed or slug area (whichever extends farther) do not print.

You can also click the Save Document Preset icon to save document settings for future use.

Document window overview
Each page or spread in your document has its own pasteboard and guides, which are visible in Normal View mode. (To switch to Normal View,
choose View > Screen Mode > Normal.) The pasteboard is replaced with a gray background when the document is viewed using one of the
Preview modes. (See Preview documents.) You can change the color of this preview background and guides in Guides & Pasteboard preferences.

 
Document and guides in Normal View Mode 
A. Spread (black lines) B. Page (black lines) C. Margin guides (magenta lines) D. Column guides (violet lines) E. Bleed area (red lines) F. Slug
area (blue lines) 

Document window notes:

Lines of other colors are ruler guides which, when present, appear in the layer color when selected. See Layers.

Column guides appear in front of margin guides. When a column guide is exactly in front of a margin guide, it hides the margin guide.

Create custom page sizes
You can create custom page sizes that appear in the Page Size menu in the New Document dialog box.

1. Choose File > New > Document.

2. Choose Custom Page Size from the Page Size menu.

3. Type a name for the page size, specify page size settings, and then click Add.

The New Doc Sizes.txt file that lets you create custom page sizes in previous version of InDesign is not available in InDesign CS5 or later.

Define document presets
You can save document settings for page size, columns, margins, and bleed and slug areas in a preset to save time and ensure consistency when
creating similar documents.

1. Choose File > Document Presets > Define.

2. Click New in the dialog box that appears.

3. Specify a name for the preset and select basic layout options in the New Document Preset dialog box. (See New Document options for a
description of each option.)

4. Click OK twice.

You can save a document preset to a separate file and distribute it to other users. To save and load document preset files, use the Save and
Load buttons in the Document Presets dialog box.

Create a document using a preset

1. Do one of the following:.

Choose File > Document Preset > [name of preset]. (Hold down Shift while choosing the preset to create a new document based on the
preset without opening the New Document dialog box.)
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Choose File > New > Document, and then choose a preset from the Document Preset menu in the New Document dialog box.

The New Document dialog box displays the preset layout options.

2. Make changes to the options (if desired) and click OK.

To skip the New Document dialog box, press the Shift key as you select a preset from the Document Preset menu.

Recommended workflow for InDesign documents

Use document templates

Add documents to a book file

Change document setup, margins, and columns

165

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/en_US/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://help.adobe.com/en_US/InDesign/CS5/Using/WS34CD94D0-0B08-4b0e-9FF5-319B986D5BC3a.html
http://help.adobe.com/en_US/InDesign/CS5/Using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-6d58a.html
http://help.adobe.com/en_US/InDesign/CS5/Using/WS11365BBD-AC8C-4d47-9394-FB96A53EA94Ca.html
http://help.adobe.com/en_US/indesign/cs/using/WS045460C6-5455-44d9-AB0A-3171FBD01A0F.html


Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
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Do góry

Omówienie panelu Wyrównaj
Wyrównywanie lub rozmieszczanie obiektów
Wyrównywanie obiektów przy użyciu narzędzia Odstęp
Rozmieszczanie obiektów przy użyciu funkcji Aktywne rozmieszczanie

Omówienie panelu Wyrównaj
Panel Wyrównywanie (Okno > Obiekt i układ > Wyrównaj) służy do wyrównywanie i rozmieszczania obiektów poziomo lub pionowo wzdłuż
zaznaczenia, marginesów, strony lub rozkładówki. Podczas posługiwania się panelem Wyrównywanie należy pamiętać o następujących kwestiach:

Panel Wyrównywanie nie modyfikuje obiektów, wobec których zastosowano polecenie Zablokuj pozycję, ani nie zmienia wyrównania akapitów
tekstu w ich ramkach.

Wyrównanie tekstu nie zależy od opcji Wyrównaj Obiekty. (Zobacz Wyrównywanie lub justowanie tekstu).

Okienko dialogowe Skróty klawiaturowe (Edytuj > Skróty klawiaturowe) może służyć do stworzenia własnego wyrównania i rozmieszczenia
skrótów. (Obszar Wewnątrz Produktu, zaznacz Edytowanie obiektu).

Wyrównywanie, panel
A. Przyciski wyrównywania w pionie B. Przyciski rozmieszczania w pionie C. Opcja rozmieszczania Użyj odstępów D. Przyciski wyrównywania
w poziomie E. Przyciski rozmieszczania w poziomie F. Opcje wyrównywania położenia

Wyrównywanie lub rozmieszczanie obiektów
Panelu Wyrównywanie można użyć do wyrównywania lub rozstawiania zaznaczonych obiektów poziomo lub pionowo względem zaznaczenia,
marginesów, strony i rozkładówki.

Obiekty rozmieszczone poziomo względem zaznaczenia (na górze) i względem marginesów (na dole)

1. Zaznacz obiekty, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone.
2. Wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Wyrównaj, aby wyświetlić panel Wyrównywanie.

Aby pokazać lub ukryć opcje panelu, wybierz polecenie Pokaż opcje lub Ukryj opcje z menu panelu.
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3. W menu umieszczonym na dole panelu, można określić czy chcemy wyrównać lub rozmieścić obiekty oparte na zaznaczeniu, marginesach,
stronie lub rozkładówce.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wyrównać obiekty, naciśnij przycisk z pożądanym typem wyrównania.

Aby rozmieścić obiekty, kliknij przycisk z pożądanym typem rozmieszczenia. Na przykład, kliknięcie przycisku Rozmieść lewe krawędzie
wtedy, gdy opcja Wyrównaj względem zaznaczenia jest włączona, spowoduje że program InDesign upewni się czy jest taka sama ilość
miejsca od lewej krawędzi do lewej krawędzi każdego zaznaczonego obiektu.

Użycie opcji Rozmieść środki w poziomie umożliwia uzyskanie równomiernych odstępów
A. Opcja tworzy równomierne odstępy między środkami każdego obiektu B. Ogólna szerokość pozostaje taka sama, jak przed
przekształceniem

Aby zdefiniować odstępy między obiektami — między ich środkami lub odpowiednimi krawędziami — zaznacz opcję Użyj odstępów w
sekcji Rozmieść obiekty, a następnie wpisz pożądaną wielkość odstępu. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby rozmieścić zaznaczone
obiekty wzdłuż ich osi poziomych lub pionowych.

Użycie opcji Rozmieść środki w poziomie i dodanie wartości Użyj odstępów
A. Wstawia równomierne odstępy o zadanej wielkości między środkami obiektów B. Zmienia ogólną szerokość całego zaznaczenia
obiektów

Aby zdefiniować odstępy między obiektami (krawędź do naprzeciwległej krawędzi), zaznacz opcję Użyj odstępów w sekcji Rozmieść
odstępy, a następnie wpisz pożądaną wielkość odstępu. (Jeżeli opcja Rozmieść odstępy nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż
opcje z menu panelu Wyrównywanie). Następnie kliknij przycisk Rozmieść odstępy, aby rozmieścić obiekty wzdłuż ich osi poziomej lub
pionowej.
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Użycie opcji Rozmieść odstępy poziomo i dodanie wartości Użyj odstępów
A. Tworzy odstępy o zadanej wartości między obiektami B. Zmienia ogólną szerokość całego zaznaczenia obiektów

Użycie opcji wstawiania odstępów względem rozmieszczenia pionowego, oznacza, że odstępy między zaznaczonymi obiektami są wstawiane od
góry do dołu, poczynając od obiektu znajdującego się na samej górze. Użycie opcji wstawiania odstępów względem rozmieszczenia poziomego,
oznacza, że odstępy między zaznaczonymi obiektami są wstawiane od lewej do prawej, poczynając od pierwszego obiektu znajdującego się z
lewej strony.

Możesz także skorzystać z funkcji Inteligentne odstępy, aby wyrównać lub rozmieścić obiekty w czasie przenoszenia. Na przykład, jeśli dwa
pionowe obiekty znajdują się w odległości 12 punktów od siebie, w czasie przenoszenia trzeciego obiektu poniżej drugiego pojawią się
tymczasowe linie pomocnicze, umożliwiające wyrównanie obiektu do kompozycji.

Wyrównywanie obiektów przy użyciu narzędzia Odstęp
Narzędzie Odstęp zapewnia możliwość szybkiego dostosowania rozmiaru odstępu pomiędzy dwoma lub większą liczbą obiektów. Pozwala także
równocześnie zmienić rozmiar kilku obiektów, mających dopasowane wspólnie krawędzie, zachowując między nimi stałe odstępy. To
jednostopniowa metoda dostosowania układu poprzez bezpośrednie manipulowanie odstępami między obiektami.

Narzędzie Odstęp ignoruje zablokowane obiekty oraz elementy strony wzorcowej.

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie narzędzia Odstęp można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid5155_id_en.

1. Wybierz narzędzie Odstęp .

2. Przesuń wskaźnik między dwa obiekty i wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przeciągnij, aby przesunąć odstęp i zmień rozmiar wszystkich obiektów uszeregowanych wzdłuż odstępu.

Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Shift, aby przesunąć odstęp jedynie pomiędzy dwa najbliższe obiekty.

Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby zmienić rozmiar odstępu, a nie przesuwać go. Dodanie
klawisza Shift zmienia odstęp jedynie pomiędzy dwoma najbliższymi obiektami.

Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby przesunąć odstęp i obiekty w tym samym kierunku.
Dodanie klawisza Shift powoduje przesunięcie jedynie dwóch najbliższych obiektów.

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS), aby zmienić rozmiar odstępu i przesunąć
obiekty. Dodanie klawisza Shift powoduje zmianę rozmiaru i przesunięcie jedynie dwóch najbliższych obiektów.

Aby zobaczyć wskazówki na temat korzystania z narzędzia Odstęp, zaznacz narzędzie Odstęp i otwórz panel Wskazówki narzędzi. (Okno >
Narzędzia > Wskazówki narzędzi).

Rozmieszczanie obiektów przy użyciu funkcji Aktywne rozmieszczanie
Podczas przekształcania wielu zaznaczonych obiektów możesz zmieniać rozmiar odstępu pomiędzy zaznaczonymi obiektami proporcjonalnie, a nie
same obiekty. Na przykład, jeśli chcesz zmienić odstępy pomiędzy pięcioma uszeregowanymi prostokątami, możesz to zrobić bez używania
poleceń Rozmieść.

Film przestawiający używanie funkcji Aktywne rozmieszczanie można obejrzeć na stronie http://tv.adobe.com/go/4949/.

1. Zaznacz obiekty.

2. Zacznij przeciągać uchwyt zaznaczenia i w trakcie tej czynności naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji. Nie przerywaj przeciągania i zmień
odstęp między obiektami.
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Ścieżki przycinające
Aby wykadrować obraz, użyj ścieżki grafiki albo zapisanego w nim kanału alfa
Utwórz automatycznie ścieżkę przycinającą
Opcje ścieżki przycinającej
Przekonwertuj ścieżkę odcinania na ramkę graficzną

Ścieżki przycinające
Ścieżki odcinania kadrują fragmenty opracowania graficznego tak, że przez utworzony kształt lub kształty widać tylko niektóre części grafiki. Można
tworzyć ścieżki odcinania do ukrywania niepotrzebnych części obrazu zarówno przez tworzenie ścieżki dla obrazu, jak i ramki dla grafiki.
Utrzymując ścieżkę odcinania niezależną od ramki graficznej, można ją swobodnie modyfikować za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i
innych narzędzi rysunkowych z paska narzędzi, bez wpływania na ramkę grafiki.

Ścieżki odcinania można tworzyć za pomocą następujących metod:

Umieść zapisaną już grafikę zawierającą ścieżki lub kanały alfa (maski). Program InDesign może automatycznie wykorzystać takie
informacje. Do dodawania ścieżek i kanałów alfa do grafik można użyć takiego programu, jak Adobe Photoshop.

Użyj opcji Wykryj krawędzie polecenia Ścieżka odcinania, aby wygenerować ścieżkę odcinania dla grafiki, która została zapisana bez ścieżki.

Narysuj potrzebną ścieżkę za pomocą narzędzia Pióro, a następnie użyj polecenia Wklej do, aby wkleić grafikę na ścieżkę

Jeśli używa się jednej z automatycznych metod generowania ścieżki przycinająca dostępnych w programie InDesign, to ścieżka przycinająca jest
dołączana do obrazu, dzięki czemu powstaje obraz przycięty przez ścieżkę i wykadrowany przez ramkę.

Uwaga: Ramka graficzna wyświetlana jest w kolorze warstwy, na której się znajduje, natomiast ścieżka odcinania rysowana jest w kolorze
odwrotnym do koloru warstwy. Na przykład, jeżeli kolor warstwy to niebieski, ramka graficzna będzie niebieska, a ścieżka przycinająca będzie
pomarańczowa.

Aby wykadrować obraz, użyj ścieżki grafiki albo zapisanego w nim kanału alfa
Program InDesign może kadrować zaimportowaną grafikę w formacie EPS, TIFF lub w formacie programu Photoshop, wykorzystując ścieżki
przycinające i kanały alfa zapisane w tym pliku. Jeśli grafika importowana zawiera więcej niż jedną ścieżkę lub kanał alfa, można wybrać, który z
nich ma zostać użyty do utworzenia ścieżki przycinającej.

Kanał alfa to niewidzialny kanał, który definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest on zapisywany wewnątrz grafiki z kanałami RGB lub CMYK.
Kanały alfa są często używane w aplikacjach do tworzenia efektów specjalnych. Program InDesign automatycznie rozpoznaje domyślną
przezroczystość programu Photoshop (tło w szachownicę) jako kanał alfa. Jeżeli grafika ma tło nieprzezroczyste, użyj programu Photoshop do
usunięcia tego tła, lub utwórz i zapisz z grafiką przynajmniej jeden kanał alfa. W programie Adobe Photoshop kanał alfa tworzy się za pomocą
funkcji usuwania tła, takich jak maska warstwy, panel Kanały, wymazywanie tła lub magiczna gumka.

Rezultaty wykorzystania kanałów alfa i ścieżek osadzonych
A. Grafika oryginalna B. Kanał alfa C. Grafika umieszczona D. Grafika oryginalna E. Grafika z osadzoną ścieżką F. Grafika umieszczona

Podczas umieszczenia pliku programu Photoshop można skorzystać z okna dialogowego Opcje importu obrazu, aby wybrać domyślną ścieżkę
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odcinania lub wyznaczyć, który kanał alfa ma sterować odcinaniem.

1. Zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca.
2. W oknie dialogowym Ścieżka przycinająca wybierz opcję Ścieżka programu Photoshop albo Kanał alfa z menu Typ.
3. Wybierz pożądaną ścieżkę lub kanał alfa z menu Ścieżka albo z menu Alfa.

Uwaga: Jeżeli polecenie menu Kanał Alfa nie jest dostępne, to z obrazem tym nie zapisano żadnych kanałów alfa.
4. Aby utworzyć odstęp wokół ścieżki przycinającej, podaj wartość opcji Margines wewnętrzny.
5. Aby przełączyć obszary widoczne i niewidoczne, zaznacz opcję Odwróć.
6. Jeżeli wybrano kanał alfa, ustaw inne pożądane opcje ścieżki przycinającej i kliknij OK.

Aby wyłączyć ścieżkę przycinającą, zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca. Wybierz opcję Brak z
menu Typ i kliknij przycisk OK.

Utwórz automatycznie ścieżkę przycinającą
Aby automatycznie usunąć tło z grafiki, która nie została zapisana ze ścieżką przycinającą, możesz skorzystać z opcji Wykryj krawędzie w oknie
dialogowym Ścieżka przycinająca. Opcja Wykryj krawędzie ukrywa najjaśniejsze lub najciemniejsze obszary grafiki, najlepiej więc funkcjonuje w
przypadku obrazów, gdzie przedmioty wyraźnie odcinają się od jednolitego, białego lub czarnego tła.

Dobry (po lewej) i zły (po prawej) obraz do tworzenia automatycznej ścieżki przycinającej

1. Zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca.
2. Wybierz opcję Wykryj krawędzie z menu Typ w oknie dialogowym Ścieżka przycinająca. Domyślnie wyłączane są tony najjaśniejsze; aby

wyłączyć tony najciemniejsze, zaznacz opcję Odwróć.
3. Ustaw opcje ścieżki przycinającej i kliknij OK.

Opcje ścieżki przycinającej
Próg Definiuje wartość najciemniejszych pikseli, które wyznaczą kształt ścieżki przycinającej. Zwiększanie tej wartości sprawia, że więcej pikseli
staje się przezroczystych, co wynika ze zwiększenia zakresu jasności dodawanych do obszaru ukrytego, licząc od 0 (biel). Na przykład, aby
usunąć bardzo jasny cień za pomocą funkcji Wykryj krawędzie, należy powoli zwiększać wartość Próg, aż cień zniknie. Jeżeli ukryte zostały jasne
piksele, które powinny być widoczne, to wartość Próg jest za wysoka.

Poziom progu ustawiony na 25 (po lewej) i 55 (po prawej)

Tolerancja Określa, jak bardzo jasności pikseli może być zbliżona do wartości progowej, zanim piksele te zostaną ukryte przez ścieżkę
przycinającą. Zwiększenie wartości Tolerancja pomaga usunąć niepotrzebne zniekształcenia powodowane przez przypadkowe piksele, które są
ciemniejsze niż wartość progowa, ale bardzo do niej zbliżone. Wyższa wartość tolerancji daje na ogół gładsze, mniej dokładne ścieżki
przycinające, zwiększając zakres wartości, w którym ukrywane się przypadkowe ciemniejsze piksele. Zmniejszenie wartości tolerancji zacieśnia
ścieżkę przycinającą wokół mniej zróżnicowanych wartości. Niskie wartości opcji Tolerancja dają bardziej nierówne ścieżki przycinające, dodając
dużo punktów kontrolnych, co może utrudniać drukowanie obrazu.
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Poziomy tolerancji ustawione na 0 (po lewej) i na 5 (po prawej)

Margines wewnętrzny ramki Zacieśnia wynikową ścieżkę przycinającą w stosunku do ścieżki zdefiniowanej przez wartości Próg i Tolerancja. W
przeciwieństwie do opcji Próg i Tolerancja, opcja Margines wewnętrzny nie funkcjonuje na podstawie wartości jasności, lecz powoduje, że cały
kształt ścieżki przycinającej jest równomiernie zawężany. Wyregulowanie wartości Margines wewnętrzny może pomóc w ukryciu przypadkowych
pikseli, których nie dało się wyeliminować za pomocą parametrów progu i tolerancji. Wpisanie wartości ujemnej powoduje, że wynikowa ścieżka
przycinająca staje się większa niż ścieżka zdefiniowana przez wartości opcji Próg i Tolerancja.

Ramka zawężona o -0p1 (po lewej) i 0p3 (po prawej)

Odwróć Przełącza obszary widoczne i ukryte, rozpoczynając tworzenie ścieżki przycinającej od najciemniejszych tonów.
Dołącz wewnątrz krawędzi Nadaje przezroczystość obszarom istniejącym wewnątrz oryginalnej ścieżki przycinającej, jeżeli ich jasność mieści
się w granicach wyznaczonych przez opcje Próg i Tolerancja. Domyślnie, polecenie Ścieżka przycinająca nadaje przezroczystość tylko obszarom
zewnętrznym, zatem zaznaczenie opcji Dołącz wewnątrz krawędzi pozwala prawidłowo odwzorować „dziury” w grafice. Opcja ta funkcjonuje
najlepiej w sytuacji, gdy poziomy jasności obszarów, które mają być przezroczyste, nie odpowiadają poziomom jasności obszarów, które mają
pozostać widoczne. Na przykład, jeżeli zaznaczy się opcję Dołącz wewnątrz krawędzi dla obrazu przedstawiającego srebrne okulary, to uzyskanie
przezroczystości szkieł może spowodować, że przezroczyste staną się także bardzo jasne fragmenty oprawek. Jeżeli obszary, które powinny być
widoczne, staną się przezroczyste, można spróbować wyregulować wartości opcji Próg, Tolerancja i Margines wewnętrzny.
Ogranicz do ramki Tworzy ścieżkę przycinającą, która kończy się na widocznej krawędzi grafiki. Może to uprościć ścieżkę, jeżeli używa się ramki
do wykadrowania grafiki.
Użyj obrazu w wysokiej rozdzielczości Obszary przezroczyste obliczane są na podstawie rzeczywistego pliku, co zapewnia maksymalną
precyzję. Usunięcie zaznaczenia z tej opcji powoduje, że przezroczystość wyliczana jest na podstawie rozdzielczości ekranowej, co jest metodą
szybszą, ale mniej dokładną. Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli wybrano kanał alfa, ponieważ InDesign zawsze używa kanału alfa w jego
rzeczywistej rozdzielczości. (Zobacz Informacje o przezroczystości).

Przekonwertuj ścieżkę odcinania na ramkę graficzną
 Wybierz Obiekt > Ścieżka przycinająca > Konwertuj ścieżkę przycinającą na ramkę.

Więcej tematów Pomocy
  Tworzenie i edycja masek kanału alfa

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tworzenie nowych dokumentów
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Predefiniowane ustawienia dokumentu

Metoda konwersji

Liczba stron

Nr strony początkowej

Strony widzące

Główna ramka tekstowa

Tworzenie nowych dokumentów
Create a new document
Opcje nowego dokumentu
Omówienia okna dokumentu
Tworzenie niestandardowych rozmiarów stron
Określanie ustawień predefiniowanych dokumentów
Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawienia predefiniowanego

Projektowanie strony rozpoczyna się od czynności podstawowych: otwarcia nowego dokumentu, konfiguracji stron oraz rozmieszczenia
marginesów i łamów lub zmiany ustawień siatki.

Tworzenie nowego dokumentu

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument łączy w sobie okna Ustawienia dokumentu oraz Marginesy i łamy, pozwalając ustawić w jednym miejscu
rozmiar strony, marginesy i łamy. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić.

2. Określ opcje ustawień dokumentu. (Zobacz Opcje nowego dokumentu).

Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij przycisk strzałki umieszczony przed etykietą Spad i Informacje o pracy.
Obszary spadu i informacji o pracy obejmują przestrzeń poza krawędziami zdefiniowanego rozmiaru strony. Aby utworzyć obszary spadu i
informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

3. (Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. W razie konieczności
wprowadź zmiany.

4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć nowy dokument z wybranymi ustawieniami.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia układu dla wszystkich nowych dokumentów, należy wybrać polecenie Plik > Ustawienia dokumentu lub
Układ > Marginesy i łamy, po czym ustawić opcje (nie może być wówczas otwarty żaden dokument).

Opcje nowego dokumentu

Wybierz wcześniej zapisane ustawienie predefiniowane.

Jeśli tworzysz dokument w formacie PDF lub SWF przeznaczony do Internetu, wybranie opcji internetowej zmienia w oknie
dialogowym kilka opcji, na przykład powoduje wyłączenie Stron widzących, zmianę orientacji z pionowej na poziomą oraz użycie rozmiaru strony
na podstawie rozdzielczości monitora. Po utworzeniu dokumentu można edytować dowolne z tych ustawień.
Wersja CS6 i nowsze: Dodano nowe zastosowanie „Publikacje cyfrowe” dla publikacji związanych z oprogramowaniem Digital Publishing Suite.
Po utworzeniu dokumentu można także zmienić jego zastosowanie (przeznaczenie).

Określ liczbę stron do utworzenia w nowym dokumencie.

Określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną
opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących. Zobacz Rozpoczynanie dokumentu od pary
stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce, tak jak w przypadku
książek lub czasopism. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby każdą stronę ukazać oddzielnie, tak jak w przypadku drukowania ulotek, plakatów lub
obiektów ze spadem na oprawie.
Po utworzeniu dokumentu można posłużyć się panelem Strony, aby utworzyć zestaw stron widzących zawierający więcej niż dwie strony lub też,
aby wymusić otwieranie dwóch pierwszych stron w postaci stron widzących. (Zobacz Sterowanie podziałem stron widzących na strony
pojedyncze).

Wersja CS5.5 i starsze: Wybierz tę opcję, aby utworzyć ramkę tekstową o rozmiarze obszaru w granicach marginesów,
która będzie zgodna z ustawieniami kolumny. Ramka tekstowa wzorca dodawana jest do strony wzorcowej A. (Zobacz Korzystanie z ramek
tekstowych na stronach wzorcowych).
Opcja Ramka tekstowa wzorca jest dostępna tylko wtedy, jeżeli wybrano polecenie Plik > Nowy > Dokument.
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Główna ramka tekstowa

Rozmiar strony

Orientacja

Spad

Informacje o pracy

Podgląd

Uwaga:

Do góry
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Wersja CS6 i nowsze: wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej. Po zastosowaniu
nowej strony wzorcowej wątek w głównej ramce tekstowej zostanie automatycznie wlany do głównej ramki tekstowej na nowej stronie wzorcowej.

Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Rozmiar papieru odpowiada ostatecznemu
rozmiarowi po przycięciu spadu i innych znaczników poza stroną.

Kliknij Pionowo  (na wysokość) lub Poziomo  (na szerokość). Ikony te oddziałują dynamicznie z wymiarami podanymi w sekcji
Rozmiar strony. Jeżeli większą wartością jest wysokość, wybierany jest układ w pionie. Jeżeli większą wartością jest szerokość, wybierany jest
układ w poziomie. Kliknięcie wyłączonych ikon przełącza wartości wysokości i szerokości.
Wskazówka: Aby określić wymiary obszarów spadu i informacji o pracy, kliknij w oknie dialogowym Nowy dokument przycisk strzałki umieszczony
przed etykietą Spad i Informacje o pracy. Aby utworzyć obszary spadu i informacji o pracy o jednakowym wymiarze na każdej krawędzi, należy
kliknąć ikonę Wszystkie ustawienia takie same .

Korzystanie z obszaru Spad umożliwia drukowanie obiektów wyrównanych do zewnętrznej krawędzi zdefiniowanego rozmiaru strony. Jeżeli
obiekt zostanie umieszczony na samej krawędzi strony o żądanych rozmiarach, to po wydrukowaniu na obwodzie obszaru zadruku może pojawić
się biała obwódka. Wynika to z niewielkich błędów wyrównania podczas druku lub przycinania. Dlatego też umieszczając obiekty przy krawędzi
strony należy pozostawić nieco miejsca między obiektem a krawędzią na stronie o zdefiniowanych rozmiarach, a następnie przyciąć stronę po
wydrukowaniu. Obszar spadu jest w dokumencie zaznaczony czerwonymi liniami. Ustawienia obszaru spadu definiuje się w panelu Spad okna
dialogowego Drukuj.

Po przycięciu dokumentu do ostatecznego rozmiaru strony obszar informacji o pracy jest odrzucany. Obszar informacji o
pracy zawiera dane dotyczące druku, własnych pasków koloru, a także inne instrukcje i opisy innych informacji w dokumencie. Obiekty
umieszczone na obszarze informacji o pracy (w tym ramki tekstowe), zostaną wydrukowane, ale znikną po przycięciu dokumentu do ostatecznego
rozmiaru.
Obiekty poza obszarem spadu lub informacji o pracy (w zależności od tego, który jest większy) nie są drukowane.

(Wyłącznie w InDesign CC) Zaznacz to pole wyboru, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać nowy dokument. Jeśli widok podglądu nie
spełnia oczekiwań, dokonaj niezbędnych zmian.

Można także kliknąć ikonę Zapisz ustawienia wstępne dokumentu, aby zachować ustawienia dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Omówienie okna dokumentu
Każda strona lub para stron widzących w dokumencie ma swój własny obszar roboczy (stół montażowy) i linie pomocnicze, które są widoczne w
trybie widoku normalnego. (Aby przejść do widoku normalnego, wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Normalny). Gdy dokument jest
wyświetlany w jednym z trybów podglądu, obszar stołu montażowego zastępowany jest szarym tłem. (Zobacz Wyświetlanie podglądu
dokumentów). Kolor tła podglądu oraz kolory linii pomocniczych można zmieniać za pomocą preferencji linii pomocniczych i stołu montażowego.

 
Dokument i linie pomocnicze w trybie widoku normalnego 
A. Para stron widzących (czarne linie) B. Strona (czarne linie) C. Linie pomocnicze marginesu (karmazynowe linie) D. Linie pomocnicze łamu
(fioletowe linie) E. Obszar spadu (czerwone linie) F. Obszar informacji o pracy (niebieskie linie) 

Uwagi dotyczące okna dokumentu:

Linie w innych kolorach to linie pomocnicze miarki. Jeżeli są one obecne, po zaznaczeniu wyświetlają się w kolorze warstwy. Zobacz
Warstwy.

Linie łamów wyświetlane są przed liniami marginesów. Gdy linia łamu nakłada się na linię marginesu, zakrywa ją.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów strony
Można tworzyć własne rozmiary stron, które pojawią się w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

2. Z menu Rozmiar strony wybierz polecenie Własny rozmiar strony.
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3. Podaj nazwę rozmiaru strony, określ ustawienia rozmiaru strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Plik New Doc Sizes.txt umożliwiający tworzenie niestandardowych rozmiarów stron w starszych wersjach programu InDesign jest niedostępny w
wersji InDesign CS5 i nowszych.

Określanie ustawień predefiniowanych dokumentu
Ustawienia opcji dokumentu dotyczące rozmiaru papieru, łamów, spadu i obszaru informacji o pracy można zapisać jako ustawienia
predefiniowane. Pozwala to oszczędzić czas i zagwarantować spójność przy tworzeniu kolejnych podobnych dokumentów.

1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > Definiuj.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane nowego dokumentu podaj nazwę dla nowych ustawień oraz wybierz podstawowe opcje
układu. (Zobacz sekcję Opcje nowego dokumentu, w której znajduje się opis każdej z opcji).

4. Kliknij dwukrotnie OK.

Ustawienia predefiniowane dokumentu można zapisać w osobnym pliku i rozprowadzać wśród innych użytkowników. Do zapisywania i
wczytywania ustawień predefiniowanych służą przyciski Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Ustawienia predefiniowane dokumentu.

Tworzenie dokumentu przy pomocy ustawień predefiniowanych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:.

Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia dokumentu > [nazwa ustawień predefiniowanych]. (Przytrzymaj klawisz Shift
podczas wyboru predefiniowanych ustawień, aby utworzyć nowy dokument w oparciu o te ustawienia bez potrzeby otwierania okna
dialogowego Nowy dokument).

Wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument, a następnie dokonaj wyboru spośród opcji dostępnych w menu Predefiniowane ustawienia
dokumentu w oknie dialogowym Nowy dokument.

Okno dialogowe Nowy dokument wyświetli opcje predefiniowanych ustawień układu.

2. Zależnie od potrzeby dokonaj zmiany opcji i kliknij przycisk OK.

Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, należy przytrzymać klawisz Shift przy wybieraniu stylu ustawień z menu Predefiniowane
ustawienia dokumentu.

Zalecany obieg pracy dla dokumentów InDesign

Korzystanie z szablonów dokumentu

Dodawanie dokumentów do pliku księgi

Zmiana konfiguracji dokumentu, marginesów i kolumn
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Informacje o spisach treści
Tworzenie spisów treści w księgach
Generowanie spisu treści
Tworzenie stylów spisu treści dla wielu list
Opcje formatowania spisu treści
Tworzenie pozycji spisu treści z liniami odniesienia tabulatorów
Utwórz styl akapitowy z linią odniesienia tabulatora
Aktualizacja i edycja spisu treści

Informacje o spisach treści
Spis treści może stanowić wykaz całej zawartości księgi, czasopisma, lub innego typu publikacji. Może także wymieniać listę ilustracji,
reklamodawców, autorów zdjęć, czy też podawać inne informacje pomagające czytelnikom w odszukaniu potrzebnych fragmentów w pliku
dokumentu lub księgi. Jeden dokument może zawierać wiele spisów treści — na przykład spis rozdziałów oraz listę ilustracji.

Każdy spis treści to odrębny wątek, złożony z nagłówka i listy pozycji posortowanych według numerów stron albo alfabetycznie. Pozycje wraz z
numerami stron są pobierane bezpośrednio z twojego dokumentu. Możesz je w każdej chwili uaktualnić, nawet w przypadku wielu dokumentów w
pliku księgi.

Proces tworzenia spisu treści składa się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze, utwórz i zastosuj style akapitowe, których będziesz używał
jako podstawę spisu treści. Po drugie, wybierz, jakie style style są używane w spisie treści i jak jest on formatowany. Po trzecie, dołącz spis treści
do twojego dokumentu.

Pozycje spisu treści mogą być automatycznie dodawane do panelu Zakładki, zatem można je wykorzystać w dokumentach eksportowanych na
format Adobe PDF.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie spisu treści można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0219_pl.

Wskazówki dotyczące planowania spisu treści
Planując spis treści, pamiętaj o następujących kwestiach:

Niektóre spisy treści buduje się z zawartości, która nie pojawia się w ostatecznej wersji opublikowanego dokumentu. Przykładem może być
lista reklamodawców w czasopiśmie. Aby wykonać taki spis w programie InDesign, wprowadź te treści na ukrytą warstwę i włącz je do
generowanego stylu spisu treści.

Style spisu treści możesz wczytywać z innych dokumentów lub ksiąg, co pozwala na budowanie nowych spisów treści o takich samych
ustawieniach i z takim samym formatowaniem. (Niekiedy konieczna jest edycja zaimportowanego stylu spisu treści, jeżeli nazwy stylów
akapitowych w dokumencie nie zgadzają się z nazwami stylów z dokumentu źródłowego).

Możesz także tworzyć style akapitowe dla tytułu i pozycji spisu treści, zawierające np. punkty tabulacji i linie odniesienia. Style te możesz
potem nadawać przy generowaniu spisu treści.

Ponadto możesz tworzyć style znakowe do formatowania numerów stron oraz znaków oddzielających je od pozycji spisu. Na przykład, jeżeli
chcesz, aby numery stron były pogrubione, możesz utworzyć styl znaku zawierający atrybut pogrubienia, a następnie wybrać ten styl znaku
podczas tworzenia spisu treści.

Tworzenie spisów treści w księgach
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed utworzeniem spisu treści dla księgi zastosuj się do poniższych wskazówek:

Przed utworzeniem spisu treści sprawdź, czy lista księgi jest pełna, czy wszystkie dokumenty są wymienione w prawidłowej kolejności oraz
czy wszystkie tytuły zostały sformatowane z użyciem odpowiednich stylów.

Sprawdź, czy w całej księdze konsekwentnie używasz stylów akapitowych. Unikaj tworzenia dokumentów ze stylami o identycznych nazwach,
ale innych definicjach. Jeżeli wiele stylów ma tę samą nazwę, ale różne definicje, program InDesign użyje definicji stylu z bieżącego
dokumentu (jeżeli taka definicja w nim istnieje) lub z pierwszego wystąpienia stylu w księdze.

Jeżeli potrzebne style nie pojawiają się w wyskakujących menu w oknie dialogowym Spis treści, konieczne może być zsynchronizowanie
księgi, tak aby style zostały skopiowane do dokumentu zawierającego spis treści.

Jeśli chcesz, aby w spisie treści pojawiły się numeryczne przedrostki (np. 1-1, 1-3 itp.), zamiast z numeracji rozdziałów skorzystaj z
numeracji sekcji. Przedrostki numerów sekcji mogą być zawarte w spisie treści.
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Generowanie spisu treści
Przed utworzeniem spisu treści zdecyduj, które akapity, takie jak tytuły rozdziałów i nagłówki sekcji, mają zostać w nim ujęte, a następnie stwórz
dla każdego z nich style akapitowe. Pamiętaj o zastosowaniu tych stylów do wszystkich odpowiednich akapitów w dokumencie lub księdze.

Po wygenerowaniu spisu treści, możesz także użyć stylów akapitu i stylów znakowych, aby formatować spis treści.

Spis treści bez stylów akapitowych (po lewej) oraz po nadaniu pozycjom stylów akapitowych (po prawej)

Jeśli akapity, które mają zostać umieszczone w spisie treści, pojawiają się na tej samej stronie w różnych wątkach, ich kolejność w spisie treści
określa ich położenie na danej stronie.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli tworzysz spis treści w pojedynczym dokumencie, możesz dodać na początku tego dokumentu nową stronę.

Jeżeli tworzysz spis treści dla wielu dokumentów w księdze, utwórz lub otwórz dokument, w którym zostanie wygenerowany spisu treści,
dołącz go do księgi, a następnie otwórz plik księgi.

2. Wybierz polecenie Układ > Spis treści.

Jeśli zdefiniowałeś styl spisu treści, który ma odpowiednie ustawienia dla twojego spisu treści, możesz go wybrać z menu Styl spisu treści

3. W polu Tytuł wpisz tytuł spisu (np. Spis treści lub Wykaz ilustracji). Tytuł ten pojawi się na początku spisu treści. Aby określić styl tytułu,
wybierz jedną z pozycji z menu Styl.

4. Zaznacz opcję Dołącz dokumenty z księgi, aby utworzyć jeden spis treści dla wszystkich dokumentów w księdze i przenumerować strony
księgi. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wygenerować indeks tylko dla bieżącego dokumentu. (Opcja ta jest niedostępna, jeżeli bieżący
dokument nie stanowi części księgi).

5. Określ zawartość, która ma znaleźć się w spisie treści. Można to uczynić klikając dwukrotnie style akapitowe na liście Inne style, aby dodać
je do listy Dołącz style akapitowe.

6. Wybierz opcję Zastąp istniejący spis treści, aby zastąpić istniejące wątki spisu treści w dokumencie. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby
wygenerować nowy spis treści, jak np. lista ilustracji.

7. Podaj opcje, aby określić jak ma być sformatowany każdy styl akapitowy w spisie treści. (Zobacz Opcje formatowania spisu treści).
Dobrym pomysłem jest zdefiniowanie stylu spisu treści zawierającego dane formatowania oraz innych opcji dla swojego spisu treści,
zwłaszcza jeśli dany dokument ma zawierać wiele stylów spisu treści. Aby to uczynić, kliknij Zapisz styl. Możesz także stworzyć style
spisu treści wybierając polecenie z menu Układ > Style spisu treści.

8. Kliknij OK.

Pojawi się wczytany kursor tekstowy . Przed kliknięciem lub przeciągnięciem możesz przenieść się do innej strony albo stworzyć nową
stronę bez utraty załadowanego tekstu.

9. Kliknij albo przeciągnij załadowany kursor tekstu na stronę, aby umiejscowić nowy wątek spisu treści.

Uwaga: Unikaj wątkowania ramki spisu treści do innych ramek tekstu w dokumencie. Jeżeli wygenerujesz nowy spis treści, to uaktualniony spis
zastąpi cały wątek.

Tworzenie stylów spisu treści dla wielu list
Użyj stylów spisu treści, jeśli w swoim dokumencie lub księdze musisz stworzyć różne spisy treści. Na przykład, jeden styl możesz używać do
sformatowania spisu treści, a inne do formatowania listy reklamodawców, ilustracji albo źródeł zdjęć. Stwórz styl spisu treści dla każdego typu listy.

Tworzenie stylów spisu treści jest przydatne także wtedy, gdy chcesz użyć tego samego formatowania spisu treści w innym dokumencie.

Uwaga: Nie myl stylów spisu treści ze stylami akapitowymi z prefiksem „Spis treści”. Style akapitowe z prefiksem „Spis treści” (na przykład „Spis
treści - tytuł”) służą do formatowania samych pozycji spisu treści. Natomiast styl spisu treści to zbiór ustawień, za pomocą których program
automatycznie generuje spis.

Tworzenie stylu spisu treści
1. Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. Wpisz nazwę tworzonego stylu spisu treści.
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4. W polu Tytuł wpisz tytuł spisu (np. Spis treści lub Wykaz ilustracji). Tytuł ten pojawi się na początku spisu treści. Aby określić styl tytułu,
wybierz jedną z pozycji z menu Styl.

5. Z listy Inne style wybierz style akapitowe, które oznaczają zawartość, mającą znaleźć się w spisie. Następnie kliknij Dodaj, aby dodać je do
listy Dołącz style akapitowe.

6. Podaj opcje, aby określić jak ma być sformatowany każdy styl akapitowy. (Zobacz Opcje formatowania spisu treści).

Importuj style z innego dokumentu
1. Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści.
2. Kliknij Wczytaj, wybierz plik InDesign zawierający style spisu treści, które mają zostać skopiowane, a następnie kliknij Otwórz.
3. Kliknij OK.

Uwaga: Jeżeli style akapitowe w dokumencie nie zgadzają się ze stylami akapitowymi w zaimportowanym stylu spisu treści, to przed
wygenerowaniem spisu trzeba odpowiednio przeedytować styl spisu treści.

Opcje formatowania spisu treści
Użyj tych opcji podczas tworzenia lub edycji spisu treści, do określania wyglądu generowanego tekstu spisu treści. Niektóre opcje dostępne są
tylko po kliknięciu przycisku Więcej opcji.

Uwaga: Zauważ, że ustawienia w sekcji Styl dotyczą tylko stylu wybranego w sekcji Dołącz style akapitowe. Możliwe jest określenie różnych opcji
formatowania dla każdego stylu osobno.
Styl wejściowy Dla każdego stylu w sekcji Dołącz style akapitowe wybierz styl akapitowy, który chcesz powiązać z hasłami spisu treści.
Numer strony Do sformatowania numeru strony możesz utworzyć styl znakowy. Styl ten możesz następnie wybrać z wyskakującej listy stylów po
prawej stronie pola Numer strony. (Zobacz Dodawanie stylów akapitowych i znakowych).
Jeśli chcesz, aby numery stron spisu treści zawierały prefiksy albo chcesz użyć innej konwencji numeracji stron, zobacz Definiowanie numeracji
sekcji.

Pomiędzy pozycją i numerem Podaj znak, który ma się pojawiać między pozycją spisu treści a odpowiednim numerem strony. Domyślnym
znakiem specjalnym jest ^t, który powoduje, że program InDesign wstawia tabulator. Z wyskakującej listy możesz wybrać także inne znaki
specjalne, np. tabulator wcięcia z prawej albo spację firetową. Pełną listę znaków specjalnych oraz sposoby posługiwania się nimi możesz znaleźć
w rozdziale Wstawianie glifów i znaków specjalnych.

Wybierz istniejący tekst w polu przed wybraniem innego znaku specjalnego, aby nie dołączyć obu tych znaków.

Do sformatowania odstępu między pozycją a numerem strony możesz utworzyć styl znaku. Styl ten będziesz mógł następnie wybrać z
wyskakującej listy stylów po prawej stronie pola Pomiędzy pozycją i numerem. (Zobacz Dodawanie stylów akapitowych i znakowych).

Jeżeli styl akapitu danej pozycji zawiera ustawienia znaku prowadzącego tabulacji, to po wybraniu znaku tabulatora (^t) w wygenerowanym spisie
treści pojawi się tabulator z linią odniesienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie pozycji spisu treści z liniami odniesienia
tabulatorów.

Możesz wybrać znak rozdzielający pozycję i numer strony, a także styl nadawany temu znakowi

Sortuj pozycje w porządku alfabetycznym Zaznaczenie tej opcji powoduje, że pozycje spisu treści zostaną posortowane w porządku
alfabetycznym. Opcja ta jest przydatna przy tworzeniu prostych wykazów, np. listy reklamodawców. Pozycje zagnieżdżone (poziom 2 lub 3) są
sortowane alfabetycznie w obrębie swojej grupy (odpowiednio na poziomie 1 lub 2).
Uwaga: Porządek sortowania spisu treści jest wyznaczony przez domyślne ustawienia językowe dokumentu. Aby zmienić domyślne ustawienia
językowe, sprawdź, czy nic nie jest zaznaczone i wybierz język z menu Język w panelu Typografia.
Poziom Domyślnie każda pozycja dodawana do pola Dołącz style akapitowe jest o jeden poziom niższa niż pozycja bezpośrednio nad nią.
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Możesz zmienić tę hierarchię, określając nowy poziom numeru dla zaznaczonego stylu akapitowego. Ta opcja dostosowuje tylko wyświetlanie w
oknie dialogowym. Nie ma ona wpływu na ostateczny spis treści, chyba że lista jest ułożona alfabetycznie. W takiej sytuacji wpisy są sortowane
według poziomu.
Utwórz zakładki PDF Zaznacz tę opcję, jeśli spis treści ma być wyświetlany w panelu Zakładki w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader®,
po wyeksportowaniu dokumentu do formatu PDF.
Wszystkie wpisy w jednym akapicie Zaznacz tę opcję, jeżeli wszystkie pozycje spisu treści mają tworzyć pojedynczy akapit. Pozycje są
oddzielone od siebie przez średnik i spację (; ).
Dołącz tekst na warstwach ukrytych Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy akapity z warstw ukrytych mają zostać uwzględnione w spisie treści. Jest
to użyteczne w przypadku tworzenia listy reklamodawców lub ilustracji, gdy tekst przeznaczony do spisu nie pojawia się w samym dokumencie.
Usuń zaznaczenie z tej opcji, jeżeli ukrycie warstw ma na celu przechowywanie różnych wersji lub tłumaczeń tego samego tekstu.
Numerowane akapity Jeśli Twój spis treści zawiera styl akapitowy, który używa numeracji, określ, czy pozycja spisu treści zawiera pełny akapit
(zarówno numer, jak i tekst), tylko numery, czy tylko akapit.

Tworzenie pozycji spisu treści z liniami odniesienia tabulatorów
Pozycje w spisie treści często są formatowane w taki sposób, że pozycję od numeru strony oddzielają kropki lub linie odniesienia tabulatora.

Spis treści z liniami odniesienia w postaci kropek.

1. Tworzenie stylu akapitowego z linią odniesienia tabulatora. (Zobacz Utwórz styl akapitowy z linią odniesienia tabulatora).
2. Aby uaktualnić ustawienia spisu treści, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści. Zaznacz styl spisu treści i kliknij Edytuj.

Wybierz polecenie Układ > Spis treści (jeżeli styl spisu treści nie jest używany).

3. Na liście Dołącz style akapitowe zaznacz pozycję, która w spisie treści ma się pojawiać ze znakiem prowadzącym tabulacji.
4. Na liście Styl pozycji zaznacz styl akapitowy, który zawiera linię odniesienia tabulatora.
5. Kliknij Więcej opcji.
6. Sprawdź, czy pole Między pozycją a numerem zawiera znak specjalny ^t (odpowiadający tabulatorowi). Kliknij OK lub Zapisz, aby opuścić

okno.
7. Jeżeli to konieczne, uaktualnij spis treści, wybierając polecenie Układ > Uaktualnij spis treści. W przeciwnym wypadku umieść nowy wątek

spisu treści.

Utwórz styl akapitowy z linią odniesienia tabulatora
1. Wybierz polecenie Okno > Style > Style akapitowe, aby wyświetlić panel Style akapitowe.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Style akapitowe:

Dwukrotnie kliknij nazwę stylu akapitowego, który został nadany pozycjom w spisie treści.

Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu.

3. Jeżeli to konieczne, wpisz nazwę dla stylu akapitowego.
4. Kliknij zakładkę Tabulatory.

5. Wybierz ikonę tabulatora z justowaniem „ostatni do prawej” , a następnie kliknij miarkę, aby zdefiniować stop tabulatora.

Jeśli akapity, do których chcesz zastosować styl, zawierają elementy listy numerowanej, upewnij się, że zostały uwzględnione dwa
ustawienia zakładek — pierwszy dla numeru z wcięciem i drugi dla linii odniesienia.

6. W polu Linia odniesienia wpisz kropkę (.).
7. Wybierz inne pożądane opcje stylu, a następnie kliknij OK.

Aktualizacja i edycja spisu treści
Spis treści zawiera skrócone ujęcie zawartości dokumentu. Jeżeli numery stron w dokumencie ulegną zmianie, albo jeżeli zmodyfikuje się tytuły
lub inne elementy związane z pozycjami spisu treści, będziesz musiał ponownie wygenerować spis, aby go uaktualnić.
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Uaktualnianie spisu treści
1. Otwórz dokument zawierający spis treści.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić pozycje spisu treści, wprowadź modyfikacje do dokumentu lub dokumentów w księdze, a nie do samych pozycji spisu.

Aby zmienić formatowanie nadane tytułowi, pozycjom lub numerom stron w spisie treści, zmodyfikuj style akapitowe lub znakowe
powiązane z tymi elementami.

Aby zmienić sposób numerowania stron (na przykład, 1, 2, 3 lub i, ii, iii), zmień numerację sekcji w dokumencie lub księdze. (Zobacz
Numeracja stron, rozdziałów i akapitów w księdze).

Aby podać nowy tytuł, dołącz do spisu treści dodatkowe style akapitowe albo wprowadź dalsze opcje formatowania pozycji, wprowadź
odpowiednie modyfikacje do stylu spisu treści.

3. Zaznacz lub umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej zawierającej spis treści, a następnie wybierz polecenie Układ > Uaktualnij spis
treści.

4. Jeśli masz w dokumencie wiele spisów treści, takich jak lista ilustracji czy lista reklamodawców, zaznacz ramkę tekstową zawierającą inną
listę, a następnie wybierz Układ > Uaktualnij spis treści.

Edycja spisu treści
Jeżeli spis treści wymaga modyfikacji, edytuj odpowiednie akapity w dokumentach, a nie w wątki ze spisem treści. Po wprowadzeniu zmian
ponownie wygeneruj nowy spis treści. Jeżeli zmodyfikujesz wątek spisu treści, to po następnym wygenerowaniu spisu wszystkie zmiany zostaną
utracone. Z tego samego powodu powinieneś modyfikować style użyte do sformatowania spisu treści, a nie bezpośrednio nadawać mu atrybuty
formatowania.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający tworzenie spisu treści

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Informacje o tworzeniu indeksu
Omówienie panelu Indeks
Utwórz listę tematów indeksu
Dodawanie pozycji indeksu
Opcje zakresu stron w indeksach
Dodawanie do indeksu odnośników „Zobacz” lub „Zobacz też”
Generuj indeks
Zmień porządek sortowania indeksów
Zarządzaj indeksem

Informacje o tworzeniu indeksu
Możesz stworzyć indeks zawierający proste słowa kluczowe lub stanowiący wszechstronne, szczegółowe ujęcie informacji zawartych w księdze.
Dla danego dokumentu bądź księgi można utworzyć tylko jeden indeks. Aby utworzyć indeks, najpierw powinieneś umieścić w tekście
odpowiednie znaczniki indeksu. Każdy znacznik indeksu wiązany jest ze słowem, zwanym tematem, które ma pojawiać się w indeksie.

Kiedy generujesz indeks, każdy temat jest umieszczony wraz ze stroną, na jakiej został znaleziony. Tematy są posortowane alfabetycznie i na ogół
zorganizowane w sekcje (A, B, C, i tak dalej). Pozycja indeksu składa się z tematu (poszukiwanego przez czytelnika terminu), powiązanego z
odwołaniem do strony (numerem lub zakresem numerów stron) albo odsyłaczem. Odsyłacz, poprzedzony frazą „Zobacz” albo „Zobacz także”,
kieruje czytelnika do innych pozycji w indeksie, a nie do konkretnego numeru strony.

Części indeksu
A. Tytuł B. Nagłówek sekcji C. Pozycja indeksu D. Subpozycja E. Temat F. Odwołanie do strony G. Odsyłacz

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie indeksu można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0220_pl.

Wskazówki dotyczące tworzenia indeksu
Stworzenie dobrze rozplanowanego i pełnego indeksu pomaga zapewnić dobrą dostępność informacji w dokumencie dla czytelnika. Oto kilka
wskazówek wartych rozważenia:

Warto zastanowić się nad wyglądem indeksu. Ile będzie miał poziomów tematów? Czy będzie odsyłał czytelnika do innych powiązanych
tematów? Czy wystarczy prosty indeks słów kluczowych, czy potrzebny będzie bardziej złożony indeks zawierający odsyłacze do
powiązanych tematów i dobrze rozplanowaną listę terminów równoznacznych?

Powinieneś przewidzieć sposoby, w jakie czytelnicy mogą szukać informacji. Na przykład, jeden czytelnik może szukać informacji o
zwierzętach pod hasłem przyroda; inny pod hasłem fauna lub natura.

Pozycje indeksu dodawaj dopiero wtedy, gdy zawartość dokumentów jest już dość stabilna. Jeżeli później usuniesz duży fragmenty tekstu, to
utracisz wprowadzoną tam indeksację.

Dobrze zaplanowany indeks w spójny sposób wykorzystuje tematy. Typowe problemy związane z indeksem obejmują mieszanie haseł
pisanych wielką i małą literą (koty i Koty), oraz liczby pojedynczej i mnogiej (kot i koty). Używaj listy tematów aby zachować spójności
terminów.

Przed wygenerowaniem ostatecznej wersji, kilka razy przeanalizuj indeks. Wówczas zwróć uwagę na powtarzające się pozycje, obszary źle
opracowane tematycznie, błędy ortograficzne oraz niekonsekwentne stosowanie wielkich liter i terminologii. Na przykład, program InDesign
traktuje słowa Pantera, pantera, i pantery jako odrębne pozycje.

Obieg pracy w tworzeniu indeksu
Tworzenie indeksu przebiega w następujących etapach:
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1. Utwórz listy tematów (opcjonalnie) Lista tematów ułatwia utrzymanie spójności pozycji indeksu. (Zobacz Utwórz listę tematów indeksu).
2. Dodaj znaczniki indeksu. Dodaj znaczników indeksu na stronach dokumentu, do których mają kierować odnośne pozycje. (Zobacz Dodawanie
pozycji indeksu).
3. Generuj indeks. Generowanie indeksu powoduje powstanie zestawu pozycji, odpowiadających znacznikom i związanym z nimi numerom stron.
(Zobacz Generuj indeks).
4. Dołącz wątek z indeksem. Za pomocą załadowanej ikony tekstowej, dołącz indeks do ramki tekstowej. W większości przypadków indeks
powinien zaczynać się na nowej stronie. Po dołączeniu indeksu do ramki, możesz sformatować stronę i sam indeks.
Kroki te możesz powtarzać kilka razy, udoskonalając indeks przed ostateczną publikacją.

Omówienie panelu Indeks
Indeks tworzysz, edytujesz i wyświetlasz za pomocą panelu Indeks (Okno > Tekst i Tabele > Indeks) Panel ten zawiera dwa tryby: Odwołanie
oraz Temat. W trybie Odwołań obszar podglądu wyświetla pełne pozycje odwołań do indeksu w bieżącym dokumencie lub księdze. W trybie
Tematów obszar podglądu wyświetla tylko tematy, bez numerów strony i odsyłaczy. Tryb Tematów służy przede wszystkim do tworzenia struktury
indeksu, natomiast tryb Odsyłaczy umożliwia dodawanie pozycji.

W trybie Odwołań pozycje indeksu są uporządkowane alfabetycznie i podzielone na sekcje odpowiadające poszczególnym literom. Trójkąty obok
pozycji umożliwiają ich zwinięcie lub rozwinięcie w celu wyświetlenia subpozycji, numerów stron oraz odsyłaczy.

W przypadku pozycji, które mogą nie zostać ujęte w wygenerowanym indeksie, zamiast odwołań do stron podawane są następujące kody. Aby
obejrzeć kody, należy wybrać polecenie Uaktualnij podgląd w panelu Indeks.

SM Wskazuje pozycje indeksu na stole montażowym. Pozycje te nie zostaną umieszczone w wygenerowanym indeksie.
WU Wskazuje pozycje indeksu znajdujące się na warstwie ukrytej. Podczas generowania indeksu masz możliwość włączenia pozycji na warstwie
ukrytej.
UT Wskazuje ukryte pozycje indeksu. Pozycje te nie są zawarte w indeksie.
PN Wskazuje pozycje indeksu znajdujące się w tekście zakrytym. Jeżeli umieścisz te pozycje w generowanym indeksie, to pojawią się one bez
numerów stron.
Wzorcowa Wskazuje pozycje indeksu znajdujące się na stronie wzorcowej. Pozycje te nie zostaną umieszczone w wygenerowanym indeksie.
Kliknij trójkąt, aby rozwinąć lub złożyć daną pozycję. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie podpozycje danego hasła, należy kliknąć trójkąt z
wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie hasła, należy kliknąć trójkąt z wciśniętym klawiszem
Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Wybierz pole polecenie Uaktualnij podgląd z menu panelu Indeks, aby uaktualnić obszar podglądu. Opcja ta jest szczególnie użyteczna, jeżeli
dokument został w znacznym stopniu zmodyfikowany, lub jeżeli przenoszono znaczniki indeksu w oknie dokumentu.

Utwórz listę tematów indeksu
Listę tematów możesz utworzyć albo zaimportować, a następnie wykorzystać ją jako punkt wyjściowy do tworzenia pozycji indeksu. Później,
podczas dodawania pozycji do indeksu, możesz wybierać tematy z listy, zamiast za każdym razem je wpisywać. Pozwoli to zapewnić spójność
zaindeksowania informacji w całym dokumencie lub księdze.

Listę tematów tworzysz i edytujesz za pomocą panelu Indeks w trybie Temat. Należy pamiętać, że tryb Temat wyświetla tylko tematy. Aby
wyświetlić pozycje indeksu z odpowiadającymi im numerami stron i odsyłaczami należy użyć trybu Odwołanie.

Panel Indeks w trybie Odsyłaczy (po lewej) i w trybie Tematów (po prawej)

Tematy z listy tematów pojawiają się również w oknie dialogowym Nowe odwołanie do strony. Aby utworzyć pozycję indeksu, wystarczy wybrać
temat i powiązać go z numerem strony albo odsyłaczem. Tematy nieużywane (te, z którymi nie powiązano żadnych numerów stron ani odsyłaczy)
są wyłączane z generowanego indeksu.
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Tworzenie listy tematów przed dodaniem pozycji indeksu jest czynnością opcjonalną. Za każdym razem, gdy utworzysz pozycję indeksu, związany
z nią temat jest automatycznie dodawany do listy tematów, co pozwala użyć go w przyszłości.

Domyślnie tematy dodawane do listy tematów nie pojawiają się na liście Odniesień, na której wyświetlane są jedynie tematy skojarzone z daną
stroną. Niemniej jednak, aby wyświetlić tematy na liście Odniesień można wybrać polecenie Pokaż tematy nieużywane z menu panelu Indeks
w trybie Odwołań.

Dodaj tematy do listy tematów
1. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Indeks, aby wyświetlić panel Indeks.
2. Zaznacz opcję Temat.
3. Wybierz polecenie Nowy temat z menu panelu Indeks, albo kliknij ikonę Utwórz nową pozycję indeksu na dole panelu.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W sekcji Poziomy tematów wpisz nazwę tematu (np. zwierzęta) w pierwsze pole. Aby stworzyć podtemat, wpisz nazwę (koty) w drugie
pole. W tym przypadku słowo „koty” będzie wcięte pod hasłem „zwierzęta”. Aby utworzyć podtemat pod innym podtematem, wpisz
nazwę (np. szylkretowe) w trzecie pole, i tak dalej.

Zaznacz istniejący temat. Wprowadź podtematy w drugim, trzecim i czwartym polu.

5. Kliknij Dodaj, aby dodać temat, który pojawi się w oknie dialogowym Nowy temat oraz w panelu Indeks.
6. Po zakończeniu dodawania kliknij Gotowe.

Aby usunąć dodany przed chwilą temat kliknij Gotowe, zaznacz ten temat w panelu Indeks, a następnie kliknij Usuń zaznaczoną pozycję.

Importuj tematy z innych dokumentów InDesign
1. Wybierz polecenie Importuj tematy z menu panelu Indeks.
2. Zaznacz dokument zawierający tematy indeksu do zaimportowania, a następnie kliknij Otwórz.

Edytuj temat indeksu
Za pomocą panelu Indeks możesz edytować pozycje przed lub po wygenerowaniu indeksu. Zmiany wprowadzone do pozycji w panelu Indeks
pojawią się w kolejnym wygenerowanym indeksie, ale zmiany wygenerowanego wątku indeksu zostaną utracone podczas ponownego
generowania indeksu.

1. Otwórz dokument zawierający pozycje indeksu.
2. Zaznacz opcję Temat w panelu Indeks.
3. Dwukrotnie kliknij temat w obszarze podglądu, aby do edytować.
4. Zmodyfikuj temat stosownie do potrzeb, a następnie kliknij OK.

Dodawanie pozycji indeksu
Pozycje indeksu tworzysz za pomocą panelu Indeks w trybie Odwołań. Pozycja indeksu składa się z dwóch części: tematu i odwołania. Tematy
można definiować z wyprzedzeniem, tworząc listę tematów. Odwołaniami mogą być numery stron albo odsyłacze do innych tematów.

Panel Indeks w trybie odwołań
A. Pozycja B. Subpozycja C. Odwołanie do strony D. Odsyłacz

Znacznik indeksu jest wstawiany na początku słowa, w którym zaznaczono tekstu lub umieszczono punkt wstawiania. Aby wyświetlić znaczniki
indeksu, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte.
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Dodaj nową pozycję indeksu
1. Wybierz narzędzie Tekst  i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić znacznik indeksu, albo zaznaczyć tekst, który ma

być używany jako odwołanie indeksu.

Jeżeli zaznaczony tekst zawiera grafikę w wierszu lub znaki specjalne, to w polu Poziom tematu niektóre znaki (takie jak znaczniki
skorowidza i grafika w wierszu) zostaną wycięte. Inne znaki, takie jak pauzy czy znaki copyright, zostaną przekonwertowane na metaznaki
(np. ^_ lub ^2).

2. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Indeks, aby wyświetlić panel Indeks.
3. Zaznacz opcję Odwołanie.

Jeśli pozycje dodane do listy Tematów nie są widoczne w Odwołaniu, wybierz polecenie Pokaż nieużywane tematy z menu panelu
Indeks. Dzięki temu możesz korzystać z tych tematów podczas dodawania pozycji.

4. Aby obejrzeć pozycje indeksu ze wszystkich otwartych dokumentów księgi, zaznacz opcję Księga.
5. Wybierz polecenie Nowe odwołanie do strony z menu panelu Indeks. (Jeżeli polecenie to jest niewidoczne, sprawdź, czy wybrano tryb

odwołań i czy w dokumencie jest aktywny punkt wstawiania albo zaznaczenie tekstu).
6. Aby dodać tekst do pola Poziom tematu, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć prostą pozycję indeksu (jak np. koty), wpisz tę pozycję w pierwsze pole w sekcji Poziom tematu. Jeżeli uprzednio
zaznaczono tekst, to tekst ten pojawi się w polu Poziom tematu.

Aby utworzyć pozycje i subpozycje, wpisz nazwę elementu głównego (w tym przykładzie, zwierzęta) w pierwsze pole Poziom tematu, a
nazwy elementów podrzędnych (koty i syjamskie) w kolejne pola. Jeżeli to konieczne, kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby przenieść
pozycję w górę lub w dół.

Pozycja indeksu w polu Poziom tematu (po lewej) i wygląd samego indeksu (po prawej)

Dwukrotnie kliknij dowolny temat w polu listy na dole okna dialogowego.

7. Aby zmienić sposób sortowania pozycji w ostatecznym indeksie, użyj pól Sortuj według. Na przykład, aby posortować temat de la Vega pod
literą V (a nie D), należy wpisać Vega w pole Sortuj według oraz de la Vega w pole Poziom tematu.

Można także wybrać porządek sortowania liczb, symboli i języków oraz edytować informacje dotyczące sortowania znaków języka
chińskiego. (Zobacz Zmień porządek sortowania indeksów).

8. Określ rodzaj pozycji indeksu:

Aby utworzyć pozycje indeksu z zakresami stron (np. koty 82-87), wybierz opcję opisującą ten zakres z wyskakującego menu Typ.
(Zobacz Opcje zakresu stron w indeksach).

Aby utworzyć pozycję indeksu bez numeru strony, wybierz polecenie Pomiń zakres stron z menu Typ. Chociaż numery stron nie pojawią
się w wygenerowanym indeks, to będą one wyświetlane w nawiasach w panelu Indeks.

Aby utworzyć pozycję indeksu odwołującą się do innej pozycji, wybierz jedną ze opcji odsyłaczy (np. Zobacz lub Zobacz także ) z
rozwijanego menu Typ. Następnie wprowadź nazwę pozycji w pole Powiązanie lub przeciągnij istniejącą pozycję z listy na dole pola
Powiązanie. Możesz także dostosować zwroty Zobacz i Zobacz także, wyświetlane w odsyłaczach. Służy do tego opcja Odsyłacz własny
w rozwijanym menu Typ. (Zobacz Dodawanie do indeksu odnośników „Zobacz” lub „Zobacz też”).

9. Aby wyróżnić daną pozycję indeksu, zaznacz opcję Ignorowanie stylu numeracji, a następnie określ styl znakowy.
10. Aby dodać pozycję do indeksu, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij Dodaj, aby dodać odwołanie do strony i pozostawić okno dialogowe otwarte do wprowadzania kolejnych pozycji.

Kliknij Dodaj wszystkie, aby odszukać wszystkie wystąpienia tekstu zaznaczonego w oknie dokumentu i utworzyć znacznik skorowidza
dla każdego z nich. Opcja Dodaj wszystkie jest dostępna tylko wtedy, gdy tekst w dokumencie jest zaznaczony.

Kliknij OK, aby dodać pozycję indeksu i zamknij okno dialogowe.

Uwaga: Jeżeli po kliknięciu Dodaj klikniesz Anuluj, to dodane przed chwilą pozycje nie zostaną usunięte. Do usuwania tych haseł służy
polecenie Cofnij.
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11. Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij OK lub Gotowe.

Indeksuj szybko słowo, frazę lub listę
Za pomocą skrótów do indeksowania możesz szybko zaindeksować poszczególne słowa, frazy lub listę słów bądź fraz. Adobe InDesign
rozpoznaje dwa skróty do indeksowania: jeden dla standardowych pozycji indeksu, a drugi dla nazw własnych. Skrót dla nazw własnych tworzy
pozycje indeksu, odwracając kolejność członów, tak aby pozycja została posortowana według nazwiska. Dzięki temu imię i nazwisko można
umieścić na liście w odpowiedniej kolejności (najpierw imię, potem nazwisko), ale w indeksie zostaną one posortowane według nazwiska. Na
przykład, nazwisko James Paul Carter pojawi się w indeksie jako Carter, James Paul.

Aby przygotować listę do indeksowania, oddziel każdą pozycję do zaindeksowania jednym z następujących znaków: końcem wiersza, miękkim
końcem wiersza (klawisze Shift + Return), tabulatorem, tabulatorem wciętym w prawo (Shift + Tab), średnikiem lub przecinkiem. Skrót do
indeksowania dodaje znacznik na początku każdej pozycji i umieszcza wszystkie te terminy w indeksie.

1. W oknie dokumentu zaznacz słowa, które mają zostać zaindeksowane.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku standardowych słów lub zwrotów, naciśnij Shift+Alt+Ctrl+[ (Windows) lub Shift+Option+Command+[ (Mac OS).

W przypadku nazw własnych, które mają być sortowane według nazwisk, naciśnij Shift+Alt+Ctrl+] (Windows) lub
Shift+Option+Command+] (Mac OS).

Na początku zaznaczenia lub na początku każdej zaznaczonej pozycji dodawany jest znacznik indeksu, używający ustawień domyślnych.

Aby zaindeksować złożone nazwiska lub nazwiska zawierające tytuł, wstaw między tymi słowami spacje twarde. Na przykład, jeśli
chcesz wstawić do indeksu „James Paul Carter Jr.” aby sortować przez „Carter”, a nie przez „Jr.”, umieść spację twardą między
„Carter” i „Jr.”. (Aby wstawić twardą spację, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak odstępu > Spacja twarda).

Utwórz nową pozycję z istniejącej
Często indeksowana pozycja występuje w wielu miejscach w dokumencie lub księdze. W takiej sytuacji można utworzyć wiele pozycji indeksu
opartych na innych pozycjach, które już w indeksie istnieją. Pozwala to zagwarantować spójność indeksu.

1. Kliknij punkt wstawiania w oknie dokumentu lub zaznacz tekst, w którym ma się pojawić znacznik indeksu.
2. W panelu Indeks zaznacz opcję Odwołanie i przewiń obszar podglądu do pozycji, która ma zostać skopiowana.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij pozycję na przycisk Nowa pozycja , aby utworzyć znacznik indeksu w punkcie wstawiania lub na początku zaznaczenia.

Zaznacz pozycję na obszarze podglądu panelu, a następnie przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij klawisz
Nowa pozycja. Pojawi się okno dialogowe Nowe odwołanie do strony, z informacjami o zaznaczonej pozycji. Wprowadź stosowane
zmiany, a następnie kliknij Dodaj lub OK.

Możesz także utworzyć listę tematów, a następnie podczas tworzenia pozycji indeksu wybierać potrzebny temat z listy.

Automatyczne indeksowanie każdego wystąpienia słowa
Opcja Dodaj wszystkie to skuteczna metoda zaindeksowania wszystkich wystąpień danego zwrotu w dokumencie lub księdze. Po kliknięciu Dodaj
wszystkie program InDesign tworzy znaczniki indeksu przy każdym wystąpieniu słów zaznaczonych w dokumencie — nie tekstu wpisanego w
oknie dialogowym. (Później możesz usunąć pozycje, które kierują do mniej istotnych informacji).

Przeszukując dokument pod kątem wystąpień zaznaczonego tekstu, program InDesign uwzględnia tylko całe słowa. Wyszukiwanie rozpoznaje
wielkie i małe litery. Na przykład, jeżeli zaznaczone zostanie słowo dom, to słowa domy i Domy nie zostaną zaindeksowane.

1. Zaznacz w oknie dokumentu tekst, który ma być wyszukiwany.
2. Zaznacz opcję Odniesienie w panelu Indeks.
3. Aby utworzyć pozycje indeksu dla dowolnych otwartych dokumentów w księdze, zaznacz opcję Księga.
4. Wybierz polecenie Nowe odwołanie do strony z menu panelu Indeks.
5. Kliknij Dodaj wszystkie. InDesign dodaje znaczniki indeksu do wszystkich odnalezionych wystąpień zaznaczonego tekstu, niezależnie od

tego, czy był on już wcześniej oznakowany. Mogą się więc pojawić powielone pozycje dla tego samego słowa lub zwrotu.

Edytuj nową pozycję indeksu
Panel Indeks w trybie tematów umożliwia zmodyfikowanie tematu (np. zmianę jego nazwy albo zastosowanie nowego porządku sortowania) i
automatyczne uaktualnienie wszystkich pozycji, które wykorzystują ten temat. Aby zmienić poszczególne pozycje, użyj trybu Odwołań. W trybie
Odwołań możesz również dodawać odsyłacze albo odszukiwać znaczniki skorowidza związane z odwołaniem do strony.

1. Otwórz dokument zawierający pozycje indeksu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Indeks:

Wybierz opcję Temat, aby edytować temat i automatycznie uaktualnić wszystkie pozycje używające tego tematu.

Wybierz opcję Odwołanie, aby edytować jedną pozycję.
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3. Zaznacz pozycję lub odwołanie do strony w obszarze podglądu. Aby zaznaczyć odwołanie do strony, wybierz ikonę strony pod pozycją.
4. Dwukrotnie kliknij pozycję lub odwołanie do strony, aby je edytować.
5. Zmodyfikuj pozycję, a następnie kliknij OK.

Opcje zakresu stron w indeksach
Pozycje indeksu mogą zawierać zakres stron (np. koty 82-87), zamiast pojedynczego numeru strony. Wyskakujące menu Tekst w oknie
dialogowym Nowe odwołanie do strony zawiera następujące opcje zakresów stron:

Bieżąca strona Zakres stron nie wykracza poza bieżącą stronę.
Do kolejnej zmiany stylu Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do następnej zmiany stylu akapitu.
Do kolejnego zastosowania stylu Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do strony, na której pojawi się następne wystąpienie stylu
akapitu podanego w sąsiednim menu.
Do końca wątku Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do końca bieżącego wątku ramek tekstowych zawierającego dany tekst.
Do końca dokumentu Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do końca dokumentu.
Do końca sekcji Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do końca bieżącej sekcji, według definicji w panelu Strony. (Zobacz Opcje
numeracji dokumentu).
Przez następne # akapitów Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do końca liczby akapitów podanej w sąsiednim polu albo do końca
ostatniego akapitu, jaki istnieje.
Przez następne # stron Zakres stron rozciąga się od znacznika indeksu do końca liczby stron podanych w sąsiednim polu, albo do końca
ostatniej strony, jaka istnieje.
Pomiń zakres stron Wyłącz zakres stron.

Dodawanie do indeksu odnośników „Zobacz” lub „Zobacz też”
Odsyłacze to pozycje indeksu, które nie podają numeru strony, ale wskazują na inne powiązane z danym tematem pozycje. Do tworzenia
odsyłaczy służy panel Indeks. Odsyłacze w indeksie mogą spełniać różne role:

Odsyłacze wiążą często używane terminy z ich odpowiednikami użytymi w danym dokumencie lub księdze. Na przykład, Fauna. Zobacz
Zwierzęta. Pozycje z takimi odsyłaczami nie zawierają odwołań do konkretnych stron, lecz jedynie kierują do równoważnych terminów, które
są w lepiej reprezentowane w indeksie.

Odsyłacze kierują do innych pozycji związanych z danym tematem, które nie są z nimi jednak równoznaczne. Na przykład, Koty. Zobacz
także lamparty. W tym przypadku pozycja indeksu zawierająca odsyłacz podaje także numer strony albo subpozycje bezpośrednio
powiązane z tym tematem.

Dwa rodzaje odsyłaczy
A. Odsyłacz do powiązanych informacji (Zobacz także) B. Odsyłacz do terminu równorzędnego (Zobacz)

Tworząc odsyłacze w programie InDesign możesz również wybrać dla nich prefiks. „Zobacz” i „Zobacz także” to tekst statyczny. Jeżeli wybierzesz
prefiks „Zobacz [także]”, InDesign automatycznie przypisze odpowiedni prefiks do odsyłacza podczas generowania indeksu:

Pozycje z numerami stron, subpozycjami, lub oboma tymi elementami otrzymają prefiks „Zobacz także”.

Pozycje bez numerów stron ani subpozycji otrzymają prefiks „Zobacz”.

Użycie opcji „Zobacz [także]” powoduje, że nie trzeba ręcznie uaktualniać odsyłaczy po zmianie zawartości pozycji indeksu.

1. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Indeks.
2. Zaznacz opcję Odwołanie.
3. (Opcjonalnie) Aby obejrzeć pozycje indeksu ze wszystkich otwartych dokumentów księgi, zaznacz opcję Księga.
4. Wybierz polecenie Nowe odwołanie do strony z menu panelu Indeks.
5. Wprowadź temat lub tematy w pola Poziom tematu.
6. Z menu Tekst wybierz prefiks odsyłacza (np. Zobacz także). Opcja ta znajduje się na dole menu.
7. Wpisz temat w pole Powiązanie lub przeciągnij istniejący temat z listy tematów na dole.
8. Kliknij Dodaj, aby dodać odsyłacz do indeksu.

Odsyłacze pojawiają się w panelu Indeks i w wygenerowanym indeksie, ale nie są powiązane z żadnymi znacznikami w samym dokumencie.
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Odsyłacze z prefiksem „Zobacz [także]” wyświetlają się w panelu Indeks jako „Zobacz [także]”, ale w wygenerowanym wątku indeksu pojawi się
odpowiedni prefiks.

Generuj indeks
Po dodaniu pozycji indeksu i przejrzeniu ich w panelu Indeks, możesz przystąpić do wygenerowania wątku indeksu, który zostanie umieszczony w
publikowanym dokumencie.

Wątek indeksu może stanowić odrębny dokument lub występować w istniejącym dokumencie. Podczas generowania wątku indeksu program
InDesign kompiluje pozycje i uaktualnia numery stron z całego dokumentu lub księgi. Jeżeli jednak doda się lub usunie pozycje indeksu albo
zmieni podział dokumentu na strony, będziesz musiał ponownie wygenerować indeks, aby go uaktualnić.

Jeżeli znacznik indeksu znajduje się w tekście zakrytym, to podczas generowania program zapyta, czy ma on zostać dołączony do indeksu. Jeżeli
klikniesz Tak, to pozycja ta pojawi się w indeksie bez numeru strony. Jeśli znacznik indeksu znajduje się w ukrytym tekście warunkowym, to wpis
zostanie usunięty z indeksu.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie indeksu można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0220_pl.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli tworzysz indeks dla pojedynczego dokumentu, warto dodać na końcu nową stronę.

Jeżeli tworzysz indeks dla wielu dokumentów w księdze, należy utwórz lub otwórz dokument, który będzie zawierał indeks, oraz
sprawdzić, czy jest on dołączony do księgi.

2. Wybierz polecenie Generuj indeks z menu panelu Indeks Określ ustawienia następujących opcji:

W polu Tytuł wpisz tytuł, który pojawi się na górze indeksu. Aby określić formatowanie tytułu, wybierz styl z wyskakującego menu Styl
tytułu.

Zaznacz opcję Zastąp istniejący indeks, aby zastąpić istniejący indeks. Jeżeli w dokumencie nie ma jeszcze indeksu, to opcja ta jest
niedostępna. Usunięcie zaznaczenia tej opcji pozwala na tworzenie wielu indeksów.

Zaznacz opcję Dołącz dokumenty z księgi, aby utworzyć jeden indeks dla wszystkich dokumentów w bieżącej księdze i aby
przenumerować strony księgi. Odznacz tę opcję, aby wygenerować indeks tylko dla bieżącego dokumentu.

Zaznacz opcję Włącz pozycje na warstwach ukrytych, jeżeli w indeksie mają być uwzględnione znaczniki z warstw ukrytych.

Aby wyświetlić dodatkowe opcje indeksu, kliknij Więcej opcji.

3. Kliknij OK. Jeżeli usunięto zaznaczenie z opcji Zastąp istniejący indeks, pojawi się załadowana ikona tekstowa. Wątek indeksu powinieneś
umieścić w taki sam sposób, jak zwykły tekst.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w pozycjach indeksu są usuwane po jego kolejnym wygenerowaniu. Dla uzyskania najlepszego działania,
edytuj indeks w panelu Indeks, a potem generuj ponownie indeks.

Opcje formatowania indeksu
Po kliknięciu Więcej opcji w oknie dialogowym Generuj indeks pojawiają się opcje formatowania umożliwiające określenie stylu i wyglądu indeksu.
InDesign oferuje szereg wbudowanych stylów akapitu i znaku, które można wybrać do sformatowania generowanego indeksu. Możesz także
utworzyć własne style. Po wygenerowaniu indeksu możesz edytować te style w panelach Style akapitowe i Style znakowe.

Indeks z zagnieżdżonymi pozycjami
A. Tytuł B. Nagłówek sekcji C. Pozycja poziomu 1 D. Subpozycja poziomu 2 E. Temat F. Odsyłacz

Aby zastąpić separatory pozycji (np. wartości opcji Kolejny temat lub Między pozycjami), zaznacz istniejący separator, a następnie wpisz inny
wybrany znak.

Zagnieżdżone albo Wszystkie wpisu w jednym akapicie, opcje Wybierz opcję Zagnieżdżone, jeżeli indeks ma zostać sformatowany w stylu
domyślnym, w którym subpozycje zagnieżdżone pod pozycją główną są odrębnymi, wciętymi akapitami. Wybierz opcję Wszystkie wpisy w jednym
akapicie, jeżeli wszystkie poziomy pozycji mają się znajdować w tym samym akapicie. Opcja Pomiędzy pozycjami określa, jaki znak oddziela
pozycje.
Dołącz nagłówki sekcji indeksu, opcja Zaznacz tę opcję, aby wygenerować nagłówki sekcji z liter alfabetu (A, B, C, itd.) odpowiadające sekcjom
indeksu.
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Dołącz puste nagłówki sekcji, opcja Zaznacz tę opcję, aby wygenerować nagłówki sekcji dla wszystkich liter alfabetu, nawet jeżeli indeks nie
zawiera pozycji pierwszego poziomu zaczynających się od takiej litery.
Styl poziomu Wybierz style akapitu, które mają zostać zastosowane do poszczególnych poziomów pozycji indeksu. Po wygenerowaniu indeksu
style te można edytować w panelu Style akapitowe.
Nagłówki sekcji Wybierz styl akapitu określający wygląd nagłówków sekcji (A, B, C, itd.) w generowanym indeksie.
Numer strony Wybierz styl znaku określający wygląd numeru strony w generowanym indeksie. Wybór ten nie wpływa na wygląd pozycji indeksu
sformatowanych z użyciem opcji Ignorowanie stylu numeracji.
Uwaga: Jeżeli numery stron w indeksie mają zawierać prefiksy, np. B-1 lub II1, zapoznaj się z sekcją Definiowanie numeracji sekcji.
Odsyłacz Wybierz styl znakowy określający wygląd prefiksu odsyłacza (np. Zobacz i Zobacz także) w wygenerowanym indeksie.
Temat z odsyłaczem Wybierz styl znakowy określający wygląd tematu docelowego (np zwierzęta w zwrocie Zobacz także zwierzęta), który pojawi
się w generowanym indeksie.
Kolejny temat Wpisz lub wybierz znak specjalny, oddzielający pozycję od numeru strony (np. zwierzęta  38). Domyślnie są to dwie spacje.
Formatowanie tego znaku można określić edytując odpowiedni styl poziomu lub wybierając inny styl.
Pomiędzy numerami stron Wpisz lub wybierz znak specjalny, oddzielający od siebie numery lub zakresy numerów stron. Domyślnie jest to
przecinek i spacja półfiretowa.
Pomiędzy pozycjami Jeśli zaznaczono opcję W jednym akapicie, możesz wpisać lub wybrać znak specjalny do oddzielania pozycji i subpozycji.
Jeżeli wybrałeś opcję Zagnieżdżony, ustawienia w tym polu określają sposób rozdzielania dwóch odsyłaczy w jednej pozycji.
Przed odsyłaczem Wpisz lub wybierz znak specjalny, który będzie się pojawiał między odwołaniem a odsyłaczem, np. Zwierzęta. Zobacz też
przyroda. Domyślnie jest to kropka i spacja. Formatowanie tego znaku możesz określić modyfikując odpowiedni styl poziomu lub wybierając inny
styl.
Zakres stron Wpisz lub wybierz znak specjalny, który będzie oddzielał numery pierwszej i ostatniej strony w zakresie (np. Zwierzęta 38-43).
Domyślnie jest to pauza. Formatowanie tego znaku możesz określić modyfikując odpowiedni styl Numeracji stron lub wybierając inny styl.
Koniec pozycji Wpisz lub wybierz znak specjalny, który będzie się pojawiał na końcach pozycji. Jeżeli wybrano opcję W jednym akapicie, to
wybrany znak pojawi się na końcu ostatniego odsyłacza. Domyślnie nie ma żadnego znaku końca pozycji.

Zmień porządek sortowania indeksów
Możesz także wybrać porządek sortowania dla liczb, symboli i języków. Metoda ta jest szczególnie użyteczna do wprowadzania znaków z języków
azjatyckich. Jest to również przydatne w razie konieczności zmiany miejsca wyświetlania symboli w indeksie. Jeśli symbole mają znaleźć się na
końcu, można przesunąć kategorię Symbol na koniec listy priorytetów.

Zmiana porządku sortowania wpływa na kolejność sortowania w panelu Indeks oraz w wątkach indeksu, które są generowane po zastosowaniu
opcji. Można tworzyć wiele indeksów, o różnym porządku sortowania. Na przykład, możesz generować indeks dla języka niemieckiego, zmienić
porządek sortowania i wygenerować oddzielny indeks dla języka szwedzkiego — należy się tylko upewnić, że opcja Zastąp istniejący indeks, nie
jest zaznaczona podczas tworzenia indeksu.

1. Wybierz polecenie Opcje z menu panelu Warstwy.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy zatem upewnić się, czy jest aktywna odpowiednia warstwa.
3. Aby określić typ zastosowanego języka skryptu, kliknij pozycję w Typie nagłówka i wybierz inną opcję z menu.

Przykładowo, w przypadku cyrylicy można wybrać rosyjski, białoruski, bułgarski lub ukraiński. Dla języka chińskiego można wybrać opcję
Pinyin, używaną przede wszystkim w chińskim uproszczonym, lub opcję Liczba kresek, którą stosuje się w chińskim tradycyjnym.

4. Aby zmienić kolejność języka lub symbolu, zaznacz go na liście i kliknij przyciski W górę lub W dół, znajdujące się w prawej dolnej części
listy.

Pozycje znajdujące się wyżej na liście, sortowane są w pierwszej kolejności. Znaki języków, które nie zostały dołączone w oknie dialogowym
Opcje sortowania, sortowane są jako symbole. Na przykład, jeśli w dokumencie znajduje się grecki tekst, ale w opcjach sortowania język
grecki nie został dołączony, to w indeksie tekst grecki będzie sortowany w sekcji symboli.

Porządek sortowania w indeksach japońskich i koreańskich
Kiedy tworzysz pozycje indeksu dla języków azjatyckich, weź pod uwagę następujące kwestie:

Języki azjatyckie często posiadają inną konwencję sortowania opartą na tamtejszych regułach typografii.

Podczas przygotowywania indeksu tekstu japońskiego, yomi dla wpisów indeksu w polu Poziom tematu należy wprowadzać w polu Yomi,
korzystając ze znaków hiragana i katakana o pełnej szerokości. W polu Yomi nie trzeba wpisywać yomi dla znaków hiragana i katakana o
pełnej szerokości, znaków alfanumerycznych, niektórych symboli, znaków alfanumerycznych o połowie szerokości i wpisów indeksu
złożonych z samych symboli. Pozycje wprowadzone w polu Poziom tematu zostaną posortowane. W niektórych przypadkach, gdy pozycja
zawiera zarówno symbole pełnej szerokości, jak i półfiretowe, sortowanie może dać nieoczekiwane rezultaty. W takich przypadkach wpisz
odpowiedni yomi.

Znaków półfiretowych katakana lub kanji nie możesz wprowadzać w pole tekstowe Yomi. Jednak symbole o pełnej szerokości, np.  i ,
można wprowadzić w to pole.

Program rozróżnia pismo hiragana i katakana; pismo hiragana jest sortowane przed pismem katakana. Rozróżniane są również duże i małe
litery alfabetu - podczas sortowania duże litery umieszczane są przed małymi.
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Jeżeli w pole Poziomy tematów wprowadzisz takie same znaki, ale podasz dla nich różne yomi, to zostaną one potraktowane jako odrębne
pozycje w indeksie. Na przykład, jeżeli w pole pozycji skorowidza wprowadzisz słowo „Kot”, pisane w katakana jako „Neko”, a następnie
wymienisz je po raz drugi, pisane jako „Neko” w hiragana, to wygenerowane zostaną dwie pozycje indeksu dla słowa „Kot”. Funkcja ta
umożliwia również klasyfikowanie tego samego terminu pod różnymi pozycjami indeksu. Na przykład, jeżeli przy wprowadzaniu terminu
„Nasze koty” do indeksu, w pole tekstowe Yomi wprowadzisz „Koty”, potem wprowadzona zostanie druga taka pozycja, bez żadnego tekstu
w polu Yomi, to termin „Nasze koty” zostanie wygenerowany zarówno pod „N”, jak i pod „K”.

W przypadku sortowania tekstu koreańskiego można zdefiniować opcje Spółgłoska koreańska oraz Spółgłoska plus samogłoska koreańska.

Porządek sortowania w indeksach chińskich
Porządek sortowania znaków chińskich określa się w dwóch miejscach: w oknie dialogowym Opcje sortowania i w polu Sortuj wg, podczas
tworzenia lub edycji wpisu indeksu.

Opcje sortowania, okno dialogowe Wybierając polecenie Opcje sortowania z menu panelu Indeks możesz zmienić porządek sortowania i
określić, czy użyć opcji Pinyin czy Liczba kresek.
Sortuj według W trakcie wpisywania znaków języka chińskiego w polach poziomów tematu, podczas tworzenia lub edycji wpisu indeksu, istnieje
możliwość edytowania informacji dotyczących sortowania tekstu chińskiego.
W przypadku opcji Pinyin porządek jest sortowany rosnąco według (1) tonu i (2) liczby kresek. W przypadku opcji Liczba kresek znaki sortowane
są według (1) liczby kresek, (2) pierwszej kreski i (3) drugiej kreski. Informacje o sortowaniu można edytować bezpośrednio w polu Sortuj wg lub
korzystając ze strzałki znajdującej się na prawo od pola Sortuj wg, która otwiera okno dialogowe Pinyin lub Pozycja liczby kresek. Istnieje
możliwość edycji tych pól. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Powtórz ten proces dla każdego poziomu tematu.

Zarządzaj indeksem
Po ustanowieniu indeksu i znaczników indeksu w twoim dokumencie, możesz nim zarządzać na różne sposoby. Możesz przeglądać wszystkie
tematy indeksów w księdze, usuwać tematy, które nie są używane na liście Odniesień, z Listy tematów, znajdować pozycje w liście Odniesień jak i
Tematów, usuwać znaczniki indeksu z dokumentu.

Wyświetl wszystkie tematy indeksu w księdze
Jeśli jest zaznaczona opcja Księga, panel Indeks wyświetla pozycje z całej księgi, a nie tylko z bieżącego dokumentu.

1. Otwórz plik księgi i wszystkie zawarte w nim dokumenty.
2. Zaznacz opcję Księga na górze panelu Indeks.

Jeżeli inni użytkownicy muszą korzystać z dokumentów w tej księdze podczas tworzenia indeksu, to możesz utworzyć w osobnym dokumencie
główną listę tematów, a następnie zaimportować ją do każdego dokumentu w księdze. Zauważ, że w przypadku zmiany głównej listy tematów
trzeba będzie ponownie zaimportować ją do każdego dokumentu.

Podczas tworzenia indeksu księgi z wykorzystaniem wielu dokumentów istnieje możliwość wyświetlenia tematów indeksu dla wszystkich
dokumentów wymienionych w wyniku wygenerowania indeksu książki, włączając w to wszystkie dokumenty. Dzięki temu nie będzie
konieczności ręcznego importu tematów do każdego dokumentu, z wykorzystaniem polecenia Importuj tematy z menu Indeks.

Usuń nieużywane tematy z listy Temat
Po utworzeniu indeksu możesz usunąć tematy, które nie zostały w nim uwzględnione.

1. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Indeks aby wyświetlić panel Indeks.
2. Wybierz polecenie Usuń nieużywane tematy z menu panelu Indeks. Wszystkie tematy, z którymi nie jest powiązany numer strony, zostaną

usunięte.

Usuń znaczniki indeksu
 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

W panelu indeks zaznacz pozycję lub temat, które mają zostać usunięte. Kliknij Usuń wybraną pozycję .

Uwaga: Jeżeli zaznaczona pozycja jest nagłówkiem kilku subpozycji, to wszystkie te subpozycje również zostaną usunięte.

Zaznacz znacznik indeksu w oknie dokumentu i naciśnij Backspace lub Delete.

Uwaga: Aby wyświetlić znaczniki w oknie dokumentu, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte.

Odszukaj pozycję indeksu w panelu Indeks
1. Wybierz polecenie Pokaż pole Znajdź z menu panelu Indeks.
2. Wpisz nazwę pozycji do znalezienia w pole Znajdź, a następnie kliknij strzałkę w dół lub strzałkę w górę.

Odnajdź znaczniki indeksu w dokumencie
1. Wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte, aby wyświetlić znaczniki skorowidza w oknie dokumentu.
2. W panelu Indeks kliknij opcję Odwołanie, a następnie wybierz pozycję, która ma zostać odszukana.
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3. Wybierz polecenie Idź do zaznaczonego znacznika z menu panelu Indeks. Punkt wstawiania pojawi się po prawej stronie znacznika indeksu.
Możesz następnie nacisnąć Shift+strzałka w lewo, aby zaznaczyć znacznik do wycinania, kopiowania lub usuwania.

Pozycje indeksu pisane wielkimi literami
Okno dialogowe Wielkimi literami stanowi globalne rozwiązanie problemu edycji wielkich liter w pozycjach indeksu, pozwalając uniknąć ręcznej
modyfikacji. Na przykład, jeżeli zaindeksowałeś część pozycji pisanych małą literą (koty) a inne wielką literą (Koty), to pozycje te zostaną uznane
za odrębne tematy. Problem ten możesz naprawić, zmieniając wielkość liter w zaznaczonych pozycjach.

1. Zaznacz pozycję w obszarze podglądu w panelu Indeks.
2. Wybierz polecenie Wielkimi literami z menu panelu Indeks.
3. Określ, czy zmiana wielkości liter ma nastąpić tylko w zaznaczonym temacie, w zaznaczonym temacie i wszystkich podtematach, wszystkich

tematach poziomu 1, lub wszystkich tematach na wszystkich poziomach, a następnie kliknij OK.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający Tworzenie indeksu

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Do góry

Tworzenie pliku księgi
Dodawanie dokumentów do pliku księgi
Zarządzanie plikami księgi
Synchronizacja dokumentów księgi
Konwersja plików księgi z poprzednich wersji programu InDesign
Numeracja stron, rozdziałów i akapitów w księdze
Drukowanie lub eksportowanie pliku księgi

Tworzenie pliku księgi
Plik księgi to kolekcja dokumentów, które mogą korzystać ze wspólnych stylów, próbek, stron wzorcowych i innych elementów. W dokumentach
księgi możesz stosować sekwencyjną numerację stron, drukować zaznaczone dokumenty, albo eksportować je do formatu PDF. Jeden dokument
może należeć do wielu plików księgi.

Jeden z dokumentów dodanych do księgi stanowi źródło stylów. Domyślnie źródłem stylów jest pierwszy dokument dodany do księgi, ale w
dowolnym momencie możesz wybrać nowe źródło. Podczas synchronizacji dokumentów w księdze zadane style i próbki dokumentu źródłowego
zastępują style i próbki w pozostałych dokumentach księgi.

Michael Murphy przedstawia samouczek wideo poświęcony tworzeniu ksiąg Podstawy ksiąg.

1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Księga
2. Wpisz nazwę nowej księgi, podaj położenie i kliknij Zapisz.

Pojawi się panel Księga. Plik księgi jest zapisywany z rozszerzeniem .indb.

3. Dodaj dokumenty do pliku księgi

Dodawanie dokumentów do pliku księgi
Kiedy utworzysz plik księgi, otwiera się on w panelu Księga. Panel Księga to obszar roboczy do pracy nad plikiem księgi, za pomocą którego
możesz dodawać, usuwać i przestawiać dokumenty.

1. Wybierz polecenie Dodaj Dokument z menu panelu Księga lub kliknij przycisk plus  na dole panelu Księga.
2. Wybierz dokument lub dokumenty Adobe InDesign, które chcesz dodać i kliknij Otwórz.

Pliki możesz przeciągać i upuszczać na panel Księga z programu Eksplorator (Windows) lub Finder (Mac OS). Możesz także przeciągnąć
dokument z jednej księgi do innej. Przytrzymaj podczas przeciągania klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby skopiować
dokument.

3. Jeśli dołączasz dokumenty zrobione we wcześniejszych wersjach programu Adobe InDesign, to po dodaniu ich do księgi zostaną one
skonwertowanie do formatu InDesign CS5. W okienku dialogowym Zapisz jako wybierz nową nazwę dla skonwertowanego dokumentu (lub
zostaw pierwotną), a potem kliknij Zapisz.
Uwaga: Dokumenty Adobe PageMaker lub QuarkXPress musisz przekonwertować przed dodaniem do pliku księgi.

4. Jeżeli to konieczne, zmień kolejność dokumentów w panelu, przeciągając je w górę lub w dół, na odpowiednie miejsce na liście.
5. Aby wyznaczyć dokument jako źródło stylów, kliknij pole wyboru obok jego nazwy w panelu.

Aby otworzyć dokument w pliku księgi, kliknij dwukrotnie nazwę dokumenty w panelu Księga.

Zarządzanie plikami księgi
Każdy otwarty plik księgi pojawi się na własnej zakładce w panelu Księga. Jeśli wiele ksiąg jest otwartych jednocześnie, kliknij zakładkę, aby
wyciągnąć księgę na wierzch i mieć dostęp do menu jej panelu.

Ikony w panelu Księga informują o bieżącym stanie dokumentu, np. otwarty , brakujący (dokument został przeniesiony, usunięty lub zmieniła
się jego nazwa), zmodyfikowany  (dokument był edytowany, dokonano zmiany w numeracji stron lub sekcji w czasie, gdy księga była zamknięta)
albo używany  (jeżeli ktoś inny otworzył ten dokument w zarządzanym obiegu pracy). Obok zamkniętych dokumentów nie pojawia się żadna
ikona.

Aby zobaczyć ścieżkę dostępu do dowolnego dokumentu w księdze, przytrzymaj wskaźnik myszy na nazwie dokumentu dopóki nie pojawi się
okienko z informacją. Albo wybierz z menu panelu Księga opcję Informacja o dokumencie.
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Zapisywane pliku księgi
Pliki księgi są niezależne od plików dokumentów. Na przykład, po wybraniu polecenia Zapisz księgę, program InDesign zapisuje zmiany w
księdze, a nie dokumenty księgi.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zapisać księgę pod nową nazwą, wybierz polecenie Zapisz księgę jako z menu panelu Księga, podaj położenie i nazwę pliku, a
następnie naciśnij przycisk Zapisz.

Aby zapisać księgę pod tą samą nazwą, wybierz polecenie Zapisz księgę z menu panelu Księga lub kliknij Zapisz  na dole panelu Księga.

Uwaga: Jeżeli udostępniasz pliki księgi przez serwer, pamiętaj o włączeniu systemu zarządzania plikami, tak aby użytkownicy przez przypadek
nie anulowali nawzajem swoich zmian.

Zamknij plik księgi
Aby zamknąć pojedynczą księgę, wybierz polecenie Zamknij księgę z menu panelu Księga.
Aby zamknąć wszystkie otwarte księgi, zadokowane razem na tym samym panelu, kliknij przycisk zamykania na pasku tytułu panelu Księga.

Usuwanie dokumentów księgi
1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
2. Wybierz polecenie Usuń dokument z menu panelu Księga.

Usunięcie dokumentu z pliku księgi nie powoduje usunięcia pliku z dysku. Dokument jest usuwany tylko z księgi.

Zastępowanie dokumentów księgi
1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
2. Wybierz polecenie Zastąp dokument w menu panelu Księga, odszukaj nowy dokument, który ma zastąpić brakujący, a następnie kliknij

Otwórz.

Otwieranie pliku księgi w programie Explorer lub Finder

1. Wybierz dokument w panelu księgi.

2. Wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze (Windows) lub Pokaż w Finderze (Mac OS) z menu panelu ksiąg.

Otworzy się okno przeglądarki, w którym wyświetlony zostanie wybrany plik.

Synchronizacja dokumentów księgi
Podczas synchronizacji dokumentów księgi, określone elementy - style, zmienne, strony wzorcowe, predefiniowane ustawienia zalewki, formaty
odsyłaczy, ustawienia tekstu warunkowego, listy numeracji i próbki - kopiowane są z dokumetu-źródła do wybranych innych dokumentów.
Zastępują one elementy o tych samych nazwach.

Jeżeli style i próbki ze źródła stylów nie istnieją w dokumencie docelowym, to są do niego dodawane. Elementy, które nie zostały dołączone do
źródła stylów pozostają bez zmian w synchronizowanych dokumentach.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie interaktywnych plików PDF można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0216_pl.

Wybieranie elementów do synchronizacji
1. Wybierz polecenie Opcje synchronizacji z menu panelu Księga.
2. Wybierz elementy, które mają być kopiowane ze źródła stylów do innych dokumentów księgi.

Należy pamiętać o zaznaczeniu wszystkich stylów, które wchodzą w skład definicji innych stylów. Na przykład, styl obiektowy może zawierać
style akapitowe i znakowe, które z kolei zawierają próbki.

3. Wybierz polecenie Inteligentnie dopasuj grupy stylów, aby uniknąć duplikowania unikalnie nazwanych stylów, które przeniesione zostały do
lub poza grupy stylów.

Przykładowo, źródło stylów może zawierać w grupie stylów styl znakowy, zaś w synchronizowanych dokumentach ten sam styl znakowy
może znajdować się poza grupą stylów. Jeśli opcja zostanie zaznaczona, w synchronizowanych dokumentach styl znakowy zostanie
przeniesiony do grupy stylów.

Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, w grupie stylów zostanie utworzona nowa instancja tego stylu znakowego, z opcjami odpowiadającymi
stylowi źródłowemu. Styl znakowy znajdujący się poza grupą stylów nie ulega zmianie.

Uwaga: Jeśli dokument zawiera kilka stylów o tej samej nazwie (np. Styl znakowy 1 w grupie stylów i Styl znakowy 1 poza grupą stylów),
InDesign będzie traktować opcję jako nie zaznaczoną. Najlepiej jest nadawać nowym stylom unikalne nazwy.

4. Kliknij OK.
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Synchronizacja dokumentów w pliku księgi
Księgę można zsynchronizować, gdy jej dokumenty są zamknięte. InDesign otwiera zamknięte dokumenty, wprowadza odpowiednie zmiany, a
następnie zapisuje i zamyka te dokumenty. Otwarte dokumenty są zmieniane, ale nie zapisywane.

1. W panelu Księga, kliknij puste pole obok nazwy dokumentu, który ma być źródłem stylu; ikona źródła  wskazuje, który dokument jest
źródłowy.

Wybrane źródło stylów

2. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Opcje synchronizacji zaznaczone zostały odpowiednie style i próbki, które mają zostać skopiowane z
dokumentu źródła stylów.

3. Zaznacz dokumenty do zsynchronizowania ze źródłem stylów w panelu Księga. Jeżeli nie zaznaczy się żadnego dokumentu,
zsynchronizowana zostanie cała księga.

Aby upewnić się, że nie zostały zaznaczone żadne dokumenty, kliknij pusty, szary obszar pod dokumentami umieszczonymi w księdze.
Jeżeli przestrzeń ta nie jest widoczna, trzeba przewinąć panel Księga lub zmienić jej rozmiar. Można także przytrzymać klawisz Ctrl
(Windows) lub Command (Mac OS) i kliknąć zaznaczony dokument, aby usunąć jego zaznaczenie.

4. Wybierz polecenie Synchronizuj wybrane dokumenty lub Synchronizuj księgę z menu panelu Księga lub kliknij przycisk Synchronizacja  na
dole panelu Księga.

Uwaga: Wybranie polecenia Edycja > Cofnij spowoduje cofnięcie zmian tylko wtedy, gdy pliki były otwarte w momencie synchronizacji.

Synchronizacja stron wzorcowych
Strony wzorcowe są synchronizowane w taki sam sposób jak pozostałe elementy-strony wzorcowe o tej samej nazwie (takie jak A-Wzorcowa) jak
również te ze źródła stylu są zastępowane. Synchronizacja wzorców jest użyteczna w dokumentach, które używają takich samych elementów
projektowych jak nagłówki i stopki. Jednakże jeśli chcesz zachować elementy strony na stronie wzorcowej w dokumencie innym niż źródło stylów,
nie synchronizuj stron wzorcowych albo stwórz strony wzorcowe o innych nazwach.

Dowolne elementy strony wzorcowej, które zostały przesłonięte na stronach dokumentu po pierwszej synchronizacji wzorców, nie należą już do
wzorca. Zatem, jeśli planujesz dokonać synchronizacji stron wzorcowych w twojej księdze, dobrym pomysłem jest synchronizacja wszystkich
dokumentów na samym początku procesu projektowego. W ten sposób przesłonięte elementy stron wzorcowych zachowają swoje połączenie ze
stroną wzorcową i nadal będą podlegać modyfikacjom elementów strony wzorcowej znajdującego się w źródle stylów.

Dobrym pomysłem jest również synchronizacja stron wzorcowych za pomocą tylko jednego źródła stylów. Jeśli dokonujesz synchronizacji na
podstawie różnych źródeł stylu, pominięte elementy strony wzorcowej mogą zostać odłączone od strony wzorcowej. Jeśli synchronizacja wymaga
użycia różnych źródeł stron, wyłącz opcję Strony wzorcowe w okienku dialogowym Opcje synchronizacji.

Konwersja plików księgi z poprzednich wersji programu InDesign
Możesz dokonać konwersji pliku księgi utworzonej w poprzedniej wersji programu InDesign poprzez otwarcie i zapisanie go w formacie InDesign
CS5. Po dokonaniu synchronizacji, uaktualnieniu numeracji stron, wydrukowaniu, spakowaniu lub wyeksportowaniu skonwertowanej księgi zawarte
w niej dokumenty są również konwertowane na format InDesign CS5. Możesz zadecydować, czy oryginały plików dokumentu ze starszej wersji
zastąpić plikami przekonwertowanymi, czy je zatrzymać.

Konwertowanie pliku księgi do formatu programu InDesign CS5
1. W programie InDesign CS5 wybierz polecenie Plik > Otwórz.
2. Wybierz plik księgi utworzony we wcześniejszej wersji InDesign i kliknij OK.

Jeżeli plik księgi zawiera dokumenty zapisane w starszym formacie InDesign, pojawi się ostrzeżenie.

3. Wybierz polecenie Zapisz księgę jako z menu panelu Księga. Określ nową nazwę dla przekonwertowanego pliku księgi, a następnie kliknij
Zapisz.

Konwertuj dokumenty w pliku księgi
1. Otwórz plik księgi w programie InDesign CS5.
2. W menu panelu Księga:

Jeśli chcesz, aby oryginalne dokumenty zostały nadpisane podczas konwersji, wybierz opcję Automatyczna konwersja dokumentu.

Jeśli chcesz zachować oryginalne dokumenty i zachować ich przekonwertowaną wersję pod inną nazwą, wyłącz opcję Automatyczna
konwersja dokumentu. (Lista ksiąg zostanie zaktualizowana, aby zawierać przekonwertowanie pliki, nie oryginały)

3. Aby przekonwertować dokumenty, wybierz jedną możliwości postępowania:
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Wybierz polecenie Synchronizuj księgę z menu panelu Księga. (Zobacz Synchronizacja dokumentów księgi).

Wybierz Uaktualnij Numerację > Uaktualnij wszystkie numery z menu panelu Księga.

4. Gdy opcja Automatyczna konwersja dokumentów nie jest włączona, program InDesign zapyta, pod jaką nazwą zapisać każdy z
przekonwertowanych dokumentów.

Uwaga: Dokumenty są konwertowane również wtedy, gdy księga jest drukowana lub eksportowana do formatu Adobe PDF.

Numeracja stron, rozdziałów i akapitów w księdze
Możesz określić sposób numeracji stron, rozdziałów i akapitów w księdze. W pliku księgi, styl numeracji i początkowe numery stron i rozdziałów
oparte są na ustawieniach poszczególnych dokumentów w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji lub oknie dialogowym Opcje numeracji
dokumentu. Możesz otworzyć którekolwiek z tych okien dialogowych, wybierając w dokumencie polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji lub
wybierając Opcje numeracji dokumentu z menu panelu Księga.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania numeracji stron, zobacz Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Dla numerowanych akapitów numeracja określana jest w definicji stylu numerowanej listy zawartej w stylu akapitowym.

Zakres stron pojawia się obok nazwy każdego dokumentu w panelu Księga. Domyślnie InDesign zmienia podział na strony po dodaniu lub
usunięciu stron w dokumentach księgi, albo po zmodyfikowaniu pliku księgi, np. po zmianie kolejności, dodaniu lub usunięciu dokumentów. Istnieje
możliwość wyłączenia opcji automatycznego uaktualniania numeracji stron i sekcji, w celu przeprowadzenia ręcznej aktualizacji numeracji księgi.

Jeśli księga jest zaktualizowana, a numeracja wydaje się nieprawidłowa, problem może polegać na tym, że w Preferencjach ogólnych zamiast
numerów sekcji wyświetlane są liczby bezwzględne. Zobacz Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji sekcji w panelu Strony.

Jeśli nie brakuje dokumentu, lub nie można go otworzyć, to zakres stron jest pokazany za pomocą znaku „?” począwszy od miejsca brakującego
dokumentu, do końca księgi, wskazując, że rzeczywisty zakres stron jest nieznany. Przed ponownym podziałem na strony należy usunąć lub
zastąpić brakujące dokumenty. Jeżeli pojawi się ikona W użyciu  oznacza to, że ktoś otworzył ten dokument na innym komputerze w
zarządzanym obiegu pracy. Osoba ta musi zamknąć dokument, zanim będzie można uaktualnić numerację stron.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie obszarów drukowania można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0217_pl.

Zmiana opcji numeracji stron i rozdziałów w każdym dokumencie
1. Zaznacz dokument w panelu Księga.
2. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron dokumentu z menu panelu Księga lub dwukrotnie kliknij numery stron dokumentu w panelu Księga.
3. Określ opcje numeracji stron, rozdziałów i sekcji (Zobacz Opcje numeracji dokumentu).
4. Kliknij OK.

Uwaga: Jeżeli w dokumencie księgi określi się początkowy numer strony, zamiast zaznaczyć opcję Automatyczna numeracja stron, to dokument
ten rozpocznie się na zadanej stronie; wszystkie kolejne dokumenty w księdze zostaną ponownie ponumerowane zgodnie z tym ustawieniem.

Rozpocznij numerację na stronie parzystej lub nieparzystej
W dokumentach księgi numerację stron możesz rozpocząć od stron z numerem parzystym lub nieparzystym.

1. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron księgi z menu panelu Księga.
2. Wybierz opcję Kontynuuj na następnej stronie nieparzystej lub Kontynuuj na następnej stronie parzystej.
3. Zaznacz Wstaw pustą stronę, aby dodać czystą stronę na końcu dokumentu, jeżeli następny dokument musi zacząć się na stronie parzystej

lub nieparzystej, a następnie kliknij OK.

Wyłącz automatyczną numerację stron w księdze
1. Wybierz polecenie Opcje numeracji stron księgi z menu panelu Księga.
2. Wyłącz opcję Automatyczna aktualizacja numeracja stron i sekcji, a następnie kliknij OK.
3. Aby uaktualniać numerację stron ręcznie, wybierz Uaktualnij numerację > Uaktualnij wszystkie numery w menu panelu Księga.

Możesz również uaktualnić tylko numerację strony lub sekcji albo rozdziału czy akapitu.

Użyj sekwencyjnej numeracji akapitów w księgach
Aby użyć sekwencyjnego numerowania akapitów dla list ilustracji, tabel lub innych pozycji, musisz najpierw zdefiniować numerowaną listę, która
jest używana w stylu akapitowym. Zdefiniowana numerowana lista określa czy numerowanie akapitów zachowuje sekwencyjne numerowanie
wszystkich dokumentów w księdze.

1. Otwórz dokument używany jako źródło stylów dla księgi.
2. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
3. Kliknij przycisk Nowy, aby zdefiniować listę lub wybrać istniejącą listę i wybierz polecenie Edycja.
4. Wybierz opcje Kontynuuj numerację w kolejnych wątkach i Kontynuuj numerację z poprzedniego dokumentu w księdze.
5. Kliknij OK.
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6. Zdefiniuj styl akapitowy używający numerowaną listę i zastosuj go do tekstu w każdym dokumencie zawierającym listę. (Zobacz Tworzenie
stylu akapitowego dla list).

Aby się upewnić, że to samo ustawienie dla numerowanych list używane jest we wszystkich dokumentach w księdze, w oknie dialogowym
Opcje synchronizacji wybierz opcje Style akapitowe i Listy numerowane, następnie zsynchronizuj księgę.

Drukowanie lub eksportowanie pliku księgi
Jedną z zalet posługiwania się plikiem księgi jest możliwość wysłania wybranych dokumentów lub zaznaczonej księgi do druku, weryfikacji,
pakowania lub konwersji do formatu EPUB lub PDF za pomocą jednego polecenia.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Księga:

Aby wydrukować lub wyeksportować tylko wybrane dokumenty, zaznacz te dokumenty.

Aby wydrukować lub wyeksportować całą księgę, odznacz wszystkie dokumenty.

2. Wybierz polecenie wysyłania (np. Drukuj księgę lub Drukuj zaznaczone dokumenty) z menu panelu Księga.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający synchronizację dokumentów księgi

Film przedstawiający podział stron

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tworzenie ramek tekstowych
Przenoszenie ramek tekstowych i zmiana ich rozmiaru
Korzystanie z ramek tekstowych na stronach wzorcowych
Zmiana właściwości ramki tekstowej
Określanie zasad liczenia słów i znaków
Praca z dodatkowymi językami

Tworzenie ramek tekstowych
Tekst w programie InDesign znajduje się wewnątrz kontenerów nazywanych ramkami tekstowymi. (Ramka tekstowa jest podobna do pola
tekstowego w programie QuarkXPress i bloku tekstowego w programie Adobe PageMaker). Samouczek wideo poświęcony wykorzystaniu tekstu
warunkowego można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4274_id.

Ramki tekstowe można przesuwać, skalować i modyfikować w ten sam sposób, co ramki graficzne. Narzędzie, którego użyje się do zaznaczenia
ramki tekstowej, decyduje o rodzajach modyfikacji, jakie można wprowadzić.

Narzędzie Tekst  służy do wprowadzania lub edycji tekstu w ramce.

Narzędzie do zaznaczania  służy do ogólnych zadań związanych z układem, takich jak przenoszenie i zmienianie rozmiaru obiektów.

Do zmiany kształtu ramki służy narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie .

Ramki tekstowe mogą być połączone z innymi ramkami tekstowymi, tak aby tekst z jednej ramki przepływał do drugiej. Ramki powiązane w taki
sposób tworzą wątek. Tekst przepływający przez jedną lub więcej powiązanych ramek nazywany jest wątkiem. Gdy umieszcza się (importuje) tekst
z pliku pochodzącego z edytora tekstu, taki tekst jest wprowadzany do dokumentu w postaci pojedynczego wątku, niezależnie od liczby ramek,
jaką może zajmować.

W ramkach tekstowych mogą się znajdować łamy. Ramki tekstowe są oparte na łamach strony, ale nie są od nich zależne. Inaczej mówiąc, na
czterołamowej stronie może się znajdować dwułamowa ramka tekstowa. Ramki tekstowe można również umieszczać na stronach wzorcowych, a
tekst wlewać w nie na stronach dokumentu.

Jeżeli często używany jest ten sam rodzaj ramki tekstowej, można utworzyć styl obiektowy, zawierający formatowanie ramki, np. kolory obrysu
i wypełnienia, opcje ramki tekstowej, opcje oblewania tekstem i efekty przezroczystości.

Podczas umieszczania tekstu nie trzeba tworzyć ramki tekstowej, ponieważ program InDesign automatycznie dodaje ramki tekstowe w oparciu o
liczbę łamów strony.

 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz narzędzie Tekst  i przeciągnij, definiując wysokość i szerokość nowej ramki tekstowej. Przytrzymaj Shift podczas przeciągania,
aby ograniczyć proporcje ramki do kwadratu. Po zwolnieniu przycisku myszy, w ramce pojawi się punkt wstawiania tekstu.

Przeciąganie tworzy nową ramkę tekstową

Wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij port wyjściowy lub wejściowy innej ramki tekstowej, a następnie kliknij i przeciągnij, aby utworzyć
kolejną ramkę.

Umieść plik tekstowy za pomocą polecenia Umieść.

Wybierz narzędzie Tekst  i kliknąć w ramce tekstowej. Jeśli w preferencjach Tekstu zaznaczono opcję Narzędzie Tekst konwertuje ramki
na ramki tekstowe, pusta ramka zostanie przekonwertowana na ramkę tekstową.

Przenoszenie ramek tekstowych i zmiana ich rozmiaru
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Użyj narzędzia Zaznaczanie do przeniesienia lub zmiany rozmiaru ramek tekstowych.

Jeśli chcesz przenieść lub zmienić rozmiar ramki tekstowej bez zmiany narzędzia Tekst  na narzędzie do zaznaczania, wciśnij klawisz Ctrl
(Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę.

Przenoszenie ramki tekstowej
Wybierz narzędzie Zaznaczanie i przeciągnij ramkę.
Wybierz narzędzie Tekst, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę. Po zwolnieniu klawisza narzędzie Tekst
będzie nadal zaznaczone.

Zmiana rozmiaru ramki tekstowej
 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Tekst , wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij dowolny uchwyt
ramki. Jeżeli przed rozpoczęciem przeciągania przez sekundę przytrzyma się wciśnięty przycisk myszy, tekst zostanie przeskładany po
zmianie rozmiaru ramki.

Uwaga: Jeżeli ramka została kliknięta, a nie przeciągnięta, stracisz zaznaczenie tekstu lub położenie punktu wstawiania.

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Zaznaczanie  i przeciągnij jeden z uchwytów umieszczonych na krawędzi ramki. Przytrzymaj
klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby przeskalować tekst w ramce. (Zobacz Skalowanie tekstu).

Aby dopasować ramkę do zawartości, zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie i kliknij dwukrotnie jej uchwyt. Na przykład,
dwukrotne kliknięcie środkowego uchwytu na dole spowoduje przyciągnięcie dolnej części ramki do dolnej części tekstu. Dwukrotnie kliknięcie
środkowego uchwytu po prawej stronie spowoduje zachowanie wysokości, ale szerokość zwęzi się, tak aby wypełnić ramkę.

Dwukrotne kliknięcie uchwytu nałożonej ramki tekstowej spowoduje zwiększenie wysokości lub szerokości stosownie do całego tekstu w
ramce. Jeżeli ramka zawiera więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

Dwukrotnie kliknij uchwyt, aby zmienić rozmiar ramki tekstowej.

Aby zmienić rozmiar ramki, dopasowując ją do zawartości, zaznacz ramkę przy pomocy narzędzia Zaznaczanie i wybierz polecenie Obiekt >
Dopasowanie > Dopasuj ramkę do zawartości. Dolna część ramki zostanie dopasowana do nowej wielkości tekstu. Jeżeli ramka zawiera
więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Skalowanie  i przeciągnij kursor. (Zobacz Skalowanie tekstu).

Korzystanie z ramek tekstowych na stronach wzorcowych
Tworząc nowy dokument można zaznaczyć opcję Wzorcowa ramka tekstowa, która powoduje umieszczenie na domyślnej stronie wzorcowej
dokumentu pustej ramki tekstowej. Ramka ta ma atrybuty łamów i marginesów odpowiadające ustawieniom w oknie dialogowym Nowy dokument.

Korzystając z ramek tekstowych na stronach wzorcowych, należy pamiętać o następujących wytycznych:

Wzorcowe ramki tekstowe ustawia się, jeśli każda strona dokumentu ma zawierać ramkę o rozmiarze strony, w którą będzie wlewany lub
wpisywany tekst. Jeśli dokument wymaga większej różnorodności, na przykład stron o różnych numerach klatek lub klatek o różnej długości,
nie włączaj opcji Wzorcowa ramka tekstowa i użyj narzędzia Tekst, aby utworzyć na wzorcach ramki tekstowe.

Niezależnie od tego, czy zaznaczono opcję Wzorcowa ramka tekstowa, do strony wzorcowej można dodawać ramki tekstowe pełniące rolę
ramek zastępczych. Puste ramki zastępcze można ze sobą powiązać, tworząc wątek.

Tekst we wzorcowe ramki tekstowe wlewa się w taki sam sposób, jak w ramki utworzone na stronach dokumentu.

Jeżeli trzeba wpisać tekst w ramkę wzorcową na stronie dokumentu, należy przytrzymać klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift
(Mac OS) i kliknąć w ramce tekstowej na stronie dokumentu. Następnie należy kliknąć w ramce narzędziem Tekst i rozpocząć wpisywanie.

Możesz skorzystać z Inteligentnego ponownego wlania tekstu, aby automatycznie dodawać lub usuwać strony podczas pisania i edytowania
tekstu. Domyślnie podczas wprowadzania tekstu na końcu połączonych ramek tekstowych opartych na stronie wzorcowej dodawana jest
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nowa strona, co pozwala na dalsze pisanie w nowej ramce tekstowej. Możliwa jest edycja ustawień Inteligentnego ponownego wlania tekstu.

Jeżeli zmieni się marginesy strony, ramki tekstowe dostosują się do nowych marginesów tylko wtedy, jeżeli włączona jest opcja Włącz
Dopasowanie układu.

Zaznaczenie opcji Wzorcowa ramka tekstowa nie ma wpływu na to, czy podczas automatycznego wlewania tekstu dodawane są nowe
strony.

Zmiana właściwości ramki tekstowej
Polecenie Opcje ramki tekstowej umożliwia zmianę ustawień, np. liczby łamów w ramce, pionowego wyrównania tekstu w ramce, albo odstępu
krawędziowego, czyli odległości między tekstem a ramką.

Przed (po lewej) i po (po prawej) ustawieniu marginesu wewnętrznego i utworzeniu dwóch łamów w ramce tekstowej.

Jeżeli wybrane właściwości mają być zastosowane do wielu ramek tekstowych, można utworzyć odpowiedni styl obiektowy i nadawać go
ramkom.

1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie  albo kliknij narzędziem Tekst  wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej albo wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i dwukrotnie kliknij ramkę

tekstową narzędziem do zaznaczania.
3. Zmień opcje ramki tekstowej, a potem kliknij przycisk OK.

Te same opcje ramki tekstowej są dostępne podczas definiowania stylu obiektowego dla takich ramek. Zobacz Style obiektowe.

Dodawanie kolumn do ramki tekstowej
Łamy można tworzyć w poszczególnych ramkach tekstowych, posługując się oknem dialogowym Opcje ramki tekstowej.

Nie można wprowadzić nierównej szerokości łamów w ramce tekstowej. Aby utworzyć łamy o nierównych wysokościach lub szerokościach,
dodaj kolejne ramki tekstowe wątku na stronie dokumentu lub stronie wzorcowej.

1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
3. Podaj liczbę łamów, szerokość każdego łamu i odległość między łamami (odstęp) dla danej ramki tekstowej.
4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Stała szerokość łamu, aby zachować szerokość kolumn podczas skalowania ramki. Gdy opcja ta jest

zaznaczona, zmiana rozmiaru ramki może zmienić liczbę łamów, ale nie ich szerokość.

Stała szerokość łamu
A. Oryginalna ramka tekstowa z 2 łamami B. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z wyłączoną opcją Stała szerokość łamu (nadal
zawiera 2 łamy) C. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z włączoną opcją Stała szerokość łamu (zawiera 4 łamy)
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5. (Opcjonalnie) Wybierz Zrównoważone kolumny, aby wyrównać tekst u dołu wielokolumnowej ramki tekstowej.

Przed i po wyrównaniu kolumn

Zmiana odstępów krawędziowych (marginesów) ramki tekstowej
1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
3. W sekcji Odstępy krawędziowe na karcie Ogólne wpisać odległości górnego, lewego, dolnego i prawego odstępu. Kliknij ikonę Utwórz

wszystkie ustawienia takie same , aby zastosować jednakowe odstępy po wszystkich stronach.

Jeżeli zaznaczona ramka ma kształt inny niż prostokąt, opcje te są niedostępne, a zamiast nich udostępniana jest opcja Odstęp.

Opcje przesunięcia pierwszej linii bazowej
Aby zmienić opcje pierwszej linii bazowej zaznaczonej ramki tekstowe, wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej i kliknij zakładkę Opcje
linii bazowej. W menu Przesunięcie pierwszej linii bazowej, wyświetlane są następujące opcje:

Wydłużenie górne Wysokość znaku „d” w czcionce przypada poniżej górnego marginesu wewnętrznego ramki tekstowej.
Wysokość wielkich liter Górna część wielkich liter dotyka górnej krawędzi ramki tekstowej.
Interlinia Zastosuj wartość interlinii tekstu jako odległość między górną krawędzią ramki a linią bazową pierwszego wiersza tekstu.
Wysokość X Wysokość znaku „x” w czcionce przypada poniżej górnej krawędzi ramki tekstowej.
Stała Określ odległość pomiędzy linią bazową pierwszego wiersza tekstu a górną krawędzią ramki.
Min. Podaj minimalną wartość przesunięcia linii bazowej. Na przykład, jeżeli zaznaczona została opcja Interlinia, a jako minimalną wartość ustawi
się 1p, InDesign użyje wartości interlinii tylko wówczas, gdy będzie ona większa niż 1 pica.

Jeżeli góra ramki tekstowej ma być przyciągana do siatki, wybierz opcję Interlinia lub Stała, co pozwoli sterować położeniem pierwszej linii
bazowej tekstu w ramkach tekstowych.

Ustawianie siatki linii bazowych dla ramki tekstowej
Niekiedy warto zdefiniować siatkę linii bazowych dla pojedynczej ramki, a nie dla całego dokumentu. Taką siatkę można utworzyć za pomocą okna
dialogowego Opcje ramki tekstowej. Konfigurując siatkę linii bazowych dla ramki tekstowej, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Siatka linii bazowych dokumentu nie pojawia się nad lub pod ramkami tekstowymi, które mają własne siatki linii bazowych.

Jeśli w preferencjach siatki zaznaczona jest opcja Siatka na spodzie, to siatki linii bazowej na podstawie ramki mają pierwszeństwo przed
siatkami linii bazowej na podstawie dokumentu. Jeśli w preferencjach siatki opcja Siatka na spodzie nie jest zaznaczona, to siatki linii
bazowej na podstawie dokumentu mają pierwszeństwo przed siatkami linii bazowej na podstawie ramki.

1. Aby wyświetlić wszystkie siatki linii bazowych, w tym również te w ramkach tekstowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie
pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.

2. Zaznacz ramkę tekstową lub umieść punkt wstawiania wewnątrz tej ramki. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.

Jeżeli siatka linii bazowych ma obowiązywać we wszystkich ramkach tekstowych w wątku (nawet jeżeli niektóre z nich nie zawierają tekstu),
umieść punkt wstawiania w tekście, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko i zastosuj ustawienia siatki linii bazowych w oknie
dialogowym Opcje ramki tekstowej.

3. Kliknij zakładkę Opcje linii bazowej.
4. W sekcji Siatka linii bazowych zaznacz opcję Użyj niestandardowej siatki linii bazowych i wykonaj jedną z następujących czynności:

Początek Wpisz odległość siatki od góry strony, od górnego marginesu, od góry ramki lub od górnego marginesu wewnętrznego ramki, w
zależności od opcji wybranej z menu Względem.

względem Wybór opcji Zmień definicję stylu powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem programu Word, a
ponadto zmianie ulegnie tekst w programie, sformatowany stylem o tej nazwie.

Skok co Wpisz wartość odstępu między liniami siatki. W większości przypadków należy wpisać wartość odpowiadającą interlinii tekstu, tak
aby wiersze tekstu były dokładnie wyrównane z siatką.

Kolor Wybierz kolor linii siatki lub zaznacz opcję Kolor warstwy, aby zastosować do siatki kolor warstwy, na której znajduje się ramka
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tekstowa.

Jeżeli nie widać siatki linii bazowych w ramce tekstowej, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.
Polecenie pozwoli upewnić się, że siatki linii bazowych nie zostały ukryte. Jeżeli siatka nadal pozostaje niewidoczna, należy sprawdzić próg,
poniżej którego siatki linii bazowych nie są wyświetlane. Opcję tę można znaleźć w sekcji Siatki w oknie dialogowym Preferencje. Zwiększenie
skali wyświetlania ramki lub zmniejszenie wartości progowej może uwidocznić siatkę.

Określanie zasad liczenia słów i znaków
1. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, aby obliczyć dane dla wszystkich ramek połączonych wątkiem lub zaznacz wybrany tekst dla

wyświetlenia liczby znaków i wyrazów dla tego zaznaczenia.
2. Wybierz polecenie Okno > Informacje i wyświetl panel Informacje.

Panel Informacje wyświetla liczbę znaków, słów, wierszy i akapitów w ramce tekstowej. Podawane jest również położenie punktu wstawiania w
ramce tekstowej.

Praca z dodatkowymi językami
Różnym językom można przydzielać języki. Przydzielanie odpowiedniego języka jest szczególnie przydatne przy sprawdzaniu pisowni i dzieleniu
wyrazów. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Jeśli musisz pracować z językami azjatyckimi, możesz korzystać ze specjalnych wersji programu InDesign dostępnych w języku japońskim,
uproszczonym chińskim, tradycyjnym chińskim i koreańskim. Wersje te umożliwiają tworzenie siatek układów i siatek ramek do układania czcionek
wielobajtowych oraz zawierają szereg funkcji do formatowania wielobajtowego tekstu wraz z dodatkowymi czcionkami.

Dostępna jest również specjalna wersja programu InDesign przeznaczona do formatowania języków bliskowschodnich, takich jak hebrajski,
arabski, farsi, urdu, które korzystają z formatowania tekstu od prawej do lewej. Wersja ta nosi nazwę InDesign ME.

Więcej informacji o możliwości zakupu programu InDesign ME oraz o azjatyckich wersjach językowych programu InDesign dostępne jest na stronie
internetowej firmy Adobe.

Więcej tematów Pomocy
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Tworzenie tekstu na ścieżce
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Do góry

Utwórz tekst na ścieżce
Edytuj lub usuń tekst na ścieżce
Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce
Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce
Dodawanie zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce

Utwórz tekst na ścieżce
Tekst można sformatować tak, by płynął wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki o dowolnym kształcie. Stosuj różne opcje i efekty do
tekstu na ścieżce: Przesuwaj go wzdłuż ścieżki, odbijaj po drugiej stronie ścieżki, albo zniekształcaj znaki zgodnie z kształtem ścieżki. Tekst na
ścieżce ma port wejściowy i wyjściowy, tak jak inne ramki tekstowe, może zatem stanowić część wątku.

Na ścieżce możesz umieścić tylko jeden wiersz tekstu, zatem tekst, który nie zmieści się na ścieżce, zostanie zakryty (będzie niewidoczny), o ile
nie powiąże się tej ścieżki z inną ścieżką albo ramką tekstową. Do ścieżki możesz dodawać obiekty i ramki zakotwiczone w wierszu lub nad
wierszem. Nie można utworzyć ścieżki z tekstem używając ścieżek złożonych, np. takich, które powstały w wyniku użycia polecenia Zamień na
krzywe.

Tekst na ścieżce
A. Klamra początkowa B. Port wejściowy C. Klamra środkowa D. Klamra końcowa E. Port wyjściowy wskazujący na tekst powątkowany.

1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Tekst, aby wyświetlić menu z narzędziem Tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor na ścieżce, aż pojawi się obok niego mały znak plus , a następnie wykonaj poniższe kroki:

Aby wpisać tekst używając ustawień domyślnych, kliknij ścieżkę. Na początku ścieżki pojawi się punkt wstawiania (ustawienie domyślne).
Jeżeli bieżące ustawienia domyślne akapitu określają wcięcie lub wyrównanie inne niż do lewej, to punkt wstawiania może się pojawić w
innym miejscu niż początek ścieżki.

Aby ograniczyć tekst do określonej części ścieżki, kliknij punkt na ścieżce, gdzie tekst ma się zaczynać, przeciągnij wzdłuż ścieżki do
miejsca, gdzie tekst ma się kończyć, a następnie zwolnij przycisk myszy. (Więcej informacji o zmianie początku i końca tekstu, znajduje
się w części Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce).

Zmiana położenia tekstu na ścieżce

Uwaga: Jeżeli klikanie ani przeciąganie nie działa, sprawdź, czy obok narzędzia Tekst na ścieżce pojawił się mały znak plus.

3. Wpisz tekst. Jeżeli wcześniej umieściłeś punkt wstawiania, klikając ścieżkę, to tekst pojawi się wzdłuż całej długości ścieżki. Jeżeli
przeciągnąłeś narzędzie, to tekst pojawi się tylko na obszarze objętym przeciąganiem.

Uwaga: Jeżeli ścieżka była początkowo widoczna, pozostanie widoczna również po dodaniu do niej tekstu. Aby ukryć ścieżkę, zaznacz ją
narzędziem Zaznaczanie lub narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie zastosuj brak obrysu i wypełnienia.
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Edytuj lub usuń tekst na ścieżce
Do tekstu na ścieżce możesz stosować opcje znaku i akapitu. Jednak linie akapitowe i opcje odstępów akapitowych nie mają wpływu na tekst na
ścieżce. Ustawienia wyrównania w panelu Akapit sterują wyrównaniem tekstu na ścieżce.

Edytuj i formatuj znaki tekstu na ścieżce
1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce i wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać punkt wstawiania, kliknij między dowolnymi dwoma znakami tekstu na ścieżce.

Aby zaznaczyć znaki, przeciągnij wzdłuż tekstu na ścieżce.

2. Edytuj i formatuj tekst stosownie do potrzeb.

Usuń tekst ze ścieżki
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  albo Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznacz jeden lub więcej obiektów tekstu na ścieżce.
2. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki.

Jeżeli dana ścieżka tekstowa jest powiązana z innymi, tekst zostanie przeniesiony do następnej ramki tekstowej lub obiektu tekstu na ścieżce.
Jeżeli ścieżka tekstowa nie jest powątkowana, tekst zostanie usunięty. Ścieżka pozostanie w dokumencie, ale utraci atrybuty ścieżki tekstu —
usunięte zostaną wszystkie klamry, porty wejściowe i wyjściowe oraz powiązania.

Uwaga: Jeżeli obrys i wypełnienie ścieżki ustawione są na Brak, to po usunięciu tekstu ścieżka będzie niewidoczna. Aby ją wyświetlić, naciśnij
klawisz D bezpośrednio po wybraniu polecenia Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki. Spowoduje to nadanie ścieżce domyślnego
obrysu i wypełnienia.

Zagęszczenie odstępów między znakami wokół ostrych zgięć i kątów
1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
3. W polu Odstępy wpisz wartość w punktach. Wyższe wartości powodują usunięcie dodatkowego odstępu między znakami znajdującymi się

na ostrych zgięciach i kątach.

Tekst na ścieżce przed (po lewej) i po (po prawej) zastosowaniu opcji dostosowania odstępów

Uwaga: Opcja Odstępy kompensuje rozkładanie się znaków wokół zgięć i ostrych kątów. Nie ma to wpływu na znaki umieszczone w prostych
segmentach. Aby zmienić odstępy znaków w dowolnym miejscu ścieżki, należy je zaznaczyć, a następnie zastosować kerning lub światło.

Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce
Możesz zmienić pozycję początku lub końca tekstu na ścieżce, przesunąć tekst i zmienić pozycję ścieżki na inne sposoby.

Zmień położenie początku i końca tekstu na ścieżce
1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz tekst na ścieżce.

2. Umieść kursor nad początkową lub końcową klamrą ścieżki z tekstem, obok kursora pojawi się mała ikona . Nie umieszczaj kursora nad
portem wejściowym ani wyjściowym klamry.

Powiększanie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

3. Przeciągnij klamrę początkową lub końcową wzdłuż ścieżki.
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Umieść kursor nad klamrą początkową lub końcową, a następnie przeciągnij, aby zmienić granice tekstu na ścieżce.

Uwaga: Jeżeli zastosowałeś wartość wcięcia akapitu, to jest ono mierzone od klamry początkowej i końcowej.

Przesuwanie tekstu wzdłuż ścieżki
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor nad środkową klamrą ścieżki tekstu, dopóki obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej .

Powiększenie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

3. Przeciągnij klamrę środkową wzdłuż ścieżki.

Uwaga: Tekst nie przesunie się, jeżeli klamra początkowa i końcowa znajdują się na końcach ścieżki. Aby utworzyć miejsce na przeciąganie
tekstu, odsuń klamrę początkową i końcową od końców ścieżki.

Odbijanie tekstu na ścieżce
1. Kliknij narzędzie Zaznaczenie  i zaznacz tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor nad środkową klamrą ścieżki tekstu, dopóki obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej .
3. Przeciągnij klamrę środkową na drugą stronę ścieżki.

Umieść kursor nad klamrą środkową i przeciągnij przecinając ścieżkę w celu odbicia tekstu.

Tekst na ścieżce możesz również odbijać za pomocą okna dialogowego. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub
narzędzia Tekst. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje. Zaznacz opcję Odbij, a następnie kliknij OK.

Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce
1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
3. Z menu Efekty wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

Aby linia bazowa każdego znaku była równoległa do stycznej ze ścieżką, wybierz opcję Tęcza. Jest to ustawienie domyślne.
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Efekty tekstu na ścieżce
A. Efekt tęczy B. Efekt pochylenia C. Efekt trójwymiarowej wstęgi D. Efekt schodków E. Efekt grawitacji

Aby pionowe krawędzie znaków pozostały pionowe niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie poziome podążały za ścieżką, wybierz
opcję Pochylenie. Powstające zniekształcenie poziome przydaje się w przypadku tekstu, który ma wyglądać na falisty lub owinięty wokół
walca, jak np. etykieta na puszce.

Aby krawędzie poziome znaków pozostały idealnie poziome niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie pionowe były prostopadłe do
ścieżki, wybierz opcję Wstęga trójwymiarowa.

Aby lewa krawędź linii bazowej każdego znaku znajdowała się na ścieżce, ale znaki nie były obracane, wybierz opcję Schodki.

Aby środek linii bazowej każdego znaku znajdował się na ścieżce, a każda krawędź pionowa znaków była zgodna z punktem środkowym
ścieżki, wybierz opcję Grawitacja. Efekt perspektywy tworzony przez tę opcję możesz dostosowywać, zmieniając łuk ścieżki z tekstem.

Dodawanie zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce
1. Wybierz narzędzie Tekst lub Tekst na ścieżce i umieść punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, w którym ma się znaleźć zakotwiczenie

obiektu.
2. Dodaj zakotwiczony obiekt. Do ścieżki możesz dodawać obiekty i ramki zakotwiczone w wierszu lub nad wierszem. (Zobacz Zakotwiczone

obiekty).

Uwaga: Opcje dostępne dla obiektów zakotwiczonych w wierszu lub nad wierszem tekstu na ścieżce są nieco inne, niż w przypadku
zakotwiczania w zwykłej ramce tekstowej: opcja Wyrównanie ustawiana jest względem znacznika obiektu zakotwiczonego, a opcja Odstęp przed
jest niedostępna.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tekst

Tworzenie punktorów i numeracji (wideo 12:16), CS3-CS6
Anne-Marie Concepcion (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć punktory i dodawać je do układu.

Tworzenie tekstu warunkowego (wideo 6:48), CS4-CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak używać tekstu warunkowego w programie InDesign.

Tworzenie przypisów dolnych (wideo 2:44), CS3-CS6
David Blatner (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym krótkim filmie zobaczysz podstawy dodawania przypisów dolnych.

Importowanie zawartości do programu InDesign (wideo 8:37), CS3-CS6
Terry White (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak importować zawartość z programów Word, Excel, Photoshop oraz plików PDF.

Łączenie wątków tekstowych (PDF, 217 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki samouczek dotyczący funkcji Umieść i połącz wątek w programie InDesign CS5.5.

Akapity, które obejmują i dzielą kolumny (wideo 2:01)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak tworzyć złożone układy i klikać mniej dzięki akapitom, które obejmują lub dzielą kolumny w programie InDesign CS5.5 i
nowszych.

Monitorowanie zmian tekstu (wideo 2:01)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak współpracować wydajniej przy pomocy nowej funkcji Monitorowanie zmian tekstu w programie InDesign CS5.5 i
nowszych.

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Tworzenie tekstu i ramek tekstowych
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Tworzenie ramek tekstowych
Przenoszenie ramek tekstowych i zmiana ich rozmiaru
Korzystanie z ramek tekstowych na stronach wzorcowych
Zmiana właściwości ramki tekstowej
Określanie zasad liczenia słów i znaków
Praca z dodatkowymi językami

Tworzenie ramek tekstowych
Tekst w programie InDesign znajduje się wewnątrz kontenerów nazywanych ramkami tekstowymi. (Ramka tekstowa jest podobna do pola
tekstowego w programie QuarkXPress i bloku tekstowego w programie Adobe PageMaker). Samouczek wideo poświęcony wykorzystaniu tekstu
warunkowego można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4274_id.

Ramki tekstowe można przesuwać, skalować i modyfikować w ten sam sposób, co ramki graficzne. Narzędzie, którego użyje się do zaznaczenia
ramki tekstowej, decyduje o rodzajach modyfikacji, jakie można wprowadzić.

Narzędzie Tekst  służy do wprowadzania lub edycji tekstu w ramce.

Narzędzie do zaznaczania  służy do ogólnych zadań związanych z układem, takich jak przenoszenie i zmienianie rozmiaru obiektów.

Do zmiany kształtu ramki służy narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie .

Ramki tekstowe mogą być połączone z innymi ramkami tekstowymi, tak aby tekst z jednej ramki przepływał do drugiej. Ramki powiązane w taki
sposób tworzą wątek. Tekst przepływający przez jedną lub więcej powiązanych ramek nazywany jest wątkiem. Gdy umieszcza się (importuje) tekst
z pliku pochodzącego z edytora tekstu, taki tekst jest wprowadzany do dokumentu w postaci pojedynczego wątku, niezależnie od liczby ramek,
jaką może zajmować.

W ramkach tekstowych mogą się znajdować łamy. Ramki tekstowe są oparte na łamach strony, ale nie są od nich zależne. Inaczej mówiąc, na
czterołamowej stronie może się znajdować dwułamowa ramka tekstowa. Ramki tekstowe można również umieszczać na stronach wzorcowych, a
tekst wlewać w nie na stronach dokumentu.

Jeżeli często używany jest ten sam rodzaj ramki tekstowej, można utworzyć styl obiektowy, zawierający formatowanie ramki, np. kolory obrysu
i wypełnienia, opcje ramki tekstowej, opcje oblewania tekstem i efekty przezroczystości.

Podczas umieszczania tekstu nie trzeba tworzyć ramki tekstowej, ponieważ program InDesign automatycznie dodaje ramki tekstowe w oparciu o
liczbę łamów strony.

 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz narzędzie Tekst  i przeciągnij, definiując wysokość i szerokość nowej ramki tekstowej. Przytrzymaj Shift podczas przeciągania,
aby ograniczyć proporcje ramki do kwadratu. Po zwolnieniu przycisku myszy, w ramce pojawi się punkt wstawiania tekstu.

Przeciąganie tworzy nową ramkę tekstową

Wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij port wyjściowy lub wejściowy innej ramki tekstowej, a następnie kliknij i przeciągnij, aby utworzyć
kolejną ramkę.

Umieść plik tekstowy za pomocą polecenia Umieść.

Wybierz narzędzie Tekst  i kliknąć w ramce tekstowej. Jeśli w preferencjach Tekstu zaznaczono opcję Narzędzie Tekst konwertuje ramki
na ramki tekstowe, pusta ramka zostanie przekonwertowana na ramkę tekstową.

Przenoszenie ramek tekstowych i zmiana ich rozmiaru
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Użyj narzędzia Zaznaczanie do przeniesienia lub zmiany rozmiaru ramek tekstowych.

Jeśli chcesz przenieść lub zmienić rozmiar ramki tekstowej bez zmiany narzędzia Tekst  na narzędzie do zaznaczania, wciśnij klawisz Ctrl
(Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę.

Przenoszenie ramki tekstowej
Wybierz narzędzie Zaznaczanie i przeciągnij ramkę.
Wybierz narzędzie Tekst, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij ramkę. Po zwolnieniu klawisza narzędzie Tekst
będzie nadal zaznaczone.

Zmiana rozmiaru ramki tekstowej
 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Tekst , wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przeciągnij dowolny uchwyt
ramki. Jeżeli przed rozpoczęciem przeciągania przez sekundę przytrzyma się wciśnięty przycisk myszy, tekst zostanie przeskładany po
zmianie rozmiaru ramki.

Uwaga: Jeżeli ramka została kliknięta, a nie przeciągnięta, stracisz zaznaczenie tekstu lub położenie punktu wstawiania.

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Zaznaczanie  i przeciągnij jeden z uchwytów umieszczonych na krawędzi ramki. Przytrzymaj
klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby przeskalować tekst w ramce. (Zobacz Skalowanie tekstu).

Aby dopasować ramkę do zawartości, zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie i kliknij dwukrotnie jej uchwyt. Na przykład,
dwukrotne kliknięcie środkowego uchwytu na dole spowoduje przyciągnięcie dolnej części ramki do dolnej części tekstu. Dwukrotnie kliknięcie
środkowego uchwytu po prawej stronie spowoduje zachowanie wysokości, ale szerokość zwęzi się, tak aby wypełnić ramkę.

Dwukrotne kliknięcie uchwytu nałożonej ramki tekstowej spowoduje zwiększenie wysokości lub szerokości stosownie do całego tekstu w
ramce. Jeżeli ramka zawiera więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

Dwukrotnie kliknij uchwyt, aby zmienić rozmiar ramki tekstowej.

Aby zmienić rozmiar ramki, dopasowując ją do zawartości, zaznacz ramkę przy pomocy narzędzia Zaznaczanie i wybierz polecenie Obiekt >
Dopasowanie > Dopasuj ramkę do zawartości. Dolna część ramki zostanie dopasowana do nowej wielkości tekstu. Jeżeli ramka zawiera
więcej tekstu zakrytego, niż może się zmieścić na stronie, to rozmiar takiej ramki nie zostanie zmieniony.

Aby zmienić rozmiar ramki, wybierz narzędzie Skalowanie  i przeciągnij kursor. (Zobacz Skalowanie tekstu).

Korzystanie z ramek tekstowych na stronach wzorcowych
Tworząc nowy dokument można zaznaczyć opcję Wzorcowa ramka tekstowa, która powoduje umieszczenie na domyślnej stronie wzorcowej
dokumentu pustej ramki tekstowej. Ramka ta ma atrybuty łamów i marginesów odpowiadające ustawieniom w oknie dialogowym Nowy dokument.

Korzystając z ramek tekstowych na stronach wzorcowych, należy pamiętać o następujących wytycznych:

Wzorcowe ramki tekstowe ustawia się, jeśli każda strona dokumentu ma zawierać ramkę o rozmiarze strony, w którą będzie wlewany lub
wpisywany tekst. Jeśli dokument wymaga większej różnorodności, na przykład stron o różnych numerach klatek lub klatek o różnej długości,
nie włączaj opcji Wzorcowa ramka tekstowa i użyj narzędzia Tekst, aby utworzyć na wzorcach ramki tekstowe.

Niezależnie od tego, czy zaznaczono opcję Wzorcowa ramka tekstowa, do strony wzorcowej można dodawać ramki tekstowe pełniące rolę
ramek zastępczych. Puste ramki zastępcze można ze sobą powiązać, tworząc wątek.

Tekst we wzorcowe ramki tekstowe wlewa się w taki sam sposób, jak w ramki utworzone na stronach dokumentu.

Jeżeli trzeba wpisać tekst w ramkę wzorcową na stronie dokumentu, należy przytrzymać klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift
(Mac OS) i kliknąć w ramce tekstowej na stronie dokumentu. Następnie należy kliknąć w ramce narzędziem Tekst i rozpocząć wpisywanie.

Możesz skorzystać z Inteligentnego ponownego wlania tekstu, aby automatycznie dodawać lub usuwać strony podczas pisania i edytowania
tekstu. Domyślnie podczas wprowadzania tekstu na końcu połączonych ramek tekstowych opartych na stronie wzorcowej dodawana jest

207



Do góry

nowa strona, co pozwala na dalsze pisanie w nowej ramce tekstowej. Możliwa jest edycja ustawień Inteligentnego ponownego wlania tekstu.

Jeżeli zmieni się marginesy strony, ramki tekstowe dostosują się do nowych marginesów tylko wtedy, jeżeli włączona jest opcja Włącz
Dopasowanie układu.

Zaznaczenie opcji Wzorcowa ramka tekstowa nie ma wpływu na to, czy podczas automatycznego wlewania tekstu dodawane są nowe
strony.

Zmiana właściwości ramki tekstowej
Polecenie Opcje ramki tekstowej umożliwia zmianę ustawień, np. liczby łamów w ramce, pionowego wyrównania tekstu w ramce, albo odstępu
krawędziowego, czyli odległości między tekstem a ramką.

Przed (po lewej) i po (po prawej) ustawieniu marginesu wewnętrznego i utworzeniu dwóch łamów w ramce tekstowej.

Jeżeli wybrane właściwości mają być zastosowane do wielu ramek tekstowych, można utworzyć odpowiedni styl obiektowy i nadawać go
ramkom.

1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie  albo kliknij narzędziem Tekst  wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej albo wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i dwukrotnie kliknij ramkę

tekstową narzędziem do zaznaczania.
3. Zmień opcje ramki tekstowej, a potem kliknij przycisk OK.

Te same opcje ramki tekstowej są dostępne podczas definiowania stylu obiektowego dla takich ramek. Zobacz Style obiektowe.

Dodawanie kolumn do ramki tekstowej
Łamy można tworzyć w poszczególnych ramkach tekstowych, posługując się oknem dialogowym Opcje ramki tekstowej.

Nie można wprowadzić nierównej szerokości łamów w ramce tekstowej. Aby utworzyć łamy o nierównych wysokościach lub szerokościach,
dodaj kolejne ramki tekstowe wątku na stronie dokumentu lub stronie wzorcowej.

1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
3. Podaj liczbę łamów, szerokość każdego łamu i odległość między łamami (odstęp) dla danej ramki tekstowej.
4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Stała szerokość łamu, aby zachować szerokość kolumn podczas skalowania ramki. Gdy opcja ta jest

zaznaczona, zmiana rozmiaru ramki może zmienić liczbę łamów, ale nie ich szerokość.

Stała szerokość łamu
A. Oryginalna ramka tekstowa z 2 łamami B. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z wyłączoną opcją Stała szerokość łamu (nadal
zawiera 2 łamy) C. Ramka tekstowa po zmianie wielkości z włączoną opcją Stała szerokość łamu (zawiera 4 łamy)
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5. (Opcjonalnie) Wybierz Zrównoważone kolumny, aby wyrównać tekst u dołu wielokolumnowej ramki tekstowej.

Przed i po wyrównaniu kolumn

Zmiana odstępów krawędziowych (marginesów) ramki tekstowej
1. Zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie, albo kliknij narzędziem Tekst wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz nim tekst.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
3. W sekcji Odstępy krawędziowe na karcie Ogólne wpisać odległości górnego, lewego, dolnego i prawego odstępu. Kliknij ikonę Utwórz

wszystkie ustawienia takie same , aby zastosować jednakowe odstępy po wszystkich stronach.

Jeżeli zaznaczona ramka ma kształt inny niż prostokąt, opcje te są niedostępne, a zamiast nich udostępniana jest opcja Odstęp.

Opcje przesunięcia pierwszej linii bazowej
Aby zmienić opcje pierwszej linii bazowej zaznaczonej ramki tekstowe, wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej i kliknij zakładkę Opcje
linii bazowej. W menu Przesunięcie pierwszej linii bazowej, wyświetlane są następujące opcje:

Wydłużenie górne Wysokość znaku „d” w czcionce przypada poniżej górnego marginesu wewnętrznego ramki tekstowej.
Wysokość wielkich liter Górna część wielkich liter dotyka górnej krawędzi ramki tekstowej.
Interlinia Zastosuj wartość interlinii tekstu jako odległość między górną krawędzią ramki a linią bazową pierwszego wiersza tekstu.
Wysokość X Wysokość znaku „x” w czcionce przypada poniżej górnej krawędzi ramki tekstowej.
Stała Określ odległość pomiędzy linią bazową pierwszego wiersza tekstu a górną krawędzią ramki.
Min. Podaj minimalną wartość przesunięcia linii bazowej. Na przykład, jeżeli zaznaczona została opcja Interlinia, a jako minimalną wartość ustawi
się 1p, InDesign użyje wartości interlinii tylko wówczas, gdy będzie ona większa niż 1 pica.

Jeżeli góra ramki tekstowej ma być przyciągana do siatki, wybierz opcję Interlinia lub Stała, co pozwoli sterować położeniem pierwszej linii
bazowej tekstu w ramkach tekstowych.

Ustawianie siatki linii bazowych dla ramki tekstowej
Niekiedy warto zdefiniować siatkę linii bazowych dla pojedynczej ramki, a nie dla całego dokumentu. Taką siatkę można utworzyć za pomocą okna
dialogowego Opcje ramki tekstowej. Konfigurując siatkę linii bazowych dla ramki tekstowej, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Siatka linii bazowych dokumentu nie pojawia się nad lub pod ramkami tekstowymi, które mają własne siatki linii bazowych.

Jeśli w preferencjach siatki zaznaczona jest opcja Siatka na spodzie, to siatki linii bazowej na podstawie ramki mają pierwszeństwo przed
siatkami linii bazowej na podstawie dokumentu. Jeśli w preferencjach siatki opcja Siatka na spodzie nie jest zaznaczona, to siatki linii
bazowej na podstawie dokumentu mają pierwszeństwo przed siatkami linii bazowej na podstawie ramki.

1. Aby wyświetlić wszystkie siatki linii bazowych, w tym również te w ramkach tekstowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie
pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.

2. Zaznacz ramkę tekstową lub umieść punkt wstawiania wewnątrz tej ramki. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.

Jeżeli siatka linii bazowych ma obowiązywać we wszystkich ramkach tekstowych w wątku (nawet jeżeli niektóre z nich nie zawierają tekstu),
umieść punkt wstawiania w tekście, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko i zastosuj ustawienia siatki linii bazowych w oknie
dialogowym Opcje ramki tekstowej.

3. Kliknij zakładkę Opcje linii bazowej.
4. W sekcji Siatka linii bazowych zaznacz opcję Użyj niestandardowej siatki linii bazowych i wykonaj jedną z następujących czynności:

Początek Wpisz odległość siatki od góry strony, od górnego marginesu, od góry ramki lub od górnego marginesu wewnętrznego ramki, w
zależności od opcji wybranej z menu Względem.

względem Wybór opcji Zmień definicję stylu powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem programu Word, a
ponadto zmianie ulegnie tekst w programie, sformatowany stylem o tej nazwie.

Skok co Wpisz wartość odstępu między liniami siatki. W większości przypadków należy wpisać wartość odpowiadającą interlinii tekstu, tak
aby wiersze tekstu były dokładnie wyrównane z siatką.

Kolor Wybierz kolor linii siatki lub zaznacz opcję Kolor warstwy, aby zastosować do siatki kolor warstwy, na której znajduje się ramka
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tekstowa.

Jeżeli nie widać siatki linii bazowych w ramce tekstowej, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.
Polecenie pozwoli upewnić się, że siatki linii bazowych nie zostały ukryte. Jeżeli siatka nadal pozostaje niewidoczna, należy sprawdzić próg,
poniżej którego siatki linii bazowych nie są wyświetlane. Opcję tę można znaleźć w sekcji Siatki w oknie dialogowym Preferencje. Zwiększenie
skali wyświetlania ramki lub zmniejszenie wartości progowej może uwidocznić siatkę.

Określanie zasad liczenia słów i znaków
1. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, aby obliczyć dane dla wszystkich ramek połączonych wątkiem lub zaznacz wybrany tekst dla

wyświetlenia liczby znaków i wyrazów dla tego zaznaczenia.
2. Wybierz polecenie Okno > Informacje i wyświetl panel Informacje.

Panel Informacje wyświetla liczbę znaków, słów, wierszy i akapitów w ramce tekstowej. Podawane jest również położenie punktu wstawiania w
ramce tekstowej.

Praca z dodatkowymi językami
Różnym językom można przydzielać języki. Przydzielanie odpowiedniego języka jest szczególnie przydatne przy sprawdzaniu pisowni i dzieleniu
wyrazów. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Jeśli musisz pracować z językami azjatyckimi, możesz korzystać ze specjalnych wersji programu InDesign dostępnych w języku japońskim,
uproszczonym chińskim, tradycyjnym chińskim i koreańskim. Wersje te umożliwiają tworzenie siatek układów i siatek ramek do układania czcionek
wielobajtowych oraz zawierają szereg funkcji do formatowania wielobajtowego tekstu wraz z dodatkowymi czcionkami.

Dostępna jest również specjalna wersja programu InDesign przeznaczona do formatowania języków bliskowschodnich, takich jak hebrajski,
arabski, farsi, urdu, które korzystają z formatowania tekstu od prawej do lewej. Wersja ta nosi nazwę InDesign ME.

Więcej informacji o możliwości zakupu programu InDesign ME oraz o azjatyckich wersjach językowych programu InDesign dostępne jest na stronie
internetowej firmy Adobe.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Dodawanie tekstu do dokumentu
Wklejanie tekstu
Przeciąganie tekstu
Umieszczanie (importowanie) tekstu
Importowanie dokumentów z usługi Buzzword
Łączenie lub osadzanie importowanych plików tekstowych

Dodawanie tekstu do dokumentu
Tekst można dodawać do dokumentu, wpisując go lub wklejając, albo umieszczając tekst z aplikacji do edytowania tekstu. Jeżeli edytor tekstu
obsługuje funkcje przeciągania i upuszczania, można także przeciągnąć tekst do ramek InDesign. W przypadku dużych bloków tekstu, wydajnym i
uniwersalnym sposobem dodawania go do dokumentu jest polecenie Umieść. Program InDesign obsługuje wiele różnych formatów edytorów
tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych.

Wklejając lub umieszczając tekst, nie trzeba najpierw tworzyć ramki graficznej. Program InDesign zrobi to automatycznie.

Podczas umieszczania tekstu można zaznaczyć opcję Pokaż opcję importu. Pozwoli to określić, czy importowany tekst ma zachować swoje
formatowanie i style. Przed wklejeniem tekstu można zaznaczyć opcję Wszystkie informacje lub Tylko tekst w oknie Preferencje obsługi schowka.
Pozwala to określić, czy wklejany tekst zawiera informacje dotyczące próbek i stylów.

Jeżeli tekst zaimportowany do dokumentu jest miejscami wyróżniony na różowo, zielono lub innym kolorem oznacza to, że prawdopodobnie
włączone zostały opcje preferencji składu. Można to sprawdzić, otwierając sekcję Skład w oknie dialogowym Preferencje i oglądając opcje
zaznaczone w sekcji Wyróżnij. Na przykład, wklejony tekst jest sformatowany niedostępnymi czcionkami zostanie wyróżniony na różowo.

Wpisywanie tekstu do dokumentu
1. Aby umieścić punkt wstawiania w ramce tekstowej, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz narzędzie Tekst  i przeciągnij, aby utworzyć nową ramkę tekstową lub kliknij wewnątrz istniejącej ramki tekstowej.

Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i dwukrotnie kliknij wewnątrz istniejącej ramki tekstowej. Automatycznie wybrane zostanie
narzędzie Tekst.

2. Rozpocznij wpisywanie.

Jeżeli na stronie wzorcowej utworzona została ramka tekstowa, przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i kliknij w
ramce na stronie dokumentu. W ten sposób na stronie dokumentu utworzona zostanie kopia ramki ze strony wzorcowej. Następnie można użyć
narzędzia Tekst, aby dodać tekst w zaznaczonej ramce.

Wpisywanie tekstu w językach azjatyckich metodą liniową
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana (Windows) albo InDesign > Preferencje > Typografia zaawansowana

(Mac OS).
2. Wybierz opcję Użyj wsadu liniowego dla tekstu nie łacińskiego, a następnie kliknij przycisk OK.

Znaki dwu- i czterobajtowe można wpisywać za pomocą systemowej metody wprowadzania. Metoda ta jest szczególnie użyteczna do
wprowadzania znaków z języków azjatyckich.

Wstawianie tekstu zastępczego
Program InDesign może dodać tekst zastępczy (wypełniacz), który później można bez trudu zastąpić prawdziwym tekstem. Dodanie tekstu
zastępczego pełniej odwzorowuje projekt dokumentu.

1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz przynajmniej jedną ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i kliknij w ramce tekstowej.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wypełnij tekstem zastępczym.

Jeżeli do ramki powiązanej z innymi ramkami dodany zostanie tekst zastępczy, tekst zastępczy zostanie wstawiony na początku pierwszej ramki
tekstowej (jeżeli wszystkie ramki są puste) lub na końcu istniejącego tekstu (jeżeli w powiązanych ramkach był już tekst).

Aby usunąć lub zastąpić tekst zastępczy, dwukrotnie kliknij dowolną ramkę w wątku, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko, a następnie
usuń tekst.

Tekst służący jako „wypełniacz” można zmienić. Aby wykonać taką edycję, utwórz plik tekstowy, zawierający wybrany tekst, nazwij go
Placeholder.txt i zapisz w folderze aplikacji.
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Wklejanie tekstu
Jeśli kursor nie jest umieszczony w ramce tekstowej w trakcie wklejania tekstu do programu InDesign, to program utworzy nową ramkę tekstową.
Jeśli punkt wstawienia jest umieszczony w ramce tekstowej, to tekst zostanie wklejony do tej ramki. Jeśli w trakcie wklejania istnieje jakiś
zaznaczony tekst, to wklejany tekst zastąpi tekst zaznaczony.

Wklejanie tekstu z innej aplikacji
1. Aby zachować formatowanie tekstu i informacje dotyczące stylów i znaczników indeksowania, otwórz panel Obsługa schowka w oknie

dialogowym Preferencje i zaznacz opcję Wszystkie informacje w sekcji Wklejanie. Aby usunąć te elementy i inne atrybuty formatowania
podczas wklejania, zaznacz opcję Tylko tekst.

2. Wytnij lub skopiuj tekst w innej aplikacji lub w dokumencie InDesign.
3. Można zaznaczyć tekst lub kliknąć w ramce tekstowej. W przeciwnym wypadku nowy tekst zostanie wklejony we własną ramkę.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Edycja > Wklej. Jeżeli wklejony tekst nie zawiera całego formatowania, to można spróbować zmienić ustawienia w
oknie dialogowym Opcje importu dla plików RTF.

Wybierz polecenie Edycja > Wklej bez formatowania (opcja Wklej bez formatowania jest niedostępna, jeżeli tekst z innej aplikacji jest
wklejany po zaznaczeniu opcji Tylko tekst, dostępnej w preferencjach Obsługi schowka).

Można także przeciągnąć tekst z innej aplikacji do dokumentu InDesign, a także wstawić plik tekstowy lub plik edytora tekstu do dokumentu
programu InDesign bezpośrednio z Eksploratora systemu Windows aplikacji Finder systemu Mac OS. Tekst zostanie dodany w nowej ramce.
Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift usuwa formatowanie. Opcja wybrana w sekcji Obsługa schowka okna dialogowego Preferencje
decyduje o tym, czy zachowywane są informacje dotyczące znaczników i próbek.

Automatyczne dostosowywanie odstępów podczas wklejania tekstu
Podczas wklejania tekstu program InDesign może automatycznie dodać lub usunąć spacje, zależnie od kontekstu. Na przykład, jeżeli wytnie się
słowo i wklei między dwoma innymi słowami, program InDesign doda spację przed i za tym słowem. Jeżeli natomiast wklei się to słowo na końcu
zdania, przed kropką, to program InDesign nie doda tam spacji.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).
2. Zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeciąganie tekstu
Pracując w edytorze wątków lub w widoku Układ, można przeciągnąć tekst myszą i upuścić w innym miejscu. Można nawet przeciągać tekst z
edytora wątków do okna układu (i na odwrót), a także do niektórych okien dialogowych, np. Znajdź/Zastąp. Przeciągnięcie tekstu z wątku
zablokowanego lub pobranego do edycji powoduje, że tekst ten jest kopiowany, a nie przenoszony. Podczas przeciągania można również
skopiować tekst lub utworzyć nową ramkę tekstową.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo demonstrujący działanie przeciągania i upuszczania - Korzystanie z przeciągania i upuszczania tekstu w
programie InDesign.

1. Aby włączyć funkcję przeciągania i upuszczania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje >
Tekst (Mac OS), a następnie zaznacz opcję Włącz w widoku układu, opcję Włącz w edytorze wątków (InDesign) lub opcję Włącz w widoku
Galeria/Wątek (InCopy). Na koniec kliknij przycisk OK.

2. Zaznacz tekst, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany.

3. Umieść kursor nad zaznaczonym tekstem, aż zmieni się w ikonę przeciągania  i przeciągnij tekst.

Podczas przeciągania zaznaczony tekst pozostaje na miejscu, ale pojawia się pionowy pasek wskazujący, gdzie tekst ten znajdzie się po
zwolnieniu przycisku myszy. Pionowy pasek pojawi się w każdej ramce tekstową, nad którą przeciągnie się kursor myszy.

4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby upuścić tekst w nowym miejscu, umieść pionowy pasek tam, gdzie ma się znaleźć tekst, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Aby przeciągnąć tekst do nowej ramki, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a
następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

Aby przeciągnąć tekst bez formatowania, wciśnij klawisz Shift po rozpoczęciu przeciągania, a następnie zwolnij przycisk myszy przed
zwolnieniem klawisza.

Aby skopiować tekst, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie zwolnij przycisk
myszy przed zwolnieniem klawisza.

W trakcie operacji można stosować także kombinacje tych klawiszy. Na przykład, aby skopiować niesformatowany tekst do nowej ramki, wciśnij
klawisze Alt+Shift+Ctrl (Windows) lub Option+Shift+Command (Mac OS) po rozpoczęciu przeciągania.

Jeżeli wokół upuszczonego tekstu nie ma właściwych odstępów, zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów,
która znajduje się w oknie dialogowym preferencji tekstu.
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Przy umieszczaniu pliku tekstowego lub arkusza danych można określić opcje opisujące formatowanie importowanego tekstu.

Samouczek wideo przedstawiający importowanie plików do programu InDesign można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0067_pl. Samouczek wideo poświęcony wykorzystaniu tekstu warunkowego można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/lrvid4278_id.

1. (Opcjonalnie) Aby utworzyć łącza do plików, które są umieszczane, kliknij opcję Obsługa plików w oknie dialogowym Preferencje i zaznacz
opcję Tworzenie łączy przy umieszczaniu plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Zaznaczenie tej opcji utworzy łącze z umieszczanym plikiem. Panel Łącza może być używana do uaktualniania i ponownego przyłączania
plików lub usuwania łączy. Jeśli jednak dołączony tekst zostanie sformatowany w programie InDesign, to po uaktualnieniu łącza
formatowanie może nie zostać zachowane. Jeśli opcja ta jest wyłączona, zaimportowane pliki tekstowe i arkusza kalkulacyjne są osadzane
(a nie przyłączane).

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli dla umieszczanego tekstu ma zostać utworzona nowa ramka tekstowa, sprawdź, czy nigdzie nie jest aktywny punkt wstawiania i
czy nie został zaznaczony żaden tekst ani ramka.

Aby dodać tekst do ramki, wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst lub umieść punkt wstawiania.

Aby zastąpić zawartość istniejącej ramki, wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i zaznacz tę ramkę. Jeżeli ramka jest częścią wątku,
na ekranie pojawi się załadowany kursor tekstu.

Jeżeli przypadkowo zastąpi się w ten sposób plik tekstowy lub grafikę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij zastępowanie, a następnie
kliknij i przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową.

3. Wybierz polecenie Plik > Umieść.
4. Jeżeli importowany tekst ma zastąpić zawartość zaznaczonej ramki, zaznaczony tekst lub zostać dodany do ramki tekstowej w punkcie

wstawiania, zaznacz opcję Zastąp wybrany element. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że importowany plik będzie wlewany w nową ramkę.
5. Zaznacz pole Pokaż opcje importu, a następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma zostać zaimportowany.
6. Ustaw opcje importowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli nie wyznaczono wcześniej istniejącej ramki, mającej przyjąć tekst, to kursor zmieni się w załadowaną ikonę tekstową, pozwalającą wlać
tekst w miejscu kliknięcia lub przeciągnięcia.

Jeśli na ekranie monitora pojawi się komunikat o braku wymaganego filtra, można umieścić plik z innej aplikacji tekstowej lub innej wersji programu
Microsoft ®Word (np. Word 6). Otwórz plik w jego aplikacji źródłowej i zapisz w formacie RTF, który zachowuje większość informacji dotyczących
formatowania.

Jeśli importowany dokument programu Microsoft Excel wyświetla w komórkach czerwone kropki, dostosuj rozmiar komórek lub atrybuty tekstu, tak
aby zawartość była widoczna. Plik może być także umieszczony w tekście z tabulatorami bez formatowania, który zostanie potem
przekonwertowany na tabelę.

Informacje o filtrach importowania
Program InDesign importuje z plików tekstowych większość atrybutów formatowania znaku i akapitu, ale ignoruje większość informacji o układzie
strony, takich jak ustawienia marginesów i kolumn (które można skonfigurować w programie InDesign). Miej na uwadze, że:

Program InDesign importuje wszystkie informacje o formatowaniu określone w aplikacji do przetwarzania tekstu poza ustawieniami funkcji
niedostępnych w InDesign.

Program InDesign dodaje zaimportowane style do listy stylów dokumentu. Obok zaimportowanych stylów pojawia się ikona dysku . (Zobacz
Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign).

Opcje importowania można wyświetlić, zaznaczając opcję Pokaż opcje importu w oknie dialogowym Umieść. Są one także wyświetlane
podczas importowania pliku z programu Excel. Jeżeli opcja Pokaż opcje importu nie jest zaznaczona, program InDesign stosuje ostatnio
użyte opcje importu podobnego typu dokumentu. Ustawione opcje obowiązują, dopóki się ich nie zmieni.

Jeżeli program InDesign nie może znaleźć filtra rozpoznającego plik po jego typie lub rozszerzeniu, wyświetlony zostanie komunikat
ostrzegawczy. W systemie Windows najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując dla plików do importu standardowe rozszerzenia (takie jak
.doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx). Czasami trzeba otworzyć plik w oryginalnej aplikacji i zapisać go w innym formacie, jak np. RTF lub Czysty
tekst.

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania plików, zobacz plik PDF ReadMe - Filtry dostępny pod adresem
www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_en.

Opcje importowania dokumentów Microsoft Word i RTF
Jeżeli podczas umieszczania pliku Word lub pliku RTF zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Tekst spisu treści Importuje spis treści jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.
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Tekst indeksu Importuje indeks jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.
Przypisy dolne Importuje przypisy dolne programu Word. Przypisy dolne i odwołania do nich są zachowywane, ale ich numeracja zmienia się
zgodnie z ustawieniami przypisów określonymi w dokumencie. Jeśli przypisy dolne programu Word nie zostaną poprawnie zaimportowane, spróbuj
zapisać dokument Word w formacie RTF i zaimportować plik RTF.
Przypisy końcowe Importuje przypisy końcowe jako część tekstu i umieszcza je na końcu wątku.
Użyj cudzysłowów typograficznych Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające
cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').
Usuń style i formatowanie z tekstu i tabel Usuwa z importowanego tekstu (w tym również tekstu z tabel) atrybuty formatowania, takie jak
czcionka, krój i kolor. Jeżeli opcja jest włączona, style akapitowe i grafika w wierszu nie są importowane.
Zachowaj przesłonięcia lokalne Jeśli style i formatowanie ma być usunięte z tekstu i tabel, można zaznaczyć opcję Zachowaj przesłonięcia
lokalne, aby zachować formatowanie znaków (np. pogrubiony lub pochylony), nadane fragmentom akapitu. Wyłączenie tej opcji pozwoli usunąć
całe formatowanie.
Konwertuj tabele na Jeżeli wybrano opcję usuwania stylów i formatowania z tekstu i tabel, można przekonwertować tabele na podstawowe,
niesformatowane tabele, albo na niesformatowany tekst rozdzielany tabulatorami.
Aby zaimportować niesformatowany tekst i sformatowane tabele, zaimportuj tekst bez formatowania, a potem wklej tabele z programu Word do
programu InDesign.

Zachowuj style i formatowanie z tekstu i tabel Zachowuje formatowanie dokumentu programu Word w dokumentach programu InDesign lub
InCopy. Inne opcje z sekcji Formatowanie pozwalają określić sposób zachowania stylów i formatowania.
Ręczne końce strony Określa zasady formatowania końca stron dokumentu programu Word w aplikacjach InDesign i InCopy. Zaznaczenie opcji
Zachowaj końce strony powoduje, że używane są te same podziały na strony, co w programie Word; można także wybrać opcję Konwertuj na
zakończenia kolumny lub Bez dzielenia.
Importuj grafikę w wierszu Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu programu Word w programie InDesign.
Importuj nieużywane style Importuje wszystkie style z dokumentu programu Word, nawet jeżeli nie zostały one zastosowane w tekście.
Konwertuj punktowanie i numerowanie do tekstu Importuje symbole punktowania i numery jako rzeczywiste znaki. Dzięki temu jest
zachowywany wygląd akapitu. Niemniej, w przypadku list numerowanych, zmiana zawartości listy nie powoduje automatycznej aktualizacji
numerów.
Przeglądaj zmiany Wybór tej opcji sprawia, że w InDesign dokumencie pojawiają się znaczniki Przeglądaj zmiany z dokumentu programu Word.
W programie InDesign zmiany można przeglądać w Edytorze wątków.
Automatycznie importuj style Importuje style z dokumentu programu Word do dokumentu programu InDesign lub InCopy. Pojawienie się żółtego
trójkąta ostrzegawczego w sekcji Konflikty nazw stylów oznacza, że przynajmniej jeden styl akapitowy lub znakowy z dokumentu programu Word
ma taką samą nazwę, jak styl w aplikacji InDesign.
Sposób rozwiązania tych konfliktów nazw określa się, wybierając jedną z opcji z menu Konflikty stylów znakowych oraz z menu Konflikty stylów
akapitowych. Wybór opcji Użyj definicji stylu InDesign powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem istniejącym w
programie InDesign. Wybór opcji Zmień definicję stylu InDesign powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem
programu Word, a ponadto zmianie ulegnie tekst w programie InDesign, sformatowany stylem o tej nazwie. Wybór opcji Auto-zmiana nazwy
powoduje, że nazwy importowanych stylów Worda zostaną zmienione. Na przykład, jeśli w programach InDesign i Word istnieją style o nazwie
Podtytuł, to po włączeniu opcji Automatyczna zmiana nazw zaimportowany styl programu Word zmieni nazwę na Podtytuł_wrd_1.

Uwaga: Program InDesign konwertuje style znakowe i akapitowe, nie konwertuje natomiast stylów list wypunktowanych lub numerowanych.
Dostosuj importowanie stylów Umożliwia skorzystanie z okna Odwzorowanie stylów, gdzie można wybrać styl InDesign, który ma być użyty dla
każdego ze stylów programu Word w importowanym dokumencie.
Zapisz predefiniowane ustawienia Zapisuje bieżące opcje importowania plików Worda, aby można było wykorzystać je w przyszłości. Należy
ustawić opcje importowania, kliknąć przycisk Zapisz ustawienia, wpisać nazwę i kliknąć przycisk OK. Przy importowaniu kolejnego stylu z
programu Word będzie można wybrać zapisany w ten sposób zestaw ustawień z menu Ustawienie. Aby wybrany zestaw ustawień służył jako
domyślne opcje przy importowaniu dokumentów z programu Worda, można kliknąć przycisk Ustaw jako domyślne.

Opcje importu plików tekstowych
Jeżeli podczas umieszczania pliku tekstowego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Zestaw znaków Określa w języku komputerowym zestaw znaków, np. ANSI, Unicode UTF8 lub Windows CE, którego użyto do utworzenia tego
pliku tekstowego. Domyślnym wyborem jest zestaw znaków odpowiadający domyślnemu językowi i platformie ustawionymi w programie InDesign
lub InCopy.
Platforma Określa, czy plik został utworzony w systemie Windows, czy Mac OS.
Ustaw słownik na Określa słownik, jakiego będzie używał importowany tekst.
Dodatkowe końce wiersza Określa metodę importowania dodatkowych końców akapitów. Można wybrać opcje Usuń na końcu każdego wiersza
lub Usuń pomiędzy akapitami.
Zastąp Zastępuje podaną liczbę spacji tabulatorem.
Użyj cudzysłowów typograficznych Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające
cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu plików Microsoft Excel
Podczas importowania plików z programu Microsoft Excel można ustawić następujące opcje:

Arkusz Określa, który arkusz ma zostać zaimportowany.
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Widok Określa, czy importować zapisany widok własny lub dostosowany, czy też ignorować widoki.
Zakres komórek Umożliwia podanie zakresu komórek. Zakres definiuje się przy użyciu dwukropka (:), na przykład A1:G15. Jeżeli w arkuszu
istnieją nazwane zakresy, to ich nazwy pojawią się w menu Zakres komórek.
Importuj ukryte komórki niezapisane w widoku Dołącza wszystkie komórki sformatowane w arkuszu Excela jako ukryte.
Tabela Określa sposób, w jaki informacje z arkusza kalkulacyjnego prezentowane są w dokumencie.

Sformatowana tabela  Program InDesign próbuje zachować formatowanie obowiązujące w programie Excel; mimo to mogą nie zostać
utrzymane formatowania tekstu w poszczególnych komórkach. Jeśli arkusz został połączony, a nie osadzony, to uaktualnienie łącza
spowoduje nadpisanie przez program InDesign wszelkich dotychczasowych formatowań tabeli.
Niesformatowana tabela  Tabela jest importowana bez formatowania z arkusza. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, do zaimportowanej tabeli
można zastosować styl tabeli. Jeśli tekst sformatowany jest za pomocą stylów akapitowych i znakowych, formatowanie zostaje zachowane
nawet po uaktualnieniu łącza do arkusza.
Niesformatowany tekst tabulowany  Tabela jest importowana w postaci tekstu tabulowanego, który w programach InDesign i InCopy
można przekonwertować na zwykłą tabelę.
Formatowany tylko raz  Program InDesign zachowuje wstępnie formatowanie obowiązujące w programie Excel. Jeśli arkusz jest
połączony, a nie osadzony, to po zaktualizowaniu łącza zmiany w formatowaniu arkusza zostaną zignorowane w połączonej tabeli. Opcja
nie jest dostępna w programie InCopy.

Styl tabeli W importowanym dokumencie jest stosowany określony styl tabeli. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję
Niesformatowana tabela.
Wyrównanie komórki Określa wyrównanie komórek w importowanym dokumencie.
Dołącz grafiki w wierszu Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu Excel w programie InDesign.
Liczba miejsc po przecinku do załączenia: Określa liczbę miejsc po przecinku w pozycjach arkusza kalkulacyjnego.
Użyj cudzysłowów typograficznych Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające
cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu tekstu oznakowanego
Używając formatu InDesigntekstu oznakowanego, można importować (lub eksportować) plik tekstowy zdolny do wykorzystania funkcji
formatowania programu . Pliki oznakowane to pliki tekstowe zawierające informacje opisujące formatowanie, jakie ma zastosować program
InDesign. Odpowiednio oznakowany plik może opisywać niemal wszystkie cechy formatowania, jakie mogą się pojawić w wątku InDesign, łącznie
z atrybutami na poziomie akapitu, atrybutami na poziomie znaku i znakami specjalnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania znaczników, zobacz plik Tekst oznaczony PDF, dostępny na stronie
www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_pl (PDF).

Jeżeli podczas importowania pliku oznakowanego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu w oknie dialogowym Umieść, dostępne są następujące
opcje:

Użyj cudzysłowów typograficznych Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające
cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').
Usuń formatowanie tekstu Usuwa z importowanego tekstu atrybuty formatowania, takie jak czcionka, krój i kolor.
Rozwiąż konflikt stylów tekstowych za pomocą Określa, który styl znakowy lub akapitowy ma zostać zastosowany w przypadku konfliktu
między stylem z importowanego pliku a stylem z dokumentu programu InDesign. Opcja „Definicja publikacji” powoduje, że używana będzie
definicja stylu już istniejąca w dokumencie InDesign. Wybór opcji „Definicja pliku oznakowanego” spowoduje, że używany będzie styl zdefiniowany
w tekście oznakowanym.
Przed umieszczeniem wyświetl listę znaczników powodujących problemy Wyświetla listę nierozpoznanych znaczników. Jeżeli lista ta się
pojawi, można anulować lub kontynuować importowanie. Jeżeli wybierze się kontynuowanie, wygląd importowanego pliku może odbiegać od
oczekiwań.

Zapisywanie opcji importu programu Word lub formatu RTF jako ustawień predefiniowanych
1. Podczas umieszczania pliku programu Word lub w formacie RTF upewnij się, że opcja Pokaż opcje importu jest zaznaczona i wybierz

Otwórz.
2. Określ wybrane ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu.
3. Kliknij opcję Zapisz predefiniowane ustawienia, wpisz dla nich nazwę i kliknij przycisk OK.
4. (Opcja dodatkowa) Kliknij opcję Ustaw jako domyślne, aby użyć tych ustawień do każdego importowanego pliku tego typu.

Można potem wybrać własne ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane, w oknie Opcje importu przy otwieraniu pliku w
formacie Word lub RTF.

Importowanie dokumentów z usługi Buzzword
Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. W InDesign
CS5 można importować i eksportować tekst z dokumentów usługi Buzzword.

Podczas importowania dokumentu usługi Buzzword tworzone jest łącze URL do dokumentu Buzzword na serwerze. Po zaktualizowaniu
dokumentu usługi Buzzword poza InDesign, możesz użyć panelu Łącza, aby zaktualizować wersję zaimportowaną w InDesign. Wykonanie te
czynności wymazuje jednak wszelkie zmiany, jakich mogłeś dokonać w tekście usługi Buzzword w InDesign.
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Uwaga: Aplikacja Acrobat.com Buzzword dostępna jest tylko w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

1. Wybierz polecenie Plik > Umieść z usługi Buzzword.

2. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi CS Live, należy kliknąć przycisk Zaloguj, podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć
Zaloguj.

Po zalogowaniu się okno dialogowe Umieść dokumenty usługi Buzzword wyświetla listę dokumentów usługi Buzzword, które możesz
zaimportować.

3. Wybierz jeden lub więcej dokumentów, które chcesz importować lub wklej adres URL dokumentu usługi Buzzword w pole Wklej adres URL.

4. Wybierz dowolną z następujących opcji, a następnie kliknij OK.

Pokaż opcje importowania Jeśli wybierzesz tę opcję, przed umieszczeniem pliku pojawi się okno dialogowe Opcje importu usługi
Buzzword.

Zastąp wybrany element Wybierz tą opcję, aby zastąpić aktualnie zaznaczony w dokumencie obiekt.

Łącze do dokumentu Wybierz tą opcję, aby utworzyć łącze pomiędzy dokumentem usługi Buzzword, a umieszczonym tekstem. Jeśli
utworzysz łącze i zaktualizujesz dokument usługi Buzzword, panel Łącze wskaże, że plik ten został zaktualizowany. Jeśli zaktualizujesz
łącze, tekst w InDesign zostanie zaktualizowany. Zmiany formatowania wprowadzone do tego tekstu w InDesign zostaną jednak utracone.

5. W przypadku zaznaczenia opcji Pokaż opcje importu, określ ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu usługi Buzzword.

To okno dialogowe zawiera większość opcji, które można znaleźć w oknie dialogowym Opcje importowania dokumentów RTF. Zobacz Opcje
importowania dokumentów Microsoft Word i RTF. Usługa Buzzword nie posiada obecnie funkcji stylów, zatem w chwili obecnej żadna z
opcji stylów nie działa.

6. Mając wczytany kursor tekstowy, kliknij i przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową.

Łączenie lub osadzanie importowanych plików tekstowych
Tekst umieszczany w programie InDesign domyślnie nie jest przyłączany z oryginalnego pliku. Przed umieszczeniem pliku można zaznaczyć opcję
Twórz łącza podczas umieszczania plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych w preferencjach Obsługa plików. Wówczas nazwa umieszczonego
pliku tekstowego pojawi się w panelu Łącza. Panel Łącza umożliwia uaktualnianie pliku i zarządzanie nim. Po uaktualnieniu przyłączonego pliku
tekstowego wszystkie zmiany edycyjne i formatowanie wprowadzone w programie InDesign zostaną utracone. Ze względu na to ryzyko,
przyłączone pliki tekstowe nie są automatycznie uaktualniane po zmianie pliku oryginalnego. Możesz jednak łatwo użyć panelu Łącza, aby
uaktualnić zawartość lub odłączyć (osadzone) pliki.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastosować tę zmianę do konkretnego dokumentu, otwórz ten dokument.

Aby zastosować te zmianę do każdego z nowo tworzonych dokumentów, zamknij wszystkie dokumenty.

2. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InDesign > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).
3. Aby utworzyć łącza dla umieszczanych plików, zaznacz opcję Tworzenie łączy przy umieszczaniu plików tekstowych i arkuszy

kalkulacyjnych. Jeśli opcja jest włączona, panel Łącza może być używany do uaktualniania i ponownego przyłączania plików lub usuwania
łączy. Gdy opcja ta jest wyłączona, pliki tekstowe są osadzane (a nie przyłączane).

Aby odłączyć (osadzony) połączony plik tekstowy, wybierz plik w panelu Łącza, a następnie wybierz polecenie Odłącz od z menu panelu
Łącza.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający importowanie zawartości

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Wątkowanie tekstu

Do góry

Ramki tekstu wątkowanego
Wycinanie lub usuwanie wątkowanych ramek tekstowych
Automatyczne i ręczne wlewanie tekstu
Korzystanie z funkcji Inteligentne wlanie tekstu

Wiązanie ramek tekstowych w wątek
Tekst w jednej ramce może być niezależny od pozostałych ramek, albo może przepływać między ramkami połączonymi ze sobą. Aby wlać tekst
między połączonymi ramkami (zwanymi również polami tekstowymi), musisz je najpierw połączyć. Połączone ramki mogą się znajdować na tej
samej stronie lub rozkładówce, albo na innej stronie w dokumencie. Proces wiązania tekstu między wieloma ramkami nazywa się tworzeniem
wątku. Określa się go również mianem połączonych ramek tekstowych lub połączonych pól tekstowych.

Każda ramka tekstowa zawiera port wejściowy i port wyjściowy, które pozwalają na połączenie z innymi ramkami tekstowymi. Pusty port
wejściowy lub wyjściowy oznacza odpowiednio początek lub koniec wątku. Strzałka w porcie oznacza, że w wątku istnieje więcej tekstu, ale nie
ma już ramek tekstowych, aby go umieścić. Czerwony znak plus (+) na porcie wyjściowym wskazuje, że do umieszczenia pozostała jeszcze część
tekstu, ale zabrakło na to ramek. Ten pozostały tekst nazywa się tekstem zakrytym.

 
Powątkowane ramki 
A. Port wejściowy na początku wątku B. Port wyjściowy oznaczający przejście wątku do kolejnej ramki C. Wątek tekstowy D. Port wejściowy
oznaczający przejście wątku z poprzedniej ramki E. Port wyjściowy oznaczający tekst zakryty 

Wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu, aby wyświetlić graficzne reprezentacje powiązanych ramek. Ramki tekstowe można
powiązać niezależnie od tego, czy zawierają tekst, czy nie.

Dodawanie nowej ramki do wątku
1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz ramkę tekstową, a następnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby załadować ikonę

tekstu.

Kliknięcie portu wejściowego pozwala dodać ramkę przed zaznaczoną ramką; kliknięcie portu wyjściowego pozwala dodać ramkę za
zaznaczoną ramką.

2. Umieść załadowaną ikonę tekstową  w miejscu, gdzie ma się pojawić nowa ramka, a następnie kliknij lub przeciągnij, aby utworzyć nową
ramkę tekstową.

Gdy załadowana ikona tekstowa jest aktywna, można wykonywać wiele czynności, np. przewracać strony, tworzyć nowe strony, zwiększać i
zmniejszać skalę wyświetlania. Jeżeli w trakcie wiązania dwóch ramek tekstowych użytkownik zmieni zdanie, może anulować wątek, klikając
ikonę dowolnego narzędzia na pasku narzędziowym. Tekst nie zostanie utracony.

Dodawanie istniejącej ramki do wątku
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz ramkę tekstową, a następnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby załadować ikonę tekstową.
2. Umieść załadowaną ikonę tekstową nad ramką, z którą ma zostać utworzone połączenie. Załadowana ikona tekstowa zmieni się w ikonę

wątku.

 
Dodawanie istniejącej ramki do wątku

3. Kliknij wewnątrz drugiej ramki, aby powiązać ją z pierwszą.
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Po powiązaniu siatki ramki w wątek ze zwykłą ramką tekstową lub inną siatką ramki o innych ustawieniach siatki ramka tekstowa powątkowanej
ramki jest definiowana ponownie w celu odzwierciedlenia ustawień źródłowej siatki ramki

Można utworzyć automatyczne wiersze przeskoku z tekstem „ciąg dalszy ze strony” lub „ciąg dalszy na stronie”, które monitorują powiązane
wątki przeskakujące z ramki do ramki. (See Dodawanie automatycznych numerów stron do przeskoków wątku.)

Dodawanie ramki w środku sekwencji powiązanych ramek
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i kliknij port wyjściowy w tym punkcie wątku, w którym ma zostać dodana ramka. Po zwolnieniu przycisku

myszy pojawi się załadowana ikona tekstowa.
2. Przeciągnij, aby utworzyć nową ramkę, albo zaznaczyć inną ramkę tekstową. Program InDesign włączy tę ramkę do serii powiązanych

ramek zawierających wątek.

 
Dodawanie ramki wewnątrz wątku (na górze) i rezultat (na dole)

Usuwanie powiązań ramki tekstowej z wątkiem
Usunięcie powiązania ramki tekstowej z wątkiem polega na zerwaniu połączenia między tą ramką a wszystkimi ramkami wątku następującymi po
niej. Tekst, który poprzednio pojawiał się w tych ramkach, staje się tekstem zakrytym (tekst ten nie jest usuwany). Wszystkie dalsze ramki są
puste.

Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
Dwukrotnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby zerwać połączenie między ramkami.

Kliknij port wejściowy lub wyjściowy, który reprezentuje powiązanie z inną ramką. Na przykład, w wątku dwuramkowym kliknij albo port
wyjściowy pierwszej ramki, albo port wejściowy drugiej ramki. Umieść załadowaną ikonę tekstu nad kolejną lub poprzednią ramką, aby
wyświetlić ikonę usuwania powiązania z wątkiem . Kliknij ramkę, którą chcesz usunąć z wątku.

 
Usuwanie powiązania ramki z wątkiem

Aby rozdzielić jeden wątek na dwa, wytnij tekst, który ma znaleźć się w drugim wątku, zerwij połączenie między ramkami, a następnie wklej ten
tekst do pierwszej ramki drugiego wątku.

Wycinanie lub usuwanie powiązanych ramek tekstowych
W trakcie wycinania lub usuwania ramek tekstowych, sam tekst nie jest usuwany, ale pozostaje w wątku.

Wycinanie ramki z wątku
Ramkę można wyciąć z wątku i wkleić ją gdzie indziej. Ramka jest wycinana z kopią tekstu, ale tekst ten nie jest usuwany z oryginalnego wątku.
Gdy wycina się i wkleja serię powiązanych ramek na raz, wklejane ramki zachowują powiązania między sobą, ale tracą powiązania z innymi
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Uwaga:

ramkami w oryginalnym wątku.

1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz jedną lub więcej ramek (aby zaznaczyć kilka obiektów, klikaj przytrzymując Shift).
2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij. Ramka zniknie, a tekst, który zawierała, przepłynie do kolejnej ramki w wątku. Jeżeli usunie się ostatnią

ramkę wątku, to tekst zostanie umieszczony w poprzedniej ramce i będzie zakryty.
3. Aby wykorzystać odłączoną ramkę w innym miejscu dokumentu, przejdź do miejsca, gdzie ma się pojawić odłączony tekst i wybierz

polecenie Edycja > Wklej.

Usuwanie ramki z wątku
Po usunięciu ramki tekstowej stanowiącej element wątku nie dochodzi do usunięcia jakiejkolwiek części tekstu. Tekst z tej ramki staje się tekstem
zakrytym albo przepływa do kolejnej ramki. Jeżeli jednak ramka tekstowa nie jest powiązana z inną ramką, wówczas usuwana jest zarówno ramka,
jak i tekst.

1. Aby zaznaczyć ramkę tekstową, wykonaj jedną z następujących czynności:
Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i kliknij ramkę.

Wybierz narzędzie Tekst, przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij ramkę tekstową.

2. Naciśnij klawisz Backspace lub Delete.

Automatyczne i ręczne wlewanie tekstu

Po umieszczeniu tekstu albo kliknięciu portu wejściowego lub wyjściowego, kursor zamienia się w załadowaną ikonę tekstową . Załadowana
ikona tekstowa umożliwia wlewanie tekstu na strony. Sposób wlewania tekstu można określać, przytrzymując odpowiedni klawisz modyfikujący.
Załadowana ikona tekstowa zmienia wygląd w zależności od tego, gdzie się znajduje.

Po umieszczeniu załadowanej ikony tekstowej nad ramką tekstową, ikonę otaczają nawiasy . Po umieszczeniu załadowanej ikony tekstowej
obok linii pomocniczej lub punktu przyciągania do siatki, czarny wskaźnik zmienia kolor na biały .

Tekst można wlewać za pomocą jednej z czterech metod:

Aby wlać tekst do ramek, program InDesign wykrywa tekst pionowy i poziomy. W trybie automatycznym lub półautomatycznym tekst jest wlewany
zgodnie z typem ramki oraz kierunkiem określonym w panelu Wątek. Ikona informuje użytkownika o kierunku wlewania tekstu.

Samouczek wideo poświęcony umieszczaniu i wlewaniu tekstu można znaleźć pod adresem: www.adobe.com/go/lrvid4278_id.

Ręczne wlewanie tekstu
1. Zaznacz plik za pomocą polecenia Umieść lub kliknij port wyjściowy  zaznaczonej ramki tekstowej.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Umieść załadowaną ikonę tekstową w dowolnym miejscu istniejącej ramki lub ścieżki i kliknij. Tekst wpłynie do ramki i kolejnych ramek
powiązanych. Tekst zawsze zaczyna wypełniać ramkę od góry i od pierwszego łamu po lewej, nawet jeżeli kliknięto w innym łamie.

Umieść załadowaną ikonę tekstową w łamie, aby utworzyć ramkę tekstową o szerokości tego łamu. Góra ramki pojawi się w miejscu
kliknięcia.

Przeciągnij załadowaną ikonę tekstową, tworząc ramkę tekstową o wysokości i szerokości równej opisanemu obszarowi.

3. Jeżeli do umieszczenia jest więcej tekstu, kliknij port wyjściowy i powtarzaj kroki 1 i 2, aż do umieszczenia całego tekstu.

Po umieszczeniu tekstu w ramce powiązanej z innymi tekst automatycznie przepływa przez połączone ramki, niezależnie od wybranej
metody wlewania.

Metoda Efekt

Ręczne wlewanie tekstu Dodaje po jednej ramce na raz; aby dalej wlewać tekst, trzeba
ponownie załadować ikonę.

Wlewanie półautomatyczne  – podczas klikania wciśnij klawisz
Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Półautomatyczne wlewanie tekstu funkcjonuje tak jak wlewanie
ręczne, ale kursor zamienia się w załadowaną ikonę tekstową za
każdym razem, gdy osiągnięty zostanie koniec ramki, aż do
wlania całego tekstu do dokumentu.

Wlewanie automatyczne  – kliknij z wciśniętym klawiszem
Shift.

Dodaje strony i ramki tak długo, dopóki cały tekst nie zostanie
wlany do dokumentu.

Wlewanie automatyczne z zachowaniem liczby stron  – kliknij z
wciśniętymi klawiszami Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option
(Mac OS).

Powoduje wlewanie całego tekstu do dokumentu, z dodaniem
potrzebnych ramek, ale bez dodawania stron. Cały pozostały
tekst staje się tekstem zakrytym.
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Dodaj strony do

Ogranicz do wzorców ramki tekstowej

Zachowaj strony widzące

Usuń puste strony

Półautomatyczne wlewanie tekstu
Przy załadowanej ikonie tekstowej, kliknij stronę lub ramkę, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Tekst będzie wlewany po jednej kolumnie na raz, tak jak przy wlewaniu ręcznym, ale załadowana ikona tekstowa będzie się automatycznie
pojawiała po umieszczeniu każdego kolejnego łamu.

Automatyczne wlewanie tekstu
Gdy wyświetli się załadowana ikona tekstowa, przytrzymaj klawisz Shift i wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij załadowaną ikoną tekstową w kolumnie, aby utworzyć ramkę o szerokości łamu. Program InDesign będzie tworzyć nowe ramki
tekstowe i nowe strony dokumentu, aż doda cały tekst.

Kliknij wewnątrz ramki tekstowej, która jest oparta na ramce z wzorca. Tekst zostanie automatycznie wlany na stronę dokumentu
zawierającą ramkę, a program w miarę potrzeb wygeneruje kolejne strony, używając atrybutów ramki wzorcowej. (See Informacje o
wzorcach, porządku stosowym i warstwach.)

Automatyczne wlewanie tekstu bez dodawania stron
Po wyświetleniu załadowanej ikony tekstowej wciśnij klawisze Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS).

Korzystanie z funkcji Inteligentne wlanie tekstu.
Funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu służy do dodawania lub usuwania strony w trakcie wprowadzania lub edycji tekstu. Opcja ta
przydaje się, gdy używasz programu InDesign jako edytora tekstu i chcesz, aby za każdym razem, gdy wpiszesz więcej tekstu mieszczącego się
na stronie, dodawana była nowa strona. Przydaje się także do zapobiegania zakrywaniu tekstu lub powstawaniu pustych stron w sytuacjach, w
których dochodzi do zmiany układu tekstu wskutek jego edycji, wyświetlania lub ukrywania tekstu warunkowego i innych zmian w układzie.

Domyślnie Inteligentne ponowne wlanie tekstu ograniczone jest tylko do wzorców ramki tekstowej, czyli ramek, które znajdują się na stronie
wzorcowej. Jeśli dokument zawiera strony widzące, wzorce ramki tekstowej muszą pojawić się zarówno na lewej, jak i na prawej stronie
wzorcowej oraz muszą być połączone, aby funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu zadziałała.

Można zmienić ustawienia tak, aby strony były dodawane lub usuwane podczas pracy nad ramkami tekstowymi nie opartymi na stronach
wzorcowych. Ramka tekstowa musi być jednak połączona z co najmniej jedną inną ramką tekstową na innej stronie, aby funkcja Inteligentnego
ponownego wlania tekstu zadziałała.

Ustawienia funkcji Inteligentnego ponownego wlania tekstu znajdują się w preferencjach Tekstu. Ustawienia te stosowane są do aktualnego
dokumentu. Aby zmienić ustawienia dla wszystkich nowych dokumentów, zamknij wszystkie dokumenty i zmień ustawienia.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).

2. Wybierz opcję Inteligentnego ponownego wlania tekstu.

3. Wybierz dowolną z następujących opcji, a następnie kliknij OK.

Ta opcja określa, czy ma być utworzona nowa strona. Na przykład załóżmy, że mamy dokument liczący trzy strony z ramkami
tekstowymi na dwóch pierwszych stronach i całostronicową grafiką na stronie trzeciej. W takim przypadku, podczas wprowadzania tekstu na
końcu drugiej strony możesz określić, czy nowa strona ma być dodana przed czy po całostronicowej grafice na stronie trzeciej. Wybierz opcję
Koniec wątku, aby dodać nową stronę po drugiej stronie. Wybierz opcję Koniec dokumentu, aby dodać nową stronę po stronie z całostronicową
grafiką.
W przypadku dokumentu zawierającego wiele sekcji możesz wybrać opcję Koniec sekcji, aby dodać stronę na końcu sekcji.

Po wyłączeniu tej opcji można także dodawać i usuwać strony podczas edytowania ramek tekstowych
nie opartych na stronach wzorcowych. Aby zapobiec niepożądanemu efektowi ponownego wlania tekstu, funkcja Inteligentnego ponownego wlania
tekstu działa tylko, jeśli edytowana ramka tekstowa jest połączona z co najmniej jedną inną ramką na innej stronie.
uwaga: Podczas korzystania z funkcji Inteligentne wlanie tekstu w ramkach, które nie bazują na stronach wzorcowych, strony są dodawane z
pełnostronicowymi, jednołamowymi ramkami tekstowymi, niezależnie od atrybutów ramki tekstowej, z którą powiązana jest wątkiem nowa ramka.

Opcja ta określa, czy zachowane mają być strony widzące podczas ponownego wlania tekstu w środku dokumentu.
Po zaznaczeniu tej opcji i ponownym wlaniu tekstu w środku dokumentu dodana zostanie nowa podwójna strona widząca. Jeśli opcja ta nie jest
zaznaczona, dodana zostanie nowa pojedyncza strona, a kolejne strony zostaną „przemieszane”.
Najlepiej zaznaczyć tę opcję, jeśli aktualny układ zawiera elementy projektu przypisane do prawej lub lewej strony widzącej. Jeśli natomiast lewe i
prawe strony mogą być przemienne, można wyłączyć opcję. Opcja nie jest aktywna, jeśli dokument nie posiada stron widzących.

Zaznacz tę opcję, aby usuwać strony podczas edytowania tekstu lub ukrywania warunków. Strony usuwane są tylko wtedy,
gdy opróżniona ramka tekstowa stanowi jedyny obiekt na stronie.

Aby przekonać się w jaki sposób dzięki funkcji Inteligentnego ponownego wlania tekstu program InDesign może służyć jako edytor tekstu,
utwórz dokument z wyłączonymi Stronami widzącymi i zaznaczonymi Wzorcami ramki tekstowej. W preferencjach Tekstu upewnij się, czy
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zaznaczone są opcje Inteligentne ponowne wlanie tekstu i Usuń puste strony. Na pierwszej stronie przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift (Windows)
lub Command+Shift (Mac OS) oraz kliknij wzorzec ramki tekstowej. Po wprowadzeniu ilości tekstu wypełniającej tę ramkę nowa strona i ramka
tekstowa zostanie dodana automatycznie. Po wykasowaniu tekstu strona zostanie usunięta.
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Artykuły (CS 5.5)
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Artykuły — wprowadzenie
Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości
Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu
Zarządzanie artykułami
Dołączanie artykułów do eksportu

Artykuły — wprowadzenie
Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami stron. Związków tych można używać do określania zawartości, jaka ma
zostać wyeksportowana do formatu EPUB, HTML lub dostępnego pliku PDF oraz do określania kolejności zawartości. Artykuły można tworzyć z
połączenia istniejących elementów strony tworzących dany układ, w tym z obrazów, grafik lub tekstu. Po utworzeniu artykułu istnieje możliwość
dodawania, usuwania lub zmiany kolejności elementów strony. Artykuły można tworzyć ręcznie poprzez przeciągnięcie jednego lub więcej
elementów strony do artykułu w panelu Artykuły.

Do artykułu można również dodać zawartość zbiorczą. Obsługiwane jest dodawanie zaznaczonej zawartości do zaznaczonego artykułu lub
dodawanie zawartości całego dokumentu do artykułu.

Uwaga: Panel Struktura XML udostępnia inny mechanizm, pozwalający określić kolejność zawartości, jaka ma zostać wyeksportowana do
obiegów pracy eksportu do formatów ePub, HTML oraz dostępnych plików PDF. Panel Artykuły opracowano tak, aby był prostszy, łatwiejszy w
użyciu i bardziej dostępny dla osób, które nie potrafią posługiwać się językiem XML. Nie usunięto jednak możliwości użycia panelu struktury XML.
Obecnie jest to opcja towarzysząca możliwości użycia panelu Artykuły podczas procesu eksportowania. Zobacz Tworzenie struktury XML dla
dokumentów.

Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości
1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz elementy strony, które chcesz dodać do artykułu.

Aby utworzyć pusty artykuł, nie zaznaczaj elementu strony danego układu.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W menu panelu Artykuły wybierz polecenie Nowy artykuł.

Kliknij Utwórz nowy artykuł  w dolnej części panelu Artykuły.

Przeciągnij wątek lub element strony do panelu Artykuły.

4. W oknie dialogowym Nowy artykuł wpisz nazwę artykułu.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do materiału wyjściowego eksportu w formacie EPUB/HTML.

Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu
Aby dodać wszystkie elementy strony do artykułu:

1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz artykuł, do którego chcesz dodać elementy. Jeśli nie wybierzesz artykułu, utworzony zostanie nowy artykuł.

3. Naciśnij Command (Mac OS) lub Ctrl (Windows), a następnie kliknij  w panelu Artykuły.

4. Jeśli otworzy się okno dialogowe nowego artykułu, wpisz jego nazwę.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do eksportu w formacie EPUB/HTML.

Jeśli artykuł został wybrany, w menu panelu artykułów wybierz polecenie Dodaj zawartość dokumentu do wybranych artykułów.

Zarządzanie artykułami
Artykułami można zarządzać przy pomocy panelu Artykuły. Aby dodać elementy strony do artykułu, możesz je przeciągnąć do panelu Artykuły.
Przeciągnij elementy w panelu Artykuły, aby zmienić ich kolejność lub przesuń je z jednego artykułu do drugiego.
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Wyskakujące menu panelu Artykuły pozwala również zarządzać zawartością.

Dołączanie artykułów do eksportu
Można tworzyć artykuły i wybierać, które z nich mają być dołączone podczas eksportowania do formatu EPUB lub HTML. Domyślnie wszystkie
artykuły są zaznaczane do eksportu.

Aby dołączyć artykuł podczas eksportu, zaznacz dany artykuł w panelu Artykuły i wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz pole wyboru obok artykułu.

Wybierz opcję Opcje artykułów w wyskakującym menu panelu Artykuły, a następnie wybierz opcję Dołącz podczas eksportu.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Oblewanie tekstem wokół obiektów

Do góry

Oblewaj dookoła obwiedni 

Oblewaj dookoła kształtu obiektu 

Obiekt przechodzenia 

Przejdź do następnej kolumny 

Oblewanie tekstem wokół obiektów
Zmiana kształtu oblewania tekstem
Stosowanie oblewania tekstem w elementach strony wzorcowej
Oblewanie tekstu wokół zakotwiczonych obiektów
Pomijanie oblewania tekstem na warstwach ukrytych
Justowanie tekstu oblewającego obiekty
Pomijanie oblewania tekstem w ramce tekstowej

Oblewanie tekstem wokół obiektów
Możesz oblewać tekstem wokół dowolnego obiektu, łącznie z ramkami tekstowymi, importowanymi obrazami i obiektami narysowanymi w
programie InDesign. Po zastosowaniu oblewania obiektu tekstem program InDesign tworzy wokół tego obiektu granicę odpychającą tekst. Obiekt,
wokół którego oblewa się tekstem, nazywany jest oblewanym obiektem. Oblewanie tekstem często określa się mianem zawijania tekstu.

Pamiętaj, że opcje oblewania tekstem dotyczą samego oblewanego obiektu,a nie tekstu. Każda zmiana dokonana na granicach oblewania
pozostanie w mocy, jeśli przesuniesz oblewany obiekt blisko innej ramki tekstowej.

Samouczek wideo na temat używania funkcji oblewania tekstem można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/lrvid4280_id.

Magazyn programu InDesign zamieścił artykuł poświęcony oblewaniu tekstem - Przejmij kontrolę nad oblewaniem tekstem.

Oblewanie tekstem wokół prostych obiektów
1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.

2. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz obiekt, który chcesz oblać tekstem.
3. W panelu Oblewanie tekstem kliknij wybrany kształt oblewania:

Tworzy prostokątne oblewanie, którego szerokość i wysokość określone są przez obwiednię zaznaczonego obiektu, łącznie ze wszelkimi
zdefiniowanymi przesunięciami.

Znane również jako oblewanie wokół konturów, tworzy granicę oblewania o takim samym kształcie, jak zaznaczona ramka (plus-minus
podane przez ciebie odległości odstępu).

Ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni (po lewej) w porównaniu do ustawienia Oblewaj dookoła kształtu obiektu (po prawej)

Powoduje, że tekst nie pojawia się w dostępnej przestrzeni po lewej ani prawej stronie ramki.

Wymusza przesunięcie się akapitu do góry następnego łamy lub ramki tekstowej.

4. Z menu Oblej wybierz, czy oblewanie stosuje się do określonej strony (np. do prawej strony lub największej powierzchni) lub w kierunku do
lub do grzbietu (jeśli nie widzisz menu Oblewaj, wybierz Pokaż Opcje z menu panelu Oblewanie tekstem).

Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz ustawienie Oblewaj dookoła obwiedni lub Oblewaj dookoła kształtu obiektu.
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Opcje oblewania 
A. Prawe i lewe boki B. Strona skierowana do grzbietu C. Strona skierowana od grzbietu 

5. Wybierz wartość przesunięcia Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, ujemne - przesuwają oblewanie do ramki.

Jeżeli nie udaje ci się włączyć oblewania tekstem wokół obrazu, sprawdź, czy dla danej ramki nie zaznaczono Ignoruj oblewanie tekstem. Także
jeśli w preferencjach Składu jest wybrana opcja Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej, upewnij się, że tekst
poniżej jest obiektem oblewanym.

Opcje oblewania tekstu zastosowane dla grupy nie dotyczą ramek tekstowych, będących w środku grupy.

Aby ustawić domyślne opcje oblewania tekstem dla wszystkich nowych obiektów, odznacz wszystkie obiekty, a następnie ustaw opcje
oblewania tekstem.

Oblewanie tekstem wokół importowanych obrazów
Aby oblewać tekstem wokół importowanych obrazów, jeśli to możliwe, zapisz ścieżkę przycinającą w aplikacji, w której utworzyłeś obraz. Po
umieszczeniu obrazu w programie InDesign zaznacz opcję Zastosuj ścieżkę przycinającą programu Photoshop w oknie dialogowym Opcje importu
obrazu.

1. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
2. Wybierz importowany obraz, a w panelu Oblewanie tekstem kliknij Oblewaj dookoła kształtu obiektu .
3. Wybierz wartość przesunięcia Wartości dodatnie przesuwają oblewanie od ramki, ujemne - przesuwają oblewanie do ramki.
4. Wybierz Pokaż opcje z menu panelu Oblewanie tekstem, aby wyświetlić dodatkowe opcje
5. Z menu Tekst, wybierz opcje konturu:

Obwiednia

Oblewa tekst w kształcie prostokąta o wysokości i szerokości obrazu.

Wykryj krawędzie

Generuje granice przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi. Aby ręcznie dostosować wykrywanie krawędzi, zaznacz obiekt i
wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca > Opcje.

Kanał alfa

Generuje granice za pomocą kanału alfa zachowanego wraz z rysunkiem. Jeżeli opcja Kanał alfa nie jest dostępna, to z obrazem nie zostały
zapisane żadne kanały alfa. Program InDesign automatycznie rozpoznaje domyślną przezroczystość (wzór szachownicy) programu Adobe
Photoshop jako kanał alfa; w przeciwnym wypadku trzeba za pomocą programu Photoshop usunąć tło lub utworzyć i zapisać z obrazem
dodatkowy kanał alfa.

Ścieżka programu Photoshop

Generuje granice za pomocą ścieżki zachowanej wraz z rysunkiem. Wybierz opcję Ścieżka programu Photoshop, a potem ścieżkę z menu
Ścieżka. Jeżeli opcja Ścieżka programu Photoshop jest niedostępna, to z obrazem nie zostały zapisane żadne ścieżki.

Ramka graficzna

Generuje obwiednię z ramki kontenera.

Tak jak przycinanie

Generuje granicę przy użyciu ścieżki przycinającej importowanego pliku.

6. Aby umożliwić pojawianie się tekstu „w środku” obrazu, np. wewnątrz rysunku koła, wybierz Dołącz wewnątrz krawędzi.
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Dołącz wewnątrz krawędzi wyłączona (po lewej) i włączona (po prawej)

Tworzenie odwróconego oblewania tekstem
1. Używając narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczania bezpośrednie  zaznacz obiekt, np. ścieżkę złożoną, wewnątrz której można będzie

oblewać tekstem.
2. Aby wyświetlić panel Oblewanie tekstem, wybierz polecenie Okno > Oblewanie tekstem.
3. Zastosuj oblanie tekstem do obiektu, a potem zaznacz opcję Odwróć. Opcja Odwróć jest często używana w połączeniu z opcją Kształt

obiektu przy oblewaniu tekstem.

Oblewanie tekstem dookoła kształtu obiektu (po lewej) i z zaznaczoną opcją Odwróć (po prawej)

Zmiana kształtu oblewania tekstem

1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , zaznacz obiekt, do którego zastosowane zostało oblewanie tekstem. Jeżeli granica
oblewania tekstem ma ten sam kształt co obiekt, to jest ona nałożona na obiekt.

2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
Aby równomiernie zmienić odległość między tekstem a obiektem oblewania, podaj wartości przesunięcia w panelu Oblewanie tekstem.

Aby edytować krawędź oblewania tekstem, posłuż się narzędziami Pióro  i Zaznaczanie bezpośrednie, aby zmodyfikować ścieżkę.

Edycja granicy oblewania tekstem

Jeśli ręcznie zmieniasz kształt ścieżki oblewanego testu, w menu Tekst zostaje zaznaczona Ścieżka zmieniona przez użytkownika i pozostaje
wyświetlona w przydymionym kolorze w menu. Oznacza to, że ścieżka kształtu zmieniła się.

Jeśli chcesz użyć oryginalnej ścieżki przycinającej, a nie edytowanej granicy oblewanego tekstu, wybierz w panelu Oblewanie tekstem z menu
Tekst opcję Jak przycinająca.

Stosowanie oblewania tekstem w elementach strony wzorcowej
Jeśli jest zaznaczona opcja Zastosuj tylko do strony wzorcowej, musisz przesłonić element strony wzorcowej na stronie dokumentu, aby oblać
wokół niego tekstem. Jeśli ta opcja jest odznaczona, tekst zarówno na stronach wzorcowych, jaki i na stronach dokumentu może oblewać
elementy strony wzorcowej bez potrzeby przesłaniania elementów strony wzorcowej.

1. Zaznacz obiekt na stronie wzorcowej.
2. W menu panelu Oblewanie tekstem zaznacz lub odznacz opcję Zastosuj tylko do strony wzorcowej.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy obiekt na stronie wzorcowej jest zaznaczony i oblewany.

Oblewanie tekstu wokół zakotwiczonych obiektów
Jeśli oblewanie tekstem zostanie zastosowane do zakotwiczonego obiektu, wpłynie ono na wiersze tekstu w wątku za znacznikiem zakotwiczenia.
Oblewanie nie wpłynie na wiersze tekstu zawierające znacznik zakotwiczenia lub znajdujące się przed nim.
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Jeśli wkleisz obiekt jako obiekt w wierszu, jego granice oblewania tekstem zostają zachowane.

Pomijanie oblewania tekstem na warstwach ukrytych
Po ukryciu warstwy zawierającej obiekt oblewania, ramki tekstowe na innych warstwach nadal oblewają się wokół tego obiektu. Można wyłączyć
to oblewanie, zaznaczając opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta w oknie dialogowym Opcje warstwy. Gdy opcja ta jest
zaznaczona, ukrycie warstwy może spowodować przeskładanie tekstu na innych warstwach.

1. Otwórz panel Warstwy i dwukrotnie kliknij nazwę warstwy, która zawiera obiekt oblewania.
2. Wybierz opcję Pomiń oblewanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta.

Justowanie tekstu oblewającego obiekty
Kiedy ustalasz, w jaki sposób tekst jest wyjustowany obok oblewanych obiektów, zmiana ta zostaje zastosowana do całego dokumentu.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InDesign > Preferencje > Skład (Mac OS).
2. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

Justuj tekst obok obiektu

Justuje tekst obok oblewanych obiektów, które oddzielają łam tekstu. Funkcja ta działa jedynie w przypadku, gdy oblewanie tekstem
całkowicie przeplata się z liniami tekstu, tak że każda linia jest podzielona na dwie lub więcej części.

Uwaga: Po wybraniu opcji Wyrównaj do lewej tekst zostanie wyrównany do lewej lub górnej krawędzi obiektu; po wybraniu opcji Wyrównaj
do prawej tekst zostanie wyrównany do prawej lub dolnej krawędzi. Jeśli wybierzesz opcję Pełne wyrównanie, tekst zostanie równomiernie
wyrównany między krawędziami.

Justuj tekst obok obiektu

Pomiń wg interlinii

Przesuwa oblewający tekst do następnej możliwej interlinii poniżej obiektu oblewanego przez ten tekst. Jeżeli opcja ta nie zostanie
zaznaczona, to wiersze tekstu mogą zostać przeniesione pod obiekt w taki sposób, który uniemożliwi wyrównanie ich z sąsiadującymi
łamami albo ramkami tekstowymi. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy trzeba upewnić się, że tekst jest wyrównany do siatki linii
bazowych.

Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla tekstu położonego poniżej

Oblewanie tekstem nie wpływa na tekst położony powyżej oblewanego obiektu. Porządek układania wyznaczany jest przez położenie
warstwy w panelu Warstwy oraz przez kolejność obiektów na warstwie.
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Do góryPomiń oblewanie tekstem w ramce tekstowej
W niektórych przypadkach, korzystnie jest wyłączyć oblewanie tekstem w ramce tekstowej. Na przykład, jedna ramka tekstowa ma być oblewana
wokół obiektu, ale tekst z innej ramki ma się pojawiać wewnątrz tego obiektu.

1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
2. Zaznacz opcję Pomiń oblewanie tekstem, a następnie kliknij OK.

Ścieżki i kształty złożone

Informacje o maskach i kanałach alfa

Strony wzorcowe
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Układacze wielojęzyczne firmy Adobe
Kierunek tekstu
Kierunek wątku
Automatyczne wstawianie znaków kashida
Ligatury
Znaki diakrytyczne
Kopiowanie i wklejanie z programu Microsoft Word
Czcionki domyślne
Obsługa czcionek starszych typów
Typy cyfr
Dzielenie wyrazów
Znajdź i zastąp
Glify
Warianty justowania
Wstawianie znaków specjalnych skryptu bliskowschodniego
Kierunek tabeli
Kierunki bindowania
Preferencje dotyczące pisania z prawej do lewej
Numeracja stron i rozdziałów
Kierunek pisma w widoku galerii i edytorze wątków
Kolory znaków diakrytycznych

Do środkowowschodniej i północnoafrykańskiej wersji językowej oprogramowania wprowadzono nowe i ulepszone funkcje ułatwiające pracę z
językami arabskim i hebrajskim.

Układacze wielojęzyczne firmy Adobe
Dzięki układaczom wielojęzycznym firmy Adobe można tworzyć materiały w językach środkowowschodnich. Oprogramowanie pozwala pisać w
językach arabskim, hebrajskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim (i innych językach z alfabetem łacińskim) oraz łączyć różne języki w tekście.

Dostępne układacze można wybrać z menu panelu Akapit (Okna > Akapit > menu panelu). W programie InDesign jest na przykład dostępny
wielojęzyczny układacz akapitowy firmy Adobe. Program Illustrator pozwala stosować środkowowschodni układacz jednowierszowy.

 
Układacze wielojęzyczne firmy Adobe

Można nawet zapisywać pliki przy użyciu nazw arabskich i hebrajskich.

Kierunek tekstu
Aby utworzyć zawartość w języku arabskim i hebrajskim, włącz kierunek tekstu od prawej do lewej. Jest to domyślny kierunek tekstu, jednak wiele
dokumentów zawiera także tekst zapisany od lewej do prawej. Można łatwo przełączać te dwa kierunki.

Wybierz kierunek akapitu w panelu Akapit.

 
Wybieranie kierunku akapitu

Jeśli akapit zawiera tekst w różnych językach, można określić kierunek tekstu dla każdego znaku. Podczas wstawiania dat i liczb również można
podać kierunek każdego ze znaków.

Wybierz opcję Kierunek znaków z menu panelu Typografia, a następnie wybierz kierunek.

 
Kierunek znaków
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Kierunek wątku
Kierunek wątku w języku arabskim i hebrajskim biegnie zwykle od prawej do lewej. Pierwsza kolumna powinna znajdować się po prawej stronie
ramki, a wszelkie następne kolumny należy wstawiać po lewej stronie. Jeśli przygotowywany układ zawiera mieszaną wartość, należy pamiętać o
zachowaniu odpowiednich kierunków wątków dla każdego języka.

W panelu Wątek (Okno > Typ i tabele > Wątek) kliknij kierunek wątku.

 
Kierunek wątku

Automatyczne wstawianie znaków kashida
W języku arabskim justowanie tekstu polega na dodawaniu odstępów kashida. Odstępy kashida są dodawane do znaków pisma arabskiego w celu
ich wydłużenia. Puste miejsce nie jest modyfikowane. Aby wyjustować akapit z tekstem arabskim, użyj funkcji automatycznego wstawiania
odstępów kashida.

Zaznacz akapit i w panelu Akapit (Okno > Typografia i tabele > Akapit) wybierz ustawienie z listy rozwijanej Wstaw odstępy kashida. Są dostępne
opcje: Brak, Krótkie, Średnie, Długie i Stylistyczne. Odstępy kashida są wstawiane tylko w przypadku justowania akapitu. To ustawienie nie ma
wpływu na akapity z ustawieniami wyrównania.

Aby zastosować odstępy kashida do grupy znaków, zaznacz je i wybierz opcję Kashida z menu panelu Typografia.

 
Automatyczne odstępy kashida

Ligatury
Do par znaków w językach arabskim i hebrajskim można automatycznie stosować ligatury. W typografii ligatura to symbol zastępujący niektóre
pary liter. Są dostępne w niektórych czcionkach OpenType.

Wybranie opcji Ligatury z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie powoduje utworzenie standardowej ligatury zdefiniowanej w czcionce.

1. Zaznaczanie tekstu.
2. Wybierz polecenie Ligatury z menu panelu Typografia lub panelu Sterowanie.

Niektóre czcionki OpenType zawierają fantazyjne, opcjonalne ligatury, których można użyć po wybraniu polecenia Ligatury ozdobne. Te ligatury są
dostępne po wybraniu w panelu Typografia opcji OpenType > Ligatury ozdobne.

 
Włączanie ligatur

Znaki diaktryczne
W tekście arabskim znak diaktryczny to glif określający długość spółgłoski lub krótką samogłoskę. Znak diaktryczny jest dodawany ponad lub pod
tekstem. Aby uzyskać stylizowany tekst lub poprawić czytelność niektórych czcionek, można sterować położeniem znaków diaktrycznych w pionie
lub poziomie.

1. Zaznacz tekst ze znakami diaktrycznymi.
2. W panelu Typografia (Ctrl+T) zmodyfikuj położenie znaków diaktrycznych względem tekstu. Można zmieniać wartości Dopasuj położenie

znaków diaktrycznych w poziomie i Dopasuj położenie znaków diaktrycznych w pionie.

 
Dopasowywanie położenia znaków diakrytycznych

Kopiowanie i wklejanie z programu Microsoft Word
Tekst można skopiować z programu Microsoft Word i wkleić bezpośrednio do dokumentu. Wklejony tekst zostanie wyrównany, a jego kierunek
zostanie automatycznie ustawiony zależnie od użytego języka — arabskiego lub hebrajskiego.
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Czcionki domyślne
Po zainstalowaniu wersji środkowowschodniej lub północnoafrykańskiej jest domyślnie ustawiana czcionka odpowiadająca językowi instalacji. Na
przykład po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka arabskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Arabic.
Analogicznie po zainstalowaniu angielskiej wersji językowej z obsługą języka hebrajskiego zostanie ustawiona czcionka domyślna Adobe Hebrew.

Obsługa czcionek starszych typów
W tej wersji oprogramowania można nadal korzystać z czcionek tradycyjnych, na przykład w formacie AXT. Zalecane jest jednak stosowanie
nowszych czcionek OpenType w elementach tekstowych.

Domyślnie jest włączona ochrona przed brakującymi glifami (Edycja > Preferencje > Zaawansowana typografia) Gdy używana czcionka nie
zawiera wprowadzonych glifów, tekst jest obsługiwany automatycznie.

Typy cyfr
Podczas pracy w języku arabskim lub hebrajskim można wybrać typ cyfr, jakie mają być używane. Są dostępne cyfry arabskie, hindi i farsi.

W przypadku języka arabskiego jest automatycznie wybierana wersja hindi, a w przypadku hebrajskiego — arabska. W razie potrzeby można
zmienić cyfry na arabskie.

1. Zaznacz cyfry we wpisanym tekście.
2. W panelu Typografia (Ctrl+T) wybierz czcionkę cyfr z listy Cyfry.

Włączenie opcji Używaj cyfr natywnych podczas pisania w językach arabskich gwarantuje używanie cyfr arabskich. Aby użyć tej opcji, wybierz
polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana.

 
Wybieranie typu cyfr

Dzielenie wyrazów
Zdania zawierające więcej niż dwa wyrazy, które mieszczą się w jednym wierszu tekstu, są automatycznie zawijane do następnego wiersza.
Podczas zawijania następuje justowanie tekstu, co niekiedy skutkuje niepotrzebnymi spacjami w wierszu, które nie wyglądają estetycznie ani nie
są poprawne językowo. Funkcja dzielenia wyrazów umożliwia podzielenie słowa na końcu wiersza za pomocą dywizu. Taki podział pozwala na
lepsze zawinięcie zdania do kolejnego wiersza.

Tekst mieszany: Funkcja wstawiania odstępów kashida ma wpływ na dzielenie wyrazów w tekście mieszanym. Gdy ta funkcja jest włączona, w
odpowiednich miejscach są wstawiane odstępy kashida, a tekst inny niż arabski nie podlega dzieleniu wyrazów. Gdy funkcja wstawiania odstępów
kashida jest wyłączona, dzielenie wyrazów obejmuje tylko tekst inny niż arabski.

Tekst hebrajski: Dzielenie wyrazów jest dozwolone. Aby włączyć dzielenie wyrazów i dostosować ustawienia, w panelu Akapit uaktywnij menu
panelu i wybierz opcję Ustawienia dzielenia wyrazów.

 
Opcje dzielenia wyrazów

Wyszukiwanie i zastępowanie
Użytkownicy pracujący z językiem arabskim i hebrajskim mają do dyspozycji pełnoprawną funkcję wyszukiwania i zastępowania tekstu. Funkcja ta
umożliwia wyszukiwanie i zastąpienie zwykłych ciągów tekstowych lub ciągów o konkretnych cechach. Obsługiwane cechy to m.in.: znaki
diakrytyczne, znaki kashida, znaki specjalne (np. Alef), cyfry różnorodnych języków (np. znaki cyfr w skrypcie języka hindi) itd.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu:

InDesign: Edycja > Znajdź/zastąp

Program InDesign umożliwia wyszukanie i zastąpienie cyfr między skryptami języka arabskiego, hindi i farsi. W tym celu należy kliknąć kartę
Transliteracja (Edycja > Znajdź/zastąp), w której można wyszukać i zastąpić cyfry między skryptami języka arabskiego, hindi i farsi. To narzędzie
umożliwia np. wyszukanie cyfr napisanych w skrypcie hindi i skonwertowanie ich na znaki skryptu arabskiego.
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Glify
Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim mogą stosować glify z domyślnego zestawu znaków. Czynności przeglądania,
wybierania lub stosowania glifu z domyślnego zestawu znaków lub innych zestawów znaków wykonuje się z panelu Glify:

InDesign: Okno > Typ i tabele > Glify
Illustrator: Okno > Typ > Glify

 
Przeglądanie, wybieranie i stosowanie glifów

Warianty justowania
Czcionka może przyjmować różne kształty dla niektórych liter alfabetu. Wersje czcionki dla niektórych liter są najczęściej dostępne na potrzeby
stylizacji i kaligrafii. W rzadkich sytuacjach warianty justowania umożliwiają specyficzne justowanie i wyrównywanie akapitów.

Warianty justowania można włączać na poziomie akapitu. Powoduje to używanie ich wszędzie, gdzie to możliwe w obrębie tego akapitu. Tę
funkcję można również włączyć i wyłączyć na poziomie pojedynczego znaku. Warianty justowania są dostępne tylko dla czcionek ze zintegrowaną
odpowiednią funkcją. W związku z tym opcja ich włączenia jest dostępna tylko w przypadku czcionek, które obsługują tę funkcję.

Czcionki arabskie zawierające warianty justowania: Adobe Arabic, Myriad Arabic, Adobe Naskh. Czcionki hebrajskie zawierające warianty
justowania: Adobe Hebrew and Myriad Hebrew.

InDesign

Na poziomie akapitu: Po wybraniu opcji Okno > Panel Akapit > menu panelu > Justowanie wybierz opcję z listy Justowanie.

Na poziomie znaku: Wybierz opcję Okno > Panel Typografia > menu panelu > Warianty justowania.

Photoshop

Na poziomie znaku: Zaznacz pole wyboru Okno > Panel Typografia > Warianty justowania.

Wstawianie znaków specjalnych skryptu bliskowschodniego
Wstawienie niektórych znaków skryptu arabskiego i hebrajskiego bywa kłopotliwe. Wprowadzanie lub dołączanie tych znaków za pomocą klawiatur
z układem arabskim lub hebrajskim również nie jest prostym zadaniem. Aby wstawić znaki specjalnie, takie jak hebrajski apostrof (geresz) lub
makaf, wybierz znak z panelu Typografia > menu panelu > Wstaw znak specjalny ME.

 
Wstaw znak specjalny ME

Kierunek tabeli
Użytkownicy pracujący z językiem arabskim lub hebrajskim mogą ustawić kierunek tabeli wstawianej do dokumentu. Na podstawie dokonanego
wyboru dostosowywane są również ustawienia kolejności komórek i kolumn, domyślnego języka, oraz wyrównania tekstu. Dla użytkownika
pracującego z językiem arabskim, pierwszą kolumną jest kolumna z prawej strony. Kolejne kolumny będą dodawane po lewej stronie tabeli.
Kierunek tabeli jest również obsługiwany w edytorze wątków (Ctrl + Y).

Wybieranie kierunku nowej tabeli:

1. Kliknij pozycje Tabela > Wstaw tabelę
2. W oknie dialogowym Wstaw tabelę wybierz kierunek tabeli z listy Kierunek.

Zmiana kierunku istniejącej tabeli:

1. Umieść kursor wewnątrz tabeli
2. Otwórz panel Tabela (Shift + F9) i kliknij ikonę Tabela od lewej do prawej lub Tabela od prawej do lewej, aby ustawić kierunek tabeli.

Wybranie opcji Tabela od prawej do lewej w arabskiej i północnoafrykańskiej wersji programu spowoduje przestawienie domyślnego języka na
arabski. Wybranie tej samej opcji w wersji hebrajskiej spowoduje przestawienie domyślnego języka na hebrajski. Wybranie opcji Tabela od lewej
do prawej w wersjach arabskich i hebrajskich oprogramowania spowoduje przestawienie domyślnego języka na angielski. Wybranie tej samej opcji
w wersji północnoafrykańskiej spowoduje przestawienie domyślnego języka na francuski.

Kierunki bindowania
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Kierunek bindowania oznacza krawędź, po której jest bindowana książka. Książki pisane w języku czytanym od lewej do prawej są bindowane z
lewej strony. Książki pisane w języku czytanym od prawej do lewej są bindowane z prawej strony.

 
Układ strony książki bindowanej z prawej

Preferencje dotyczące pisania z prawej do lewej
Znaki neutralne

W przypadku niektórych znaków w języku arabskim i hebrajskim trudno określić poprawny kierunek pisma. Brak wyraźnego oznaczenia kierunku
znaków może skutkować wprowadzeniem ich w niepoprawnym kierunku lub nieodpowiedniej kolejności. Aby zapewnić jednoznaczność i
poprawność ułożenia takich znaków.

1. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Z prawej do lewej.
2. Zaznacz pole Wymuszaj kierunek znaków neutralnych zgodnie z układem klawiatury.

Sterowanie kursorem

Użytkownicy języka hebrajskiego i arabskiego mogą sterować ruchami kursora za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze. Na liście Ruch kursora
(Edycja > Preferencje > Z prawej do lewej można wybrać dwie opcje.

Wizualny: kursor przesuwa się w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki na danym klawiszu. Naciśnięcie strzałki prawo spowoduje
przesunięcie kursora na ekranie w prawo.
Logiczny: kursor przesuwa się w kierunku zgodnym z kierunkiem pisma w danym języku. Podczas pracy z językiem arabskim lub hebrajskim
naciśnięcie klawisza strzałki w prawo spowoduje przesuniecie kursora w lewo (czyli do następnego znaku w języku pisanym z prawej do
lewej).

Numeracja stron i rozdziałów
Użytkownicy języków arabskich i hebrajskich korzystają z najpopularniejszych systemów numeracji w danym rejonie. Najpopularniejsze systemy
numeracji.

Arabski: abjad arabski i Alef-Ba-Tah
Francuski: hebrajski (standard biblijny) lub niestandardowy hebrajski dziesiętny

Aby zmienić system numeracji, kliknij pozycje Układ > Numeracja i opcje sekcji, a następnie wybierz żądaną pozycję z listy Styl.

 
Numeracja stron, sekcji i rozdziałów

Kierunek pisma w widoku galerii i edytorze wątków
Podczas pisania w języku arabskim i hebrajskim użytkownik może wybrać kierunek pisma. Aby włączyć tę funkcję, kliknij kolejno pozycje Edycja >
Preferencje > Wyświetlanie edytora wątków, a następnie zaznacz pole Wybierz kierunek pisma. Po włączeniu tej funkcji kursor będzie opatrzony
strzałką wskazującą kierunek pisma.

Kolorowanie znaków diakrytycznych
W tekście arabskim stosuje sie praktykę stylizacji lub oznaczania znaków diakrytycznych kolorami. Znaki diakrytyczne mogą np. służyć do
wyróżnienia konkretnego aspektu słowa lub zdania. Aby znaleźć i zmienić kolor znaków diakrytycznych, należy użyć zapytania Zmień kolor
arabskich znaków diakrytycznych.

1. Kliknij kolejno pozycję Edycja > Znajdź/zastąp.
2. Z listy Zapytanie wypierz pozycję Zmień kolor arabskich znaków diakrytycznych.
3. Aby zmienić starsze znaki diakrytyczne na nowe, kolorowe znaki, użyj przycisków Zmień, Zmień wszystko lub Zmień/znajdź.

Zapytanie można dostosować do własnych potrzeb i zapisać na później.

  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte warunkami licencji Creative Commons.
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Kolumny o elastycznej szerokości
Trwałe opcje dopasowywania ramki tekstowej

Kolumny o elastycznej szerokości
Opcja elastycznej szerokości pozwala dostosować liczbę i szerokość kolumn podczas zmiany wielkości ramki tekstowej. Wraz ze zmianą wielkości
ramki kolumny są automatycznie dodawane lub usuwane, gdy zostanie osiągnięta maksymalna szerokość kolumny.

 
A. Oryginalna ramka tekstowa B. Szerokość ramki tekstowej wzrasta C. Kolumna dodana do ramki tekstowej 

Wybierz opcję Elastyczna szerokość w menu rozwijanym Kolumny okna dialogowego Opcje ramki tekstowej (Obiekt > Opcje ramki
tekstowej).

 
Kolumny o elastycznej szerokości

Trwałe opcje dopasowywania ramki tekstowej
Opcja automatycznego ustawiania wielkości ramki tekstowej umożliwia skonfigurowanie ramki tekstowej, która będzie automatycznie zmieniać
wielkość podczas dodawania, usuwania lub edytowania tekstu. Aby przejść do opcji automatycznego ustawiania wielkości, wykonaj następujące
czynności:

1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt  > Opcje ramki tekstowej
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2. Kliknij Automatyczne ustawianie wielkości.

 
Opcje automatycznego ustawiania wielkości

3. Wybierz opcję automatycznego ustawiania wielkości podczas dodawania lub usuwania tekstu.

Wył.
Tylko wysokość
Tylko szerokość
Szerokość i Wysokość
Wysokość i szerokość (zachowaj proporcje)

4. Z podglądu zakotwiczenia kliknij lokalizację odniesienia, od której zacząć zmianę rozmiaru. Podgląd zakotwiczenia wskazuje również, jak
zmienia się rozmiar ramki tekstowej.

5. Określ ograniczenia dla minimalnej wysokości i grubości oraz podziały wierszy.
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Tworzenie połączonego wątku
Określanie opcji połączonego wątku
Aktualizacja połączonego wątku
Edytowanie oryginalnego wątku

Powielanie zawartości na różnych stronach nie jest łatwym zadaniem; metoda kopiuj-wklej jest podatna na błędy i czasochłonna. Do
manipulowania wersjami danego wątku lub zawartością tekstową w tym samym dokumencie użyj połączonych wątków. Połączone wątki ułatwiają
obsługę pojawiających się obiegów pracy, w których trzeba na przykład pracować na układach pionowych i poziomych. Połączone wątki
sprawdzają się też dobrze w tradycyjnych obiegach pracy związanych z drukowaniem i publikowaniem, w których konieczna może być
synchronizacja tekstu z szablonu na różnych stronach.

Połączone wątki zachowują się w podobnie do tradycyjnych łączy. Możesz wyznaczyć dany wątek jako nadrzędny, a następnie umieścić go w
innych miejscach w dokumencie jako wątki podrzędne. Podczas każdej aktualizacji wątku nadrzędnego wątki podrzędne są oznaczane w panelu
Łącza. Możesz je zaktualizować tak, by zachować ich synchronizację z wątkiem nadrzędnym. Połączone wątki można tworzyć, korzystając ze
zwykłych wątków lub wątków typu „tekst na ścieżce”. Obsługiwane są też zakotwiczone obiekty wewnątrz wątków.

Połączone wątki zachowują synchronizację podczas aktualizacji każdego stylu w stylach programu InDesign.

Połączone wątki zostają oznakowane jako niezsynchronizowane w panelu Łącza, nawet gdy nie ma żadnych widocznych zmian. Zmiany globalne
w dokumencie, wskutek których program InDesign zmienia ułożenie wątków, powodują oznakowanie łączy. Zmiany te mogą wynikać z aktualizacji
opcji lub definicji następujących elementów.

Przypisy dolne

Zmienne tekstowe

Tekst warunkowy

Próbki

Znaczniki XML

Siatki z nazwami

Ponadto, jeśli podmienisz wszystkie czcionki lub wszystkie instancje danego obiektu, program InDesign zmieni ułożenie wszystkich wątków i
oznaczy łącza.

Tworzenie połączonego wątku
1. Wybierz wątek poprzez zaznaczenie ramki tekstowej lub umieszczenie kursora wstawiania w tekście. Możesz także wybrać wiele wątków

poprzez kliknięcie i naciśnięcie klawisza Shift, gdy zaznaczasz ramki tekstowe.

2. Wybierz polecenie Edycja > Umieść i połącz wątek. Wątek zostanie wczytany w miejsce kursora.

3. Kliknij istniejącą pustą ramkę tekstową lub narysuj ramkę, aby umieścić połączony wątek.

Ikona  wyświetlana jest w lewym, górnym rogu dołączonego wątku. Dany wątek jest wyświetlany jako połączony wątek w panelu Łącza.
Domyślnie nazwa wątku w panelu Łącza tworzona jest poprzez użycie pierwszych kilku znaków oryginalnego wątku.

Domyślną nazwę połączonego wątku można zmienić przy użyciu panelu Łącza.

Określanie opcji połączonego wątku

1. W panelu Łącza zaznacz połączony wątek.

2. W menu panelu Łącza wybierz pozycję Opcje połączonego wątku.

3. Wybierz pożądane opcje.
Uaktualnij łącze podczas zapisywania dokumentu

Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje

Usuń wymuszone podziały wierszy

Wskazówka: Aby określić opcje domyślne wątku, zamknij wszystkie dokumenty, a następnie otwórz menu panelu Łącza i wybierz pozycję Opcje
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wątku połączonego.

Wskazówka: Aby określić opcje wątku połączonego podczas tworzenia takich wątków, naciśnij klawisz, wybierając polecenie Edycja > Umieść i
połącz wątek.

Uaktualnianie połączonego wątku
Jeśli oryginalny wątek jest edytowany, panel Łącza wyświetla  obok połączonego wątku.

W panelu Łącza kliknij dwukrotnie , aby uaktualnić wątek podrzędny.

Jeśli wprowadzono lokalne zmiany w wątku podrzędnym, zostaną one nadpisane zawartością oryginalnego wątku. W przypadku wybrania opcji
Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

Użyj panelu Informacje o łączu, aby określić, czy w danym wątku dokonano lokalnych zmian; jeśli tak się stało, stan wątku wyświetla komunikat
„Tekst zmodyfikowany”.

Edytowanie oryginalnego wątku
Jeśli pracujesz z połączonym wątkiem i musisz przejść do oryginalnego wątku, wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Łącza wybierz połączony wątek.

2. Kliknij  lub wybierz polecenie Edytuj oryginał z menu panelu Łącza ( ).

Punkt skupienia zostanie przeniesiony na stronę z oryginalnym wątkiem.
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Zawartość połączona | CC, CS6

Do góry

Kolektor zawartości

Umieszczanie zawartości

Utwórz łącze

Odwzoruj style

Edytuj niestandardowe odwzorowanie stylu

Narzędzia Kolektor zawartości
Umieszczanie i łączenie
Określanie opcji łączenia
Odwzorowywanie własnego stylu
Aktualizacja połączonego elementu

Powielanie zawartości na różnych stronach nie jest łatwym zadaniem; wielokrotne wykonywanie operacji kopiuj-wklej może być niewygodne i
pochłaniać czas. Funkcji wątków połączonych można używać do zarządzania wieloma wersjami zawartości. Zawartość można umieszczać i łączyć
w ramach tego samego dokumentu lub pomiędzy różnymi dokumentami. Zawartość połączona ułatwia obsługę pojawiających się obiegów pracy,
w których projektuje się z uwzględnieniem układów pionowych i poziomych. Zawartość połączona sprawdza się także w tradycyjnych obiegach
związanych z drukiem i publikacjami, w których wymagane jest np. synchronizowanie standardowego tekstu na różnych stronach i dokumentach.

Zawartość połączona działa podobnie do tradycyjnych łączy. Zobacz: Używanie panelu Łącza w opisie ogólnym. Można wyznaczyć wybrany obiekt
jako nadrzędny, a następnie umieścić go w innych lokalizacjach pod postacią elementów podrzędnych. Podczas aktualizacji obiektu nadrzędnego
oznaczone zostają obiekty podrzędne, które można następnie zsynchronizować z obiektem nadrzędnym.

Obiekty można umieszczać i łączyć za pomocą narzędzi Kolektora zawartości lub polecenia Edycja > Umieść i połącz.

Ikona  jest wyświetlana w lewym górnym rogu obiektu połączonego. Element jest wyświetlany jako obiekt połączony w panelu Łącza.

Narzędzia Kolektora zawartości
Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości pozwalają powielać elementy stron i umieszczać je w otwartych dokumentach
programu InDesign. W miarę gromadzenia zawartości jest ona wyświetlana w Zasobniku zawartości. Zasobnik zawartości pozwala łatwo i szybko
umieszczać i łączyć wiele elementów strony w ramach otwartych dokumentów.

Kliknij ikonę  w pasku narzędziowym, aby otworzyć Zasobnik zawartości.

Używanie Kolektora zawartości do zaznaczania obiektu i dodawania go do zasobnika

Używanie narzędzia Umieszczanie zawartości  do umieszczania obiektów strony na stronie

Naciśnij klawisz B, aby przełączyć między narzędziem Kolektor zawartości i Umieszczanie zawartości.

 
Zasobnik zawartości 
A. Narzędzie Kolektor zawartości B. Narzędzie Umieszczanie zawartości C. Utwórz łącze D. Odwzoruj style E. Edytuj niestandardowe
odwzorowanie stylu F. Opcje umieszczania G. Przeglądaj  H. Zbierz wszystkie ramki z wątkami I. Wczytaj zasobnik 

Kolektor zawartości pozwala na dodawanie elementów strony do Zasobnika zawartości.

Narzędzie Umieszczanie zawartości pozwala na pobieranie elementów z zasobnika i umieszczanie ich w dokumencie.
Po wybraniu tego narzędzia bieżący element zostaje dodany do modułu umieszczania.

Pozwala funkcji Utwórz łącze na połączenie umieszczonego elementu z lokalizacją źródłową pobranego elementu. Łączami można
zarządzać za pośrednictwem panelu Łącza.

Odwzorowywanie stylów akapitu, znaku, tabeli lub komórki pomiędzy oryginalnymi a umieszczonymi obiektami. Domyślnie na
potrzeby odwzorowywania używane są nazwy stylów. Zobacz Odwzorowywanie stylu niestandardowego.

Określ niestandardowe odwzorowanie stylu pomiędzy elementami źródłowymi i
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Opcje umieszczania

Przeglądaj

Zbierz wszystkie ramki z wątkami

Wczytaj zasobnik
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umieszczonymi. Odwzorowanie stylu pozwala automatycznie zastąpić style źródłowe w umieszczonym elemencie.

Określ opcje Zasobnika podczas umieszczania elementów.

Usuwanie elementów z zasobnika po ich umieszczeniu
Wielokrotne umieszczanie bieżącego elementu. Element pozostaje wczytany w module umieszczania.
Umieść element i przejdź do następnego elementu. Element pozostaje jednak w zasobniku.

Przeglądaj elementy w Zasobniku zawartości.

Włącz tę opcję, aby zebrać wszystkie powiązane ramki. Zebrany zostaje wątek wraz ze wszystkimi ramkami.
Jeśli opcja ta jest wyłączona, wątek jest zbierany do jednej ramki.

Kliknij ikonę , aby wczytać zasobnik z elementami.
Zaznaczenie: Ta opcja pozwala wczytać wszystkie zaznaczone elementy

Strony: Ta opcja pozwala wczytać elementy z określonych stron
Wszystko: Ta opcja pozwala wczytać elementy ze wszystkich stron oraz obszaru roboczego

Włącz opcję Utwórz pojedynczy zestaw, aby zgrupować wszystkie elementy w jednym zestawie.

Oddzielne elementy stron lub powiązane elementy można zebrać w tzw. „zestawy”. W niektórych przypadkach program InDesign automatycznie
tworzy zestawy w celu zachowania spójności relacji między elementami strony.

Poniżej opisano kilka metod zbierania elementów w zestawach; niektóre z nich są ręczne, a inne automatyczne.

Zaznacz wiele elementów za pomocą ramki zaznaczenia.
Użyj opcji Wczytaj zasobnik, a następnie wybierz zakres stron, całą zawartość dokumentu lub wybrane elementy, aby automatycznie zebrać
elementy w zestawie.
Jeśli pobrano element zawierający zawartość powiązaną, taki jak część interaktywnego przycisku, do którego przypisano inne elementy i
stany, to wszystkie powiązane elementy zostaną zebrane w zestawie (ten zestaw zawsze będzie upuszczany za pomocą jednego gestu).
Jeśli pobrano pole tekstowe z tekstem powątkowanym, który rozciąga się na inne obiekty, a także zaznaczono w zasobniku pole wyboru
„zbierz wszystkie ramki z tekstem powątkowanym”, wszystkie pola z tekstem powątkowanym zostaną zebrane w zestawie. 

Umieść i połącz

1. Wybierz element strony poprzez zaznaczenie ramki lub umieszczenie kursora wstawiania w tekście. Możesz również wybrać wiele
elementów trzymając klawisz Shift i klikając myszą.

2. Wybierz polecenie Edycja > Umieść i połącz. Do kursora zostaną załadowane obiekty, które zostaną wyświetlone w zasobniku zawartości.

3. Aby umieścić połączony element, kliknij stronę lub narysuj ramkę.

Określ opcje łącza

1. W panelu Łącza wybierz połączony element.

2. W menu panelu Łącza wybierz pozycję Opcje łącza.
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Uaktualnij łącze podczas zapisywania dokumentu

Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje

Zachowaj zmiany lokalne podczas uaktualniania łączy obiektów

Usuń z wątku wymuszone podziały wierszy

Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu

Do góry

Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij
przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

3. Wybierz pożądane opcje.

Włącz tę opcję, aby aktualizować łącze z momencie aktualizowania dokumentu.

Włącz tę opcję, aby wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem, gdy
aktualizacja łącza będzie skutkować zastąpieniem lokalnych modyfikacji wprowadzonych w połączonym obiekcie.

Wybierz kategorię, która umożliwia zachowanie lokalnych modyfikacji
w momencie uaktualniania łącz.

Włącz Usuń Podziały wierszy Do środka Wątek. Usuwanie podziałów wierszy umożliwia
płynne ponowne wlanie tekstu do połączonej ramki, jeśli jej rozmiar zostanie zmieniony lub zostanie ona ponownie sformatowana.

Włącz tę opcję, aby odwzorować style, automatycznie stosując inny styl do połączonej
zawartości. Zobacz Odwzorowywanie stylu niestandardowego.

Aby określić domyślne opcje łącza, zamknij wszystkie dokumenty, otwórz menu panelu Łącza i wybierz Opcje łącza.

Niestandardowe odwzorowanie stylu
Style tekstowe (akapit, znak, tabela, komórka) lub grupy stylów można podczas łączenia odwzorowywać do innych stylów. Odwzorowane style
zostaną automatycznie zastosowane do powiązanej zawartości, zastępując oryginalne style obiektu nadrzędnego. Niestandardowe
odwzorowywanie stylu przydaje się w sytuacji, gdy np. użytkownik chce wykorzystać czcionki szeryfowe w publikacjach cyfrowych i bezszeryfowe
w drukowanych. Można także zmienić styl tekstu dla układu poziomego i pionowego.

Aby zdefiniować odwzorowanie własnego stylu, wykonaj jedną z poniższych czynności: 

W oknie dialogowym Opcje łączenia (panel Łącza > Opcje łącza), włącz opcję Zdefiniuj niestandardowe odwzorowanie stylu, a następnie
kliknij Ustawienia.

Kliknij ikonę  w zasobniku zawartości.

Kategoria Przykłady

Wygląd

Atrybuty stylu obiektu, takie jak Pociągnięcie, Wypełnienie lub
Efekty. Nie dotyczy to atrybutów tekstowych lub ramek
tekstowych, takich jak nadrukowanie, ustawienia elementów
niedrukowalnych itp.

Rozmiar i kształt
Atrybuty wysokości, szerokości, przekształcenia, ramki
tekstowej i inne atrybuty rozmiaru kolumny

Interaktywność Animacje, stany obiektów, czynności przycisków

Zawartość ramki

Obrazy, materiały wideo lub inna zawartość umieszczona bądź
wklejona w ramce, a także efekty i ustawienia zastosowane
bezpośrednio do tych obiektów.

Inne

Atrybuty nie należące do innych kategorii, takich jak oblewanie
tekstem w ramkach, opcje eksportowania obiektów; atrybuty
ramki tekstowej, takie jak opcje linii bazowej, opcje
automatycznego rozmiaru, justowanie poziome itp.
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Niestandardowe odwzorowanie stylu

1. Wybierz dokument źródłowy i typ stylu. 
2. Kliknij Nowe odwzorowywanie stylu.
3. Wybierz źródło i odwzorowane style lub grupy stylów z listy

Naciśnij klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS), aby przekształcić przycisk Anuluj w przycisk Wyzeruj. Kliknij
przycisk Wyzeruj, aby przywrócić domyślne opcje.

Uaktualnienia połączonego elementu
Jeśli oryginalny element zostanie zmodyfikowany, nad ramką i w panelu Łącza zostanie wyświetlony symbol . Aby wykonać aktualizację,
wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij ikonę  widoczną przy prawym górnym rogu ramki
Kliknij symbol  w panelu Łącza

Jeśli wprowadzono lokalne zmiany w elemencie podrzędnym, zostaną one nadpisane zawartością oryginalnego elementu. W przypadku wybrania
opcji Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

Użyj panelu Informacje o łączu, aby określić, czy w danym wątku dokonano lokalnych zmian; jeśli tak się stało, w stanie wątku będzie widoczny
komunikat „Tekst zmodyfikowany”.
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Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
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Dodawanie uwag redaktorskich
Korzystanie z trybu Uwagi
Zarządzanie uwagami
Edycja preferencji uwag

Funkcja Notatki w programie InDesign wykorzystuje nazwy użytkowników w przepływie pracy do identyfikacji autora notatki lub zmiany. Notatki i
rejestrowane zmiany wprowadzane przez różnych użytkowników oznaczane są odpowiednimi kolorami, zdefiniowanymi w oknie dialogowym
Preferencje notatek lub Użytkownik w programie InCopy (Plik > Użytkownik).

Uwagi mogą pojawiać się tylko jako tekst. W programie InDesign można je drukować tylko z Edytora wątków. Nie można ich eksportować do pliku
PDF.

Dodawanie uwag redaktorskich
Po wprowadzeniu notatek redakcyjnych do zarządzanej zawartości w programie InDesign, notatki te będą dostępne dla innych użytkowników w
przepływie pracy. Uwagi przeznaczone są przede wszystkim do użycia w przepływie pracy programu InCopy, ale można z nich także korzystać w
programie InDesign. Przykładowo w uwagach można umieścić tekst, który ma później zostać dodany do wątku. Podczas eksportu do formatu
Adobe PDF w programie InCopy można przekształcić uwagi w komentarze PDF.

1. Używając narzędzia Tekst, kliknij w miejscu przewidzianym na uwagę i wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Nowa uwaga.

Podczas edycji w edytorze wątków wyświetlane są znaczniki. W widoku Układ wyświetlany jest panel Uwagi.

2. Wpisz uwagi między znacznikami lub w panelu Uwagi.

Program pozwala dodać dowolną liczbę notatek, w dowolnych miejscach. Notatek nie wolno jednak dodawać wewnątrz innych notatek.

Aby pokazać lub ukryć uwagi, wybierz polecenie Widok > Dodatki >Pokaż uwagi lub Ukryj uwagi.

Korzystanie z trybu Uwagi
Zależnie od położenia punktu wstawiania oraz od rodzaju zaznaczonego tekstu w trybie Notatki można dodawać, dzielić i usuwać notatki.

1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby utworzyć nową notatkę, umieść punkt wstawiania w tekście.

Aby przekonwertować tekst na notatkę, zaznacz tekst.

Aby podzielić notatkę, umieść punkt wstawiania wewnątrz niej.

Aby przekonwertować notatkę na tekst, zaznacz znaczniki jej końców (w Edytorze wątków).

Aby przenieść punkt wstawiania poza notatkę, umieść go na początku lub na końcu notatki.

2. Wybierz polecenie Tekst > Notatki > Tryb Notatki.

Zarządzanie uwagami
Położenie uwagi jest wskazywane przez zakotwiczenie . W panelu Notatki jest widoczna treść notatki oraz pewne informacje o notatce.

Aby przekształcić tekst w uwagę, zaznacz go i wybierz polecenie Tekst > Notatki > Konwertuj na uwagę. Zostanie utworzona nowa notatka.
Zaznaczony tekst zostanie usunięty z głównego tekstu wątku i wstawiony w nowej notatce. Nowe zakotwiczenie lub znacznik zostanie
umieszczone w miejscu wycięcia zaznaczonego tekstu.

Aby przekształcić uwagę w tekst, w panelu Uwagi zaznacz tekst, który chcesz dodać do tekstu dokumentu. Można również zaznaczyć tekst
wewnątrz uwagi, w widoku Edytor wątków. Następnie wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Konwertuj na tekst.

Aby podzielić uwagę, umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma nastąpić podział, a następnie wybierz polecenie Tekst > Uwagi >
Podziel uwagę.

Aby poruszać się między uwagami, kliknij punkt wstawiania w wątku i wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Poprzednia uwaga lub Uwagi >
Następna uwaga.
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Do góryEdycja preferencji uwag
W ustawieniach preferencji można zmienić kolor zakotwiczeń uwag, znaczników i rodzajów tła w wierszu w Edytorze wątków. Ponadto można
zdecydować, czy uwaga będzie wyświetlana jako wskazówka, a także czy treści uwag mają być uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni i
przeszukiwaniu.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Uwagi (Windows) lub InDesign > Preferencje > Uwagi (Mac OS).

2. Z menu Kolor notatki wybierz kolor zakotwiczeń i znaczników notatek. Wybierz opcję [Kolor użytkownika], aby obowiązywał kolor określony
w oknie dialogowym Użytkownik. Opcja jest szczególnie użyteczna, jeśli nad plikiem pracuje więcej niż jedna osoba.

3. Zaznacz opcję Pokaż podpowiedzi uwagi, aby po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad zakotwiczeniem uwagi w widoku Układ lub znacznikiem
uwagi w Edytorze wątków była wyświetlana podpowiedź zawierająca część lub całość treści uwagi i informacje o uwadze.

4. Określ, czy w przypadku stosowania poleceń Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię mają być uwzględniane treści wstawionych uwag (tylko w
Edytorze wątków).

Uwaga: W widoku Układ nie jest możliwe, bez względu na ustawienia preferencji, przeszukiwanie zawartości notatek za pomocą poleceń
Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię. Niemniej, polecenie Zmień wszystko może być stosowane.

5. Określ kolor tła wstawionych notatek, wybierając opcję [Brak] lub [Kolor notatki] (kolor wybrany w kroku 2).

6. Kliknij OK.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

243

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl


Zakotwiczone obiekty

Do góry

Do góry

Informacje o zakotwiczonych obiektach
Tworzenie zakotwiczonego obiektu
Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego
Praca z zakotwiczonymi obiektami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” (CS 5.5)
Zaznaczanie i kopiowanie obiektów zakotwiczonych
Wyświetl na stronie znaczniki obiektów zakotwiczonych
Zmień ręcznie położenie zakotwiczonego obiektu na stronie
Zmień rozmiaru obiektu zakotwiczonego
Zwalnianie zakotwiczonego obiektu

Informacje o zakotwiczonych obiektach
Obiekty zakotwiczone to elementy, takie jak obrazy lub pola tekstowe, które zostały dołączone - albo zakotwiczone - do konkretnego tekstu. Obiekt
zakotwiczony porusza się wraz z tekstem zawierającym zakotwiczenie. Możesz użyć zakotwiczanych obiektów, aby związać obiekty z konkretnym
wierszem lub blokiem tekstu, jak np. uwagi, ramki, ilustracje czy ikony związane z wybranym słowem.

Obiekt zakotwiczony możesz tworzyć przez wklejenie lub umieszczenie obiektu (albo ramki) w tekście za pomocą narzędzia Tekst; inną metodą
jest użycie polecenia Wstaw obiekt zakotwiczony. Podczas umieszczania obiektu program Adobe InDesign CS4 doda znacznik zakotwiczenia w
punkcie wstawiania. Obiekty zakotwiczone dziedziczą parametry obrotu i pochylenia ramki tekstowej, w której są zakotwiczone, nawet jeżeli ich
pozycja przypada na zewnątrz tej ramki. Możesz jednak zaznaczyć te obiekty i zmienić ich atrybuty.

Możesz też tworzyć obiekty zakotwiczone, które zajmują jedną z następujących pozycji:

W wierszu Obiekt zakotwiczony jest wyrównany do linii bazowej w punkcie wstawiania. Zmieniając wartość opcji Przesunięcie Y możesz
przesunąć obiekt nad lub pod linię bazową. Jest to domyślny rodzaj położenia zakotwiczonego obiektu. We wcześniejszych wersjach programu
InDesign obiekty takie określane były jako grafika w wierszu.
Nad wierszem Umieszcza zakotwiczony obiekt nad wierszem, stosując jeden z następujących rodzajów wyrównania: do lewej, wyśrodkuj, do
prawej, do grzbietu, od grzbietu oraz (Wyrównanie tekstu). Opcja Wyrównanie tekstu stosuje takie samo wyrównanie, jakie ma akapit, w którym
znajduje się znacznik zakotwiczenia.
Dostosuj Obiekt zakotwiczony jest umieszczany w pozycji zdefiniowanej w oknie dialogowym Opcje obiektu zakotwiczonego. Obiekt ten możesz
umieścić w dowolnym miejscu w ramce tekstowej lub poza nią.
Uwaga: Obiekty zakotwiczone w pozycji „w wierszu” i „nad wierszem” możesz stosować w tekście na ścieżce. (Zobacz Dodawanie
zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce).

Przykładowy dokument z zakotwiczonymi obiektami
A. Pozycja w wierszu B. Pozycja nad wierszem (wyrównanie do lewej) C. Pozycja własna (wyrównanie do krawędzi ramki tekstowej)

Samouczek wideo przedstawiający pracę z zakotwiczonymi ramkami można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0073_pl.

Tim Cole przedstawił skrót dotyczący wstawiania zakotwiczonych ramek Skrót podczas pracy z zakotwiczonymi ramkami

Tworzenie zakotwiczonego obiektu
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Jeżeli nie ma jeszcze obiektu, który będzie umieszczany w dokumencie (np. nie napisano jeszcze tekstu do wyróżnionej ramki), to możesz
utworzyć pustą zakotwiczoną ramkę. Będzie ona pełniła rolę elementu zastępczego na zawartość, którą użytkownik doda później. Rozmiar
zakotwiczonej ramki możesz w dowolnym momencie zmienić, a ustawienia jej pozycji zostaną automatycznie uaktualnione.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać obiekt zakotwiczony, wybierz narzędzie Tekst. Pozwoli ono umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć
zakotwiczenie. Następnie umieść lub wklej obiekt.

Ramka w wierszu może być wyższa niż wiersz tekstu, w którym się znajduje. W takim przypadku tekst może nakładać się na
zaimportowany obraz albo też nad wierszem zawierającym ramkę pojawi się dodatkowy odstęp. Rozwiązaniem tego problemu jest
wybranie innej pozycji obiektu zakotwiczonego, wstawienie opcjonalnego lub wymuszonego końca wiersza, zmiana wielkości obiektu
w wierszu albo podanie innej wartości interlinii dla okolicznych wierszy.

Aby zakotwiczyć istniejący obiekt, zaznacz go i wybierz polecenie Edycja > Wytnij. Następnie wybierz narzędzie Tekst, umieść punkt
wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć zakotwiczenie i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Domyślne położenie obiektu
zakotwiczonego to pozycja „w wierszu”.

Aby dodać ramkę zastępczą dla obiektu, który nie jest jeszcze dostępny (np. tekstu wyróżnionej uwagi, który trzeba dopiero napisać),
wybierz narzędzie Tekst i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć zakotwiczenie obiektu; następnie wybierz polecenie
Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Wstaw.

Znaki tekstowe możesz zakotwiczać, tworząc kontury tekstu. Tworzenie konturów automatycznie przekształca każdy znak tekstu w
obiekt zakotwiczony z pozycją w wierszu.

2. Aby zmienić położenie obiektu, zaznacz go jednym z narzędzi do zaznaczania i wybierz polecenie Obiekt > Obiekt zakotwiczony > Opcje.
Zdefiniuj wymagane ustawienia.

Okno dialogowe Obiekt zakotwiczony możesz pominąć, stosując skrót klawiaturowy Wstaw zakotwiczony obiekt/Przejdź do znacznika
zakotwiczenia. Klawisze dla tego skrótu musisz przydzielić w Edytorze skrótów klawiaturowych (jest wymieniony w obszarze Tekst i tabele).
Dwukrotne naciśnięcie klawiszy tego skrótu powoduje odznaczenie obiektu i umieszczenie kursora z powrotem w głównym tekście. (Zobacz
Stosowanie zestawów skrótów klawiaturowych).

Wstawianie obiektów zakotwiczonych, opcje
Wstawiając element zastępczy dla obiektu zakotwiczonego, możesz określić następujące opcje zawartości:

Zawartość Określa rodzaj obiektu, jaki będzie zawierać ramka zastępcza.
Uwaga: Jeżeli wybierzesz opcję Tekst, to w ramce pojawi się punkt wstawiania; jeżeli wybierzesz opcję Grafika lub Nieprzydzielona, to program
InDesign zaznaczy ramkę.
Styl obiektowy Określa styl, który będzie formatował obiekt. W menu tym pojawią się uprzednio zdefiniowane i zapisane przez ciebie style
obiektowe.
Styl akapitowy Określa styl akapitowy, który będzie formatował obiekt. W menu tym pojawią się uprzednio zdefiniowane i zapisane przez ciebie
style akapitowe.
Uwaga: Jeżeli w stylu obiektowym włączono styl akapitowy, a wybierzesz inny styl z menu Styl akapitowy lub wprowadzisz zmiany w opcjach
Pozycja zakotwiczenia w danym stylu, to w menu Styl obiektowy pojawi się znak plus (+), wskazujący, że dokonano przesłonięć.
Szerokość i Wysokość Określają rozmiary ramki zastępczej.

Pozycja w wierszu i nad wierszem, opcje
Wybór opcji W wierszu lub Nad wierszem z menu Pozycja w oknie dialogowym Opcje obiektu zakotwiczonego udostępnia opisane poniżej opcje
sterowania położeniem zakotwiczonego obiektu. Opcje te możesz również znaleźć w oknie dialogowym Wstaw obiekt zakotwiczony.

W wierszu Wyrównuje dół obiektu zakotwiczonego do linii bazowej. Obiekty w wierszu podlegają pewnym ograniczeniom podczas przesuwania
wzdłuż osi y: góra obiektu nie może znaleźć się niżej niż dolny margines interlinii, natomiast dół obiektu nie może znaleźć się wyżej niż górny
margines interlinii.
Przesunięcie Y Steruje położeniem na linii bazowej. Obiekt możesz również przesuwać w pionie, przeciągając go na stronie myszą.
Nad wierszem Wyrównuje obiekt nad wierszem zawierającym znacznik zakotwiczenia i pod wierszem tekstu, który znajduje się powyżej
znacznika zakotwiczenia.
Wyrównanie Do wyboru są następujące opcje:

Lewy, Prawy, Środkowy  Wyrównują obiekt w obrębie łamu tekstu. Opcje te ignorują wartość wcięcia zastosowaną w akapicie i
wyrównują obiekt w obrębie całego łamu.
Do grzbietu i Od grzbietu  Wyrównują obiekt do lewej lub do prawej, w zależności od tego, na której stronie rozkładówki się znajduje.
Opcje te ignorują wartość wcięcia zastosowaną w akapicie i wyrównują obiekt w obrębie całego łamu.
(Wyrównanie tekstu)  Wyrównuje obiekt zgodnie z opcjami wyrównania zdefiniowanymi dla danego akapitu. Opcja ta wyrównuje obiekt,
uwzględniając wartości wcięcia akapitu.

Odstęp przed Określa położenie obiektu względem dołu marginesu interlinii w poprzednim wierszu tekstu. Wartości dodatnie obniżają położenie
zarówno obiektu, jak i tekstu pod nim. Wartości ujemne podnoszą tekst pod obiektem w górę, w kierunku obiektu. Maksymalna wartość ujemna
jest równa wysokości obiektu.
Odstęp po Określa położenie obiektu względem wysokości pierwszego znaku w wierszu pod obiektem. Wartość 0 wyrównuje dół obiektu do
pozycji wysokości znaku. Wartości dodatnie przesuwają tekst pod obiektem w dół (w kierunku od dolnej części obiektu). Wartości ujemne
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podnoszą tekst pod obiektem w górę (w kierunku obiektu).

Korzystanie z opcji Odstęp przed i Odstęp po

A.  Opcja Odstęp przed o wartości 0P10 odsuwa obiekt i związany z nim tekst od poprzedniego wiersza. B.  Opcja Odstęp po o wartości
0p10 odsuwa obiekt i poprzedzający go wiersz tekstu od wiersza, w którym obiekt jest zakotwiczony (poniżej).

Uwaga: Obiekty zakotwiczone w pozycji Nad wierszem zawsze pozostają razem z wierszem, w którym znajduje się zakotwiczenie. Tekst nie
zostanie złożony tak, aby obiekt znalazł się na dole jednej strony, a wiersz ze znacznikiem zakotwiczenia na górze następnej.

Dostosowywanie opcji pozycji
Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego umożliwiają opisane poniżej opcje. Opcje te możesz określać w oknie dialogowym Wstaw
obiekt zakotwiczony albo w oknie dialogowym Opcje obiektu zakotwiczonego. Aby znaleźć instrukcję, jak krok po kroku używać tych opcji, zobacz
Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego.

Względem grzbietu Określa, czy obiekt ma być wyrównywany do grzbietu dokumentu. Jeśli zaznaczysz tę opcję, to prewka Punkt odniesienia
obiektu zakotwiczonego wyświetli dwustronicową rozkładówkę. Strony te są swoim lustrzanym odbiciem. Po zaznaczeniu tej opcji obiekty ułożone
po jednej stronie rozkładówki, np. na marginesie zewnętrznym, pozostaną na marginesie zewnętrznym nawet wtedy, gdy tekst przepłynie na drugą
stronę.

Korzystanie z opcji Względem grzbietu

A.  Opcja Względem grzbietu nie została zaznaczona: obiekt pozostaje po lewej stronie ramki tekstowej po przepłynięciu tekstu na prawą
stronę rozkładówki. B.  Zaznaczona opcja Względem grzbietu: obiekt pozostaje na zewnętrznej krawędzi strony, gdy tekst przepłynie na
prawą stronę rozkładówki.

Uwaga: Jeżeli po wybraniu opcji Względem grzbietu zmieni się wartość opcji Przesunięcie X, to kierunek ruchu obiektu może ulec zmianie.
Zmiana ta wynika z faktu, że kierunek ruchu zależy częściowo od tego, po której stronie rozkładówki znajduje się obiekt.
Punkt odniesienia zakotwiczonego obiektu Określa położenie obiektu wyrównywanego względem miejsca na stronie (zgodnie z ustawieniem
opcji Punkt odniesienia pozycji zakotwiczenia). Na przykład, aby wyrównać prawą krawędź obiektu do elementu strony, np. ramki tekstowej, kliknij
punkt po prawej stronie prewki. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystać z punktu odniesienia, zobacz Własne ustawienia pozycji obiektu
zakotwiczonego.
Punkt odniesienia zakotwiczonej pozycji Określa położenie na stronie (zdefiniowane w opcjach X i Y), do którego ma być wyrównywany
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obiekt. Na przykład, jeżeli opcję X względem ustawisz na Ramka tekstowa, a opcję Y względem na wartość Wiersz (linia bazowa), to prewka
będzie przedstawiać w poziomie obszar ramki, a w pionie obszar wiersza tekstu zawierającego znacznik zakotwiczenia. Jeżeli klikniesz punkt z

lewej strony prewki, to punkt odniesienia  zostanie wyrównany do lewej krawędzi ramki tekstowej i do linii bazowej tekstu.

Prawa krawędź obiektu wyrównana do lewej krawędzi ramki tekstowej.

Uwaga: W zależności od ustawień opcji X względem i Y względem, prewka Punkt odniesienia pozycji zakotwiczenia może wyświetlać trzy lub
dziewięć pozycji. Opcje wierszowe, np. Wiersz (linia bazowa) udostępniają tylko trzy opcje — po środku po lewej, po środku i po środku po prawej
— ponieważ o pozycji w pionie decyduje znacznik zakotwiczenia w tekście.
X względem Określa, jaką chcesz używać podstawę wyrównania w poziomie. Na przykład, opcja „Ramka tekstowa” umożliwia wyrównanie obiektu
do lewej lub prawej strony albo środka ramki tekstowej. Dokładne miejsce wyrównania w poziomie zależy od wybranych punktów odniesienia i
odległości wpisanej w pole Przesunięcie X.
Na przykład, jeżeli obiekt ma się znajdować na marginesie strony i jego prawa krawędź ma być dosunięta do tego marginesu, należy dla opcji „X
względem” wybrać „Margines strony” oraz włączyć punkt po prawej stronie mapki Punkt odniesienia obiektu zakotwiczonego i punkt po lewej
stronie mapki Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia.

Opcja X względem

A.  Wyrównywanie prawej krawędzi obiektu do lewej krawędzi ramki tekstowej B.  Wyrównywanie prawej krawędzi obiektu do lewej
strony marginesu

Przesunięcie X Przesuwa obiekt w lewo lub w prawo. Kierunek przesunięcia (w lewo lub w prawo) zależy od punktu odniesienia. Przy wyrównaniu
do środka elementu strony, wartości dodatnie przesuwają obiekt w prawo. Kierunek ruchu zależy także od tego, czy zaznaczyłeś opcję Względem
grzbietu.
Y względem Określa podstawę wyrównania obiektu w pionie. Na przykład, opcja Krawędź strony umożliwia ci wykorzystanie krawędzi strony jako
podstawy wyrównania obiektu do góry, do środka lub do dołu tej strony. Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia określa, czy obiekt będzie
wyrównywany do góry, do środka czy do dołu danego elementu strony. Jeżeli wybierzesz opcję wierszową, np. Wiersz (linia bazowa), to prewka
Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia wyświetli tylko środkowy, poziomy rząd punktów.

Opcja Y względem

A.  Wyrównywanie góry obiektu do góry krawędzi strony B.  Wyrównywanie dołu obiektu do dołu krawędzi strony

Przesunięcie Y Przesuwa obiekt w górę lub w dół. Wartości dodatnie przesuwają obiekt w dół.
Utrzymaj w obrębie górnej i dolnej granicy łamu Utrzymuje obiekt w obrębie łamu tekstu, nawet jeżeli przepływ tekstu mógłby spowodować
przesunięcie obiektu poza łam. W takim przypadku dół obiektu zostanie wyrównany do dolnej krawędzi, albo góra obiektu do górnej krawędzi. Na
przykład, zakotwiczony obiekt znajdujący się obok wiersza tekstu i pośrodku łamu wygląda dobrze; jeżeli jednak nie zaznaczy się tej opcji, to
przepłynięcie znacznika zakotwiczenie na dół łamu może spowodować, że obiekt „spadnie” poniżej krawędzi łamu lub strony. Zaznaczenie tej opcji
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Do góry

uniemożliwia przeciąganie obiektu nad i pod granice łamu. Jeżeli zmienisz rozmiar obiektu, to w razie potrzeby program ponownie wyrówna go do
górnej lub dolnej krawędzi łamu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu X względem wybierzesz parametr wierszowy, np. Wiersz (linia
bazowa) albo Y względem.
Uwaga: Jeżeli program InDesign przesłoni położenie obiektu tak, aby mieścił się w obrębie łamu, w oknie dialogowym obok podanej przez ciebie
wartości przesunięcia Y pojawi się znak plus (+).
Zablokuj pozycjonowanie ręczne Nie zezwala na przesuwanie obiektu zakotwiczonego po stronie przez przeciąganie czy poruszanie klawiszami
strzałek.
Podgląd Wyświetla zmiany położenia na stronie w miarę, jak je wprowadzasz.

Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego
Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne przy sterowaniu położeniem obiektów za pomocą okna dialogowego Opcje obiektu
zakotwiczonego.

Własne ustawienia pozycji udostępniają cztery główne opcje: Dwie prewki Punktu odniesienia oraz menu X względem oraz Y względem.
Opcje te razem sterują położeniem obiektu. Na przykład, wybór opcji z menu X względem oraz Y względem decyduje o tym, co przedstawia
Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia — może to być ramka tekstowa, wiersz tekstu w łamie albo cała strona. Poniższy obraz
przedstawia, jak możesz zmieniać położenie obiektu przez wybór różnych punktów odniesienia, podczas gdy wartości X względem oraz Y
względem pozostają bez zmian.

Zmiana położenia obiektu zakotwiczonego — (X względem ustawione na Ramka tekstowa, a Y względem ustawione na Wiersz (linia
bazowa))
A. Wybór punktu w prawym dolnym rogu prewki Zakotwiczonego obiektu oraz środkowego punktu po lewej na prewce Zakotwiczona
pozycja. B. Zmiana punktu na prewce Zakotwiczonego obiektu na punkt w lewym górnym rogu; na prewce Zakotwiczonej pozycji pozostaje
wybrany środkowy punkt po lewej C. Prewka Zakotwiczonego obiektu pozostaje ustawiona na punkt w lewym górnym rogu; na prewce
Zakotwiczonej pozycji wybieramy środkowy punkt po prawej

Aby utworzyć zakotwiczony obiekt, który mimo przepływu tekstu będzie zachowywał swoją pozycję na stronie (np. w lewym górnym rogu) i
który przesunie się tylko wtedy, gdy tekst przepłynie na inną stronę, należy zakotwiczyć obiekt do marginesów lub krawędzi strony. Na

przykład, możesz ustawić X względem i Y względem na Margines strony, kliknąć punkt odniesienia dla obiektu na górze po lewej stronie 

oraz punkt odniesienia dla elementu strony . Mimo przepływu tekstu, obiekt pozostanie wówczas w lewym górnym rogu, w obrębie
marginesów strony. Tylko przepływ wiersza tekstu ze znacznikiem zakotwiczenia na następną stronę spowoduje przesunięcie się obiektu —
zostanie on przeniesiony w lewy górny róg następnej strony.
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Ustawianie obiektu zakotwiczonego w konkretnym miejscu na stronie
A. Obiekt ustawiamy za pomocą opcji Margines strony lub Krawędź strony, wybraną z menu X względem oraz Y względem B. Mimo
przepływu tekstu obiekt nie porusza się, dopóki tekst ten nie przejdzie na następną stronę.

Aby obiekty pozostawały wyrównane do konkretnego wiersza tekstu, tak aby dany obiekt podążał za tekstem w razie jego przepływu,
wybierz opcję Wiersz z menu Y względem.

Aby obiekt pozostał w obrębie ramki tekstowej, ale nie trzymał się konkretnego wiersza w miarę przepływu tekstu, wybierz opcję Ramka
tekstowa z menu X względem.

Aby obiekt pozostawał ustawiony względem marginesu (np. gdy chcemy utworzyć ramkę na zewnętrznym marginesie strony, które nie
porusza się wraz z przepływem tekstu), wybierz opcję Względem grzbietu.

1. Zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Opcje.
2. Z menu Położenie wybierz opcję Dostosuj.

Aby obiekt przesuwał się po stronie w miarę jak wprowadzasz opcje, możesz zaznaczyć pole Podgląd na dole okna dialogowego.

3. Aby obiekt pozostawał po tej samej stronie względem grzbietu dokumentu, zaznacz opcję Względem grzbietu. Pozwoli to np. utrzymać
obiekt na zewnętrznym marginesie strony, niezależnie od tego, po której stronie rozkładówki się znajdzie.

4. Kliknij punkt na prewce Punkt odniesienia obiektu zakotwiczonego , aby określić punkt obiektu wyrównywany do strony.
5. Z menu X względem wybierz element strony, który będzie podstawą wyrównania w poziomie. Na przykład, opcja Ramka tekstowa umożliwia

wyrównanie obiektu do lewej lub prawej strony albo środka ramki tekstowej.
6. Z menu Y względem wybierz element strony, który będzie podstawą wyrównania obiektu w pionie. Na przykład, opcja Wiersz (linia bazowa)

pozwoli ci wyrównać obiekt do linii bazowej tekstu, w którym jest zakotwiczony.

7. Kliknij punkt na prewce Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia , aby określić, względem jakiego miejsca elementów strony wybranych z
menu X względem oraz Y obiekt ma być wyrównywany.

8. Podaj Odległość X lub Odległość Y, aby przesunąć obiekt od punktu wyrównywania.
9. Aby obiekt nie przekroczył dolnej ani górnej granicy łamu po przepłynięciu tekstu, zaznacz opcję Utrzymaj w obrębie górnej i dolnej granicy

łamu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu Y względem wybierzesz opcję wierszową, np. Wiersz (linia bazowa).
10. Kliknij OK.

Praca z zakotwiczonymi obiektami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” (CS 5.5)

Praca z zakotwiczonymi obiektami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” (CS 5.5)
Możesz przeciągnąć istniejący obiekt do ramki tekstowej, aby go zakotwiczyć lub przesunąć. Użyj narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczenie
bezpośrednie , aby zaznaczyć obiekt, a następnie przeciągnij niebieski kwadrat znajdujący się w pobliżu prawego górnego rogu ramki tekstowej.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zakotwiczyć istniejący obiekt, przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w którym chcesz, aby pojawiła się kotwica obiektu.

Aby utworzyć obiekt w wierszu, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w którym chcesz, aby pojawił się ten obiekt.

Aby określić opcje zakotwiczonego obiektu, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w
którym chcesz, aby pojawiła się kotwica obiektu.
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Zaznaczanie i kopiowanie obiektów zakotwiczonych
Za pomocą narzędzia Zaznaczanie możesz zaznaczyć tylko jeden obiekt zakotwiczony na raz. Za pomocą narzędzia Tekst możesz zaznaczyć
zakres tekstu z wieloma znacznikami obiektów zakotwiczonych. Po zaznaczeniu wielu znaczników zakotwiczenia narzędziem Tekst, możesz
zmienić opcje położenia dla wszystkich zakotwiczonych obiektów jednocześnie.
Uwaga: Jeżeli przynajmniej dwa obiekty zakotwiczone zajmują to samo położenie — np. jeden wiersz tekstu zawiera znaczniki dwóch obiektów
zakotwiczonych o takich samych atrybutach zakotwiczenia — to obiekty te nałożą się na siebie.
Kopiując tekst zawierający znacznik zakotwiczenia obiektu, kopiujesz również ów zakotwiczony obiekt. Skopiowanie zakotwiczonego obiektu i
wklejenie go poza tekstem spowoduje, że stanie się on niezależnym obrazem, niepołączonym z tekstem.

Wyświetl na stronie znaczniki obiektów zakotwiczonych
Wyświetlając znaczniki obiektów można oglądać punkty kontrolne i ich relacje względem tekstu na stronie. Zastosuj dowolną z poniższych metod:

Aby wyświetlić znaczniki zakotwiczenia  w tekście, wybierz Tekst > Pokaż znaki ukryte.
Aby wyświetlić kropkowaną linię od znacznika zakotwiczenia do związanego z nim obiektu zakotwiczonego we własnym ustawieniu, zaznacz
ten obiekt i wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu. Wątek biegnie od znacznika zakotwiczenia do punktu odniesienia dla
zakotwiczonego obiektu.
Aby wyświetlić symbole zakotwiczenia  na obiektach zakotwiczonych, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż krawędzie ramek.
Wyświetlenie symboli zakotwiczenia pomaga określić, czy obiekty zostały zakotwiczone.

Zmień ręcznie położenie zakotwiczonego obiektu na stronie
Przeniesienie ramki powoduje również przeniesienie zakotwiczonych w niej obiektów, chyba że zostały one ułożone względem marginesów lub
krawędzi strony.
Uwaga: Przed przesunięciem obiektu zakotwiczonego sprawdź, czy dla danego obiektu wyłączona jest opcja Zablokuj pozycjonowanie ręczne,
która znajduje się w oknie dialogowym Obiekty zakotwiczone; można także wybrać polecenie Obiekt > Odblokuj położenie.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby przenieść obiekty zakotwiczone w wierszu, wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie  aby zaznaczyć obiekt, a
następnie przeciągnij go w pionie. Obiekty w wierszu możesz przesuwać tylko pionie, nie w poziomie.

Aby przenieść obiekt zakotwiczony w wierszu lub nad wierszem poza ramkę tekstową, najpierw przekonwertuj go na obiekt o pozycji
niestandardowej, a następnie przenieś go na odpowiednie miejsce.

Aby przenieść obiekty zakotwiczone w wierszu równolegle do linii bazowej, umieść punkt wstawiania przed lub za obiektem i ustal nową
wartość kerningu.

Aby przenieść obiekt zakotwiczony w wierszu lub nad wierszem poza ramkę tekstową, najpierw przekonwertuj go na obiekt o pozycji
własnej, a następnie przenieś na odpowiednie miejsce.

Aby przenieść obiekty zakotwiczone w pozycji własnej, wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie , zaznacz obiekt i
przeciągnij go w pionie lub w poziomie.

Obiekt zakotwiczony możesz także obracać i przekształcać. (Zobacz Przekształcanie obiektów i Obracanie obiektów).

Zmień rozmiaru obiektu zakotwiczonego
Przed zmianą rozmiaru obiektu zakotwiczonego upewnij się, czy wyłączono opcję Zablokuj pozycjonowanie ręczne, która znajduje się w oknie
dialogowym Opcje obiektów zakotwiczonych.

 Wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie  do zaznaczenia obiektu i przeciągnij uchwyt w jego rogu lub na jednym z
boków.
Uwaga: Zmiana rozmiaru w pionie dla obiektu zakotwiczonego w wierszu lub nad wierszem może spowodować, że obiekt zostanie zakryty. Jeżeli
tekst ze znacznikiem zakotwiczenia stanie się tekstem zakrytym, to obiekt również zostanie zakryty.
Zmiana obiektu zakotwiczonego może również spowodować zmianę jego położenia. Na przykład, jeżeli wyrównałeś prawą krawędź obiektu do
lewej strony ramki tekstowej, przeciągnięcie uchwytu na prawym boku obiektu o 1 pica w lewo (w kierunku od krawędzi ramki) spowoduje, że
obiekt zmieni rozmiar, a następnie przesunie się o 1 pica w prawo.

Zwalnianie zakotwiczonego obiektu
Jeżeli obiekt nie powinien już poruszać się wraz z tekstem, możesz go zwolnić, czyli usunąć zakotwiczenie.

 Zaznacz obiekt zakotwiczony za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt >
Zwolnij.
Położenie obiektu na stronie nie zmieni się.
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Uwaga: Funkcja Zwolnij nie działa w przypadku obiektów zakotwiczonych w wierszu lub nad wierszem. Jeżeli nie można skorzystać z polecenia
Zwolnij, należy wybrać zakotwiczony obiekt, a następnie wyciąć go i wkleić. Można również użyć narzędzia Tekst, aby wybrać i wyciąć
zakotwiczony obiekt.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Punktowanie i numerowanie
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Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
Zmiana znaków punktorów
Zmiana opcji list numerowanych
Definiowanie list
Tworzenie stylu akapitowego dla list
Tworzenie list wielopoziomowych
Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
Każdy akapit na liście wypunktowanej rozpoczyna się od znaku punktora. Każdy akapit na liście numerowanej zaczyna się od wyrażenia, które
zawiera liczbę lub literę oraz separator, taki jak kropka lub nawias. Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu
lub usunięciu akapitów z listy. Program InDesign umożliwia zmianę rodzaju punktora bądź stylu numeracji, a także zmianę separatora, atrybutów
czcionki, stylów znakowych oraz rodzaju i wielkości wcięcia.

Narzędzie Tekst nie pozwala zaznaczać punktorów i numerów (przed pozycjami listy). Aby zmienić ich formatowanie i wielkość wcięcia, należy
użyć okna dialogowego Punktory i numeracja lub panelu Akapit. Jeżeli wypunktowanie i numerowanie stanowią element stylu, ich formatowanie
można zmienić w sekcji Punktory i numeracja w oknie dialogowym Style akapitowe.

Lista wypunktowana i lista numerowana

Aby szybko utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną, można wpisać tekst listy, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Lista punktowana
lub Lista numerowana w panelu Sterowanie. Za pomocą tych przycisków można włączyć lub wyłączyć numerowanie i wypunktowanie, a także
zamienić punktory na numery lub numery na punktory. Wypunktowanie i numerowanie można uczynić również elementem stylu akapitowego, a
następnie tworzyć listy przypisując styl do wybranych akapitów.

Uwaga: Automatycznie generowane znaki punktorów i numerów nie są w rzeczywistości wstawiane do tekstu. Dlatego też nie można ich znaleźć
podczas przeszukiwania tekstu ani zaznaczyć narzędziem Tekst. Aby było to możliwe, trzeba je najpierw przekonwertować na tekst. Ponadto
punktory i numeracja nie pojawiają się w oknie edytora wątków (za wyjątkiem kolumny stylu akapitowego).
Samouczek wideo przedstawiający tworzenie list wypunktowanych i numerowanych można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0077_pl.

InDesign Docs przedstawia serię artykułów poświęconych korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia konturów, wielopoziomowych list,
podpisów ilustracji i numerowanych kroków.

1. Zaznacz zestaw akapitów, które mają stać się listą, albo kliknij i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się zacząć lista.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przejdź do panelu Sterowanie (w trybie akapitu), po czym kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub przycisk Lista numerowana .
Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe Punktory i numeracja.

Wybierz opcję Punktory i numeracja w panelu Akapit lub w panelu Polecenie. Z menu Typ listy wybierz opcję Punktory albo opcję
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Numeracja. Ustawić pożądane opcje i kliknij przycisk OK.

Zastosuj styl akapitowy, w którym zdefiniowano wypunktowanie albo numerację.

3. Aby dodać kolejny akapit do listy, umieść punkt wstawiania na końcu listy i naciśnij klawisz Enter lub Return.
4. Aby zakończyć listę (lub segment listy, jeśli lista będzie miała swoją kontynuację w dalszej części wątku), kliknij przycisk Lista wypunktowana

lub Lista numerowana w panelu Sterowanie, albo przejdź do menu panelu Akapit i wybierz polecenie Punktory i numeracja.

Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
1. Wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz akapity wypunktowane lub numerowane, które będą formatowane.
2. Otwórz okno dialogowe Punktory i numeracja, wykonując jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Punktory i numeracja z menu panelu Sterowanie (w trybie akapitowym) albo z menu panelu Akapit.

Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub Lista numerowana .

3. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmień znak punktora.

Zmień opcje list numerowanych.

Wybierz styl numerów lub punktorów z listy Styl znakowy.

4. Zmień położenie punktora lub numeru, określając jedną z następujących opcji:
Wyrównanie Pozwala wyrównać punktory lub numery do lewej strony, do środka lub do prawej strony zarezerwowanego dla nich pola.
(Jeśli pole jest wąskie, różnica między trzema sposobami wyrównania jest niezauważalna).

Wcięcie z lewej Pozwala określić wielkość wcięcia wierszy następujących po pierwszym wierszu.

Wcięcie pierwszego wiersza Pozwala określić położenie punktora lub numeru.

Zwiększ wartość Wcięcie pierwszego wiersza, jeśli chcesz, aby interpunkcja w długiej liście była wyrównana. Na przykład, jeśli chcesz, aby
„9." i „10." były wyrównane do kropki, zmień Wyrównanie do prawej i stopniowo zwiększaj wcięcie pierwszego wiersza aż numery wyrównają
się (upewnij się, że Podgląd jest włączony).

Aby stworzyć efekt wcięcia wiszącego, podaj dodatnią wartość Wcięcia z lewej (na przykład 2p0), a następnie podaj odpowiadającą mu
wartość ujemną (na przykład -2p0) dla Wcięcia pierwszego wiersza.

Ustawienia położenia

A.  Wcięcie wiszące B.  Lista wyrównana do lewej

Uwaga: Opcje Wcięcie z lewej, Wcięcie pierwszego wiersza i Pozycja tabulatora, ustawiane w oknie dialogowym Punktory i numeracja,
stanowią atrybuty akapitów. Z tego powodu zmiana tych ustawień w panelu Akapit powoduje zmianę formatowania list wypunktowanych i
numerowanych.

Położenie tabulatora Pozwala określić ilość wolnego miejsca między punktorem lub numerem a pierwszym elementem listy za pomocą
tabulatora.

Zgodnie z zasadą domyślną punktory i numery dziedziczą niektóre atrybuty formatu od pierwszych znaków odpowiadających im akapitów. Jeżeli
pierwszy znak w jednym z akapitów wygląda inaczej niż pierwsze znaki w pozostałych akapitach, to znak punktora albo numer może nie pasować
do pozostałej części listy. Jeśli tak właśnie jest, można utworzyć styl znakowy numerów lub punktorów i zastosować go do listy za pomocą okna
dialogowego Punktory i numeracja.
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Ponieważ pierwsze słowo 3-go kroku powyższej procedury jest pisane kursywą, liczba 3 też będzie pisana kursywą — chyba że utworzy się styl
znakowy numerów i zastosuje się go do listy.

Zmiana znaków punktorów
Jeżeli istniejące znaki punktorów okażą się niewystarczające, to można dodać inne punktory do tabeli Znak wypunktowania. Znak punktora
dostępny w jednej czcionce może nie być dostępny w innej. Dodając znaki punktora można określić, czy ich czcionka ma być zapamiętywana.

Jeżeli używa się punktora z konkretnej czcionki (np. wskazującego palca z czcionki Dingbats), należy ustawić zapamiętywanie czcionki punktora.
Jeżeli natomiast używa się podstawowego znaku wypunktowania, to lepiej nie włączać zapamiętywania czcionki, ponieważ taki znak będzie
występował w większości czcionek. W zależności od tego, czy włączono zapamiętywanie czcionki w opcjach punktora, dodany znak
wypunktowania może odwoływać się do wartości Unicode oraz konkretnej rodziny i stylu czcionki, albo tylko do wartości Unicode.

Uwaga: Punktory odwołujące się tylko do wartości Unicode (a nie do czcionki) są oznaczane czerwoną literą „u”.

Okno dialogowe Punktory i numeracja
A. Punktor bez zapamiętywania czcionki B. Punktor zapamiętujący czcionkę

Zmiana znaku punktora
1. W panelu Sterowanie lub Akapit wybierz opcję Punktory i numeracja.
2. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
3. Wybierz inny znak punktora, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie znaku punktora
1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
2. Wybierz glif, który ma stać się znakiem punktora. (W różnych rodzinach i stylach czcionek są dostępne różne glify).
3. Zaznacz opcję Pamiętaj czcionkę z punktorem, jeżeli po naciśnięciu przycisku Dodaj znak punktora ma zapamiętać wybraną w danym

momencie czcionkę i styl.
4. Kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga: Lista znaków wypunktowania jest zapisywana w dokumencie, tak jak style akapitowe i znakowe. Po wklejeniu lub wczytaniu stylów
akapitowych z innego dokumentu wszystkie znaki punktora użyte w tych stylach pojawią się w oknie dialogowym Punktory i numeracja, obok
innych punktorów zdefiniowanych w bieżącym dokumencie.

Usuwanie znaku punktora
1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
2. Zaznacz znak punktora, który ma zostać usunięty, i kliknij przycisk Usuń. (Nie można usunąć pierwszego, predefiniowanego znaku
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punktora).

Zmiana opcji list numerowanych
Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub usunięciu akapitów z listy. Akapity będące częścią tej samej listy
są numerowane sekwencyjnie. O ile zdefiniowano listę akapitów, numerowane akapity nie muszą następować po sobie.

Program pozwala tworzyć także listy wielopoziomowe, które są wcinane na wielu poziomach i mają złożoną numerację.

1. Otwórz okno dialogowe Punktory i numeracja.
2. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz pożądany rodzaj numerów.
3. W polu Numer użyj wyrażenia domyślnego—kropki (.) i spacji tabulowanej (^t)—albo utwórz własne wyrażenie. Aby wprowadzić własne

wyrażenie, usuń kropkę po metaznaku numeru (^#) i wykonaj jedną z następujących czynności:

W miejscu kropki wprowadź odpowiedni znak (np. nawias zamykający) lub sekwencję znaków.

Wybierz element (np. pauzę lub wielokropek) z menu Wstaw znak specjalny.

Wprowadź słowo lub znak przed metaznakiem numeru. Na przykład, aby zdefiniować listę ponumerowanych pytań, możesz wpisać
słowo Pytanie.

4. Wybierz styl znakowy wyrażenia. (Wybrany styl będzie stosowany do całego wyrażenia, a nie tylko do numeru).
5. Wybierz jedną z poniższych opcji trybu:

Kontynuuj od poprzedniego numeru Pozycje listy będą numerowane sekwencyjnie.

Zacznij od Numeracja rozpocznie się od liczby lub innej wielkości wprowadzonej w polu tekstowym. Wpisz liczbę, a nie literę — nawet jeśli
lista jest numerowana za pomocą liczb lub cyfr rzymskich.

6. Określ pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Definiowanie list
Definiowana lista może być przeplatana innymi akapitami, może też rozciągać się na różne wątki i różne dokumenty. Na przykład, lista taka może
przypominać wielopoziomowy kontekst lub obejmować nazwy kolejnych tabel dokumentu. Zdefiniowana lista może obejmować kilka list
numerowanych lub punktowanych osobno. Na przykład, pewna lista pytań i odpowiedzi może składać się z osobnej listy numerowanych pytań i
osobnej listy numerowanych odpowiedzi.

Zdefiniowane listy są stosowane często do numerowania akapitów. Jeśli utworzony styl akapitowy numeracji zostanie przypisany do zdefiniowanej
listy, akapity będą numerowane zgodnie z kolejnością określoną na liście. Pierwszy akapit będzie miał numer 1 (np. „Tabela 1”), a kolejny, nawet
jeśli wystąpi kilka stron dalej, będzie miał numer 2 (np. „Tabela 2”). Ponieważ obydwa akapity należą do tej samej zdefiniowanej listy, będą
numerowane sekwencyjnie (niezależnie od ich położenia wewnątrz dokumentu lub grupy dokumentów).

Różne elementy, np. instrukcje, tabele czy ilustracje, można uporządkować za pomocą różnych zdefiniowanych list. Listy mogą przeplatać się ze
sobą z zachowaniem odpowiedniej numeracji na każdej z list.

Jeśli elementy listy pojawią się na tej samej stronie w ramkach bez wątków, elementy będą ponumerowane w kolejności, w jakiej ramki
tekstowe są dodawane na stronę. Aby zmienić kolejność tych elementów, pojedynczo wytnij i wklej ramki tekstowe w kolejności, w jakiej
chcesz, aby były ułożone.
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Zdefiniowane listy mogą przeplatać się.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie list wypunktowanych i numerowanych można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0077_pl.

Definiowanie listy
1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
2. W oknie dialogowym Definiuj listy kliknij przycisk Nowa.
3. Wpisz nazwę listy, po czym określ, czy jej numeracja ma być kontynuowana w kolejnych wątkach, oraz czy ma stanowić kontynuację

numeracji z poprzedniego dokumentu lub grupy dokumentów.
4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Zdefiniowaną listę można wykorzystać w stylu akapitowym, np. stylu tabel lub ilustracji. Można też zastosować ją za pośrednictwem panelu
Sterowanie lub Akapit.

Uwaga: Niektóre listy są definiowane automatycznie. Na przykład, program InDesign automatycznie definiuje listy numerowane importowane z
programu Microsoft Word.

Edycja zdefiniowanej listy
1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
3. Wprowadź nową nazwę listy lub zmień ustawienia opcji z grupy Kontynuuj numerację.

Przypisane do listy style akapitowe zostaną przypisane do nowej listy.

Usuwanie zdefiniowanej listy
1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
2. Zaznacz listę.
3. Kliknij przycisk Usuń, po czym zaznacz inną listę lub listę o nazwie [Domyślna].
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Tworzenie stylu akapitowego dla list
W celu utworzenia listy rozproszonej—listy przeplatanej zwykłymi akapitami albo rozciągającej się na wiele wątków lub dokumentów—należy
utworzyć styl akapitowy i zastosować go do akapitów, które mają stanowić elementy listy. Na przykład, aby utworzyć rozproszoną listę wszystkich
tabel w dokumencie, można utworzyć styl akapitowy o nazwie „Tabele”, uczynić jego częścią zdefiniowaną listę, a następnie zastosować styl
akapitowy „Tabele” do wybranych akapitów.

InDesign Docs przedstawia serię artykułów poświęconych korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia podpisów ilustracji i numerowanych
kroków.

1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe.
2. Wprowadź nazwę stylu.
3. Kliknij przycisk Punktory i numeracja, który znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitowy.
4. Z menu Typ listy wybierz opcję Punktory lub Numeracja.
5. Jeśli tworzysz styl list numerowanych, wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista albo wybierz opcję Nowa lista i zdefiniuj listę.
6. Określ właściwości wypunktowania lub numeracji.
7. W sekcji Pozycja punktora i numeru w oknie dialogowym Nowy styl akapitowy zmień wielkość wcięcia. Na przykład, aby utworzyć

wysunięcie, należy wpisać wartość 2p w polu Wcięcie z lewej oraz wartość -2p w polu Wcięcie pierwszego wiersza.
8. Ustaw inne atrybuty stylu akapitowego i kliknij przycisk OK.

Tworzenie list wielopoziomowych
Lista wielopoziomowa jest to lista opisująca relacje hierarchiczne między określonymi akapitami. Listy takie nazywa się również listami
konspektowymi, ponieważ przypominają konspekty. Schemat numeracji takiej listy (jak również wcięcia) odzwierciedla rangi elementów listy, jak
również wiążące je relacje nadrzędności/podrzędności. Użytkownik może określić relację każdego z akapitów do akapitu poprzedzającego go i
następującego po nim. Lista wielopoziomowa może zawierać maksymalnie 9 poziomów.

Lista wielopoziomowa z numerami i literami na różnych poziomach hierarchii

Aby utworzyć listę wielopoziomową, należy najpierw zdefiniować listę, a następnie utworzyć style akapitowe dla jej poszczególnych poziomów. Na
przykład, lista czteropoziomowa wymaga określenia czterech stylów akapitowych (każdy przypisany do tej samej listy zdefiniowanej).
Poszczególne style definiują format numeracji i akapitów.

Gabriel Powell udostępnia samouczek wideo poświęcony tworzeniu konturów i wielopoziomowych list - Tworzenie automatycznej listy
numerowanej.

Bob Bringhurst udostępnił serię artykułów o korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia konturów, wielopoziomowych list , podpisów ilustracji
i numerowanych kroków.

1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe.
2. Wprowadź nazwę stylu.
3. Jeśli styl listy wielopoziomowej już istnieje, przejdź do menu Na podstawie i wybierz styl, który chcesz przypisać do poziomów powyżej

bieżącego poziomu; w przeciwnym wypadku wybierz opcję Brak stylu akapitowego lub Podstawowy akapit.
4. Kliknij przycisk Punktory i numeracja, który znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitowy..
5. Z menu Typ listy wybierz opcję Numery.
6. Z menu Lista wybierz zdefiniowaną listę. Jeśli lista nie została jeszcze zdefiniowana, możesz wybrać z menu opcję Nowa lista i zdefiniować

ją.
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7. W polu Poziom wprowadź numer poziomu listy, z którym chcesz skojarzyć nowy styl.
8. Z menu Format wybierz pożądany typ numeracji.
9. W polu Numer wprowadź lub wybierz z menu metaznaki, które mają określać format numerów na tym poziomie listy.

Aby uwzględnić prefiksy numerów z wyższych poziomów, wprowadź tekst lub kliknij początek pola Numer i wybierz opcję Wstaw
element zastępczy numeracji, a następnie zaznacz opcję poziomu (np. Poziom 1) lub wprowadź znak ^ i zaraz po nim numer poziomu
(np. ^1). W przypadku listy o liczbowej numeracji na pierwszym poziomie (1, 2, 3 itd.) oraz cyfrowej numeracji na drugim poziomie (a, b,
c, d itd.) wybór opcji uwzględniania na drugim poziomie prefiksu z pierwszego poziomu spowoduje wygenerowanie następujących
numerów 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c itd.

Aby utworzyć wyrażenie definiujące numery, wprowadź znaki interpunkcyjne i metaznaki albo zaznacz odpowiednie opcje na liście
Wstaw znak specjalny.

10. Zaznacz opcję Wyzeruj numerację na ten poziom po, aby numeracja akapitów następujących po akapicie wyższego poziomu zaczynała się
od 1; nie zaznaczaj tej opcji, jeśli chcesz, aby akapity z tego poziomu były numerowane sekwencyjnie (niezależnie od ich miejsca w
hierarchii listy).

Aby rozpocząć numerowanie po określonym poziomie lub zakresie poziomów, przejdź do pola Wyzeruj numerację na ten poziom po i
wprowadź w nim numer poziomu lub zakres poziomów (np. 2-4).

11. W obszarze Pozycja punktora i numeru wybierz opcje Wcięcie i Pozycja tabulatora, aby elementy na tym poziomie listy były wcinane głębiej
niż na wyższych pozioma. Wcięcia czynią listę bardziej przejrzystą i ukazują jej hierarchię.

12. Kliknij OK.

Niekiedy, na przykład w przypadku numerowanych kroków, dobrze jest wyzerować numerację w tym samym wątku. Aby uniknąć ręcznego
zerowania listy numerowanej, stwórz oddzielny styl identyczny, poza jednym wyjątkiem, ze stylem Level 1. W przypadku Trybu wybierz Zacznij od,
a następnie wybierz 1. Nazwij ten styl mniej więcej tak: „Level 1 Wyzerowanie."

Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
Wpuszczone podpisy umożliwiają sekwencyjne numerowanie ilustracji, tabel i innych elementów. Na przykład, podpis pierwszej ilustracji może
mieć postać „Ilustracja 1”, a drugiej — „Ilustracja 1”. Aby zapewnić ciągłość numeracji tabel, ilustracji i innych elementów, zdefiniuj listę elementu i
utwórz styl akapitowy obejmujące tę definicję. Schemat numeracji może zawierać pewne wyrazy opisowe, np. „Ilustracja” czy „Tabela”.

Bob Bringhurst udostępnił artykuł o tworzeniu podpisów ilustracji - Numerowane listy część III - Podpisy ilustracji.

Elementy listy są ponumerowane w kolejności dodawania ich na stronę. Aby zmienić kolejność tych elementów, pojedynczo wytnij i wklej je w
kolejności, w jakiej chcesz, aby były ułożone.

1. Utwórz nowy styl akapitowy, przejdź do sekcji Punktory i numeracja okna dialogowego Opcje stylu akapitowego i wybierz z menu Typ listy
opcję Numery.

2. Wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista (lub wybierz polecenia Nowa lista, aby zdefiniować nową listę).
3. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz pożądany rodzaj numerów.

Na przykład, wybór opcji A, B, C, D... spowoduje utworzenie listy elementów o etykietach typu „Ilustracja A”, „Ilustracja B” itd.

4. W polu Numer wprowadź opisowy wyraz, a także metaznaki numeracji z odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi i odstępami.

Na przykład, aby utworzyć etykietę „Ilustracja A”, wprowadź wyraz „Ilustracja”, spację i metaznaki numeracji (np. Ilustracja ^#.^t). W ten
sposób zdefiniujesz etykietę złożoną z wyrazu „Ilustracja”, numeru kolejnego (^#), kropki i tabulatora (^t).

Uwaga: Aby we wpuszczonych podpisach były uwzględniane numery rozdziałów, wybierz polecenie Wstaw element zastępczy numeracji >
Numer rozdziału z listy Numer lub wpisz ^H w schemacie numerów tam, gdzie ma pojawiać się numer rozdziału.

5. Zakończ tworzenie stylu i kliknij przycisk OK.

Utworzony styl można zastosować do podpisów ilustracji lub tytułów tabel.

Listę tabel lub ilustracji można wygenerować za pomocą funkcji Spis treści.

Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
Program InDesign zawiera polecenia do ponownego rozpoczynania i kontynuacji list:

Ponowne rozpoczynanie listy numerowanej Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu i wybierz z menu kontekstowego polecenie Ponownie
rozpocznij numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Ponownie rozpocznij numerację. W przypadku
zwykłych list polecenie to przypisuje do akapitu numer 1 (lub literę A) i czyni go pierwszym akapitem listy. W przypadku list wielopoziomowych
polecenie to przypisuje do akapitu zagnieżdżonego pierwszy numer niższego poziomu.
Kontynuacja listy numerowanej Wybierz z menu kontekstowego polecenie Kontynuuj numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy
wypunktowane i numerowane > Kontynuuj numerację. Polecenie to wznawia numerację listy przerwanej przez komentarz, grafikę lub elementy
zagnieżdżone. Program InDesign zawiera też polecenia dotyczące numerowania list zaczynających się w jednym wątku (lub księdze) i
kontynuowanych w innym wątku (lub księdze).
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Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego wątku
Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego wątku lub może zaczynać się od początku.

1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.

Nie wybieraj listy domyślnej, ponieważ nie może ona rozciągać się na kilka wątków.

3. Zaznacz opcję Kontynuuj numery w wątkach, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z poprzedniego wątku. Nie zaznaczaj tej
opcji, jeśli numeracja rozpoczynała się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).

4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego dokumentu w księdze
Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu w księdze lub może zaczynać się od
początku.

1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
3. Zaznacz opcję Kontynuuj numery od poprzedniego dokumentu w księdze, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z

poprzedniego dokumentu (musisz zaznaczyć też opcję Kontynuuj numery w wątkach). Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli numeracja rozpoczynała
się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).

4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Aby upewnić się, że numeracja jest odpowiednio uaktualniona w księdze, zsynchronizuj ten dokument w księdze i wybierz Uaktualnij
Numerację > Uaktualnij wszystkie numery z menu panelu ksiąg.

Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst
1. Zaznacz akapity zawierające listę wypunktowaną lub numerowaną.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przejdź do panelu Akapit i wybierz polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Command (Mac OS), a następnie wybierz
polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

Uwaga: Aby usunąć numery lub punktory, kliknij przycisk Lista numerowana lub przycisk Lista wypunktowana. Spowoduje to usunięcie
dotychczasowego formatowania (formatu listy) z zaznaczonego tekstu.

Więcej tematów Pomocy
Film o listach wypunktowanych i numerowanych

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tworzenie podpisu z obrazu
Określanie opcji ustawień podpisów
Tworzenie podpisów przy użyciu zmiennych
Definiowanie zmiennych podpisów

Podpis to tekst opisu, który umieszczony jest pod obrazem. Program InDesign posiada kilka metod tworzenia podpisów, wyświetlających wybrane
przez użytkownika metadane danego obrazu. Program InDesign zapewnia specjalną zmienną podpisu, która wyświetla określone metadane
obrazu. Jeśli ramka tekstowa zawierająca tą zmienną jest obok albo jest zgrupowana z danym obrazem, zmienna wyświetla metadane tego
obrazu. Możesz wygenerować podpis z istniejącego obrazu albo, w trakcie jego umieszczania, możesz utworzyć ramkę tekstową, która zawiera
zmienną podpisu.

Samouczki wideo dotyczące generowania podpisów z metadanych można obejrzeć na stronach www.adobe.com/go/lrvid5156_id_pl i
http://tv.adobe.com/go/4958/.

Podpis wygenerowany z metadanych obrazu

Tworzenie podpisu z obrazu
Generując podpis z istniejącego obrazu, możesz wygenerować albo podpis statyczny, który można modyfikować tylko ręcznie, albo podpis
aktywny, który jest aktualizowany, gdy obraz lub metadane obrazu ulegną zmianie. Na przykład, jeśli przeniesiesz aktywny podpis do innego
obrazu, podpis ten wyświetli metadane tego drugiego obrazu.

Jeśli wybierzesz opcję Generuj podpis aktywny, nowa zmienna generowana jest automatycznie w oparciu o aktualne ustawienia podpisów. Na
przykład, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia podpisów wybrany zostanie typ metadanych Opis, utworzona zostanie zmienna o nazwie „Aktywny
podpis metadanych: Opis".

1. Aby określić zawartość i wygląd generowanego podpisu, wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów i określ odpowiednie
ustawienia. Zobacz Określanie opcji ustawień podpisów.

2. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Generuj podpis aktywny lub Generuj podpis statyczny.

Uwaga: Jeśli generowany jest aktywny podpis wyświetlający długi ciąg tekstowy, na przykład Opis, opis ten nie jest przenoszony do następnych
wierszy, ponieważ jest to zmienna. Jeśli podpis ściskany jest do pojedynczej linii, pomyśl o przekształceniu podpisu aktywnego w statyczny. Aby
przekształcić podpis aktywny w statyczny, wybierz aktywny podpis i wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Konwertuj w podpis statyczny.
Podpis statyczny można również wygenerować w trakcie umieszczania obrazu. W oknie dialogowym Umieść wybierz polecenie Twórz podpisy
statyczne, a następnie, po umieszczeniu obrazu, wstaw ramkę tekstu podpisu.

Określanie opcji ustawień podpisów
Użyj okna dialogowego Ustawienia podpisów, aby określić zawartość i formatowanie generowanego tekstu. Będą one dotyczyć tylko podpisów
wygenerowanych w przyszłości, a nie tych istniejących.

1. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów.

2. Wybierz metadane, które chcesz umieścić i określ tekst, który ma się pojawić przed i za metadanymi.

3. Aby umieścić wiele wierszy metadanych, kliknij ikonę znaku plus.

4. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

Tekst przed / Tekst po Tekst, który pojawia się przed i po określonych metadanych.
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Metadane Wybierz z listy opcję metadanych, taką jak Opis lub Miasto.

Wyrównanie Określ, gdzie względem obrazu umieścić podpis.

Przesunięcie Określ odległość tekstu podpisu od krawędzi ramki tekstowej obok danego obrazu.

Styl akapitowy Określ styl akapitowy nadawany tekstowi podpisu. Jeśli chcesz, aby podpis obejmował automatyczną numerację, na
przykład „Rysunek 1", „Rysunek 2", itp., dołącz numerację do stylu akapitowego. Zobacz Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i
tabel.

Warstwa Określ warstwę, do której należy dany podpis.

Grupowanie podpisu z obrazem Wskaż, czy ramka obrazu i ramka tekstu podpisu są zgrupowane.

Tworzenie podpisów przy użyciu zmiennych
Gdy ramka tekstowa zawierająca zmienną podpisu sąsiaduje z lub jest zgrupowana z obrazem, zmienna podpisu wyświetla metadane danego
obrazu.

Zmienne podpisu
A. Ramka tekstowa ze zmienną podpisu , nieprzylegająca do obrazu B. Ramka tekstowa przeniesiona obok obrazu

1. Jeśli to konieczne, określ zmienną podpisu, którą chcesz użyć. Zobacz Definiowanie zmiennych podpisów.

2. Utwórz ramkę tekstową do użycia przez podpis.

3. Mając punkt wstawiania w ramce tekstowej, wybierz polecenie Typ > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną, a następnie wybierz zmienną
podpisu, którą chcesz dołączyć. Wstaw tyle zmiennych podpisów, ile uznasz za konieczne.

4. Przenieś ramkę tekstu podpisu obok ramki obrazu lub zgrupuj ramkę tekstu podpisu z ramką obrazu.

Jeśli zmienna podpisu jest pusta, zmodyfikuj metadane obrazu, a następnie użyj panelu Łącza, aby zaktualizować obraz. Aby edytować metadane
obrazu, zobacz Edytowanie metadanych w plikach obrazów.

Definiowanie zmiennych podpisów
Zmienne podpisu są aktualizowane automatycznie, gdy ramka tekstowa, zawierająca zmienną podpisu, zostaje przesunięta obok obrazu.
Domyślnie metadanych Nazwa używa się dla typu zmiennej, gdy wybierzesz polecenie Typ > Zmienne tekstowa > Wstaw zmienną > Nazwa
obrazu. Zmienną Nazwa obrazu można edytować lub utworzyć nowe zmienne, określające metadane obrazu.

1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

2. Wybierz Nowy, aby utworzyć zmienną lub Edycja, aby zmodyfikować istniejącą zmienną.

3. W przypadku opcji Tekst wybierz Podpis metadanych.

4. Wybierz opcję z menu Metadane.

5. Określ tekst, który pojawi się przed i za metadanymi, a następnie kliknij przycisk OK.
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Utwórz tekst na ścieżce
Edytuj lub usuń tekst na ścieżce
Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce
Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce
Dodawanie zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce

Utwórz tekst na ścieżce
Tekst można sformatować tak, by płynął wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki o dowolnym kształcie. Stosuj różne opcje i efekty do
tekstu na ścieżce: Przesuwaj go wzdłuż ścieżki, odbijaj po drugiej stronie ścieżki, albo zniekształcaj znaki zgodnie z kształtem ścieżki. Tekst na
ścieżce ma port wejściowy i wyjściowy, tak jak inne ramki tekstowe, może zatem stanowić część wątku.

Na ścieżce możesz umieścić tylko jeden wiersz tekstu, zatem tekst, który nie zmieści się na ścieżce, zostanie zakryty (będzie niewidoczny), o ile
nie powiąże się tej ścieżki z inną ścieżką albo ramką tekstową. Do ścieżki możesz dodawać obiekty i ramki zakotwiczone w wierszu lub nad
wierszem. Nie można utworzyć ścieżki z tekstem używając ścieżek złożonych, np. takich, które powstały w wyniku użycia polecenia Zamień na
krzywe.

Tekst na ścieżce
A. Klamra początkowa B. Port wejściowy C. Klamra środkowa D. Klamra końcowa E. Port wyjściowy wskazujący na tekst powątkowany.

1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Tekst, aby wyświetlić menu z narzędziem Tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor na ścieżce, aż pojawi się obok niego mały znak plus , a następnie wykonaj poniższe kroki:

Aby wpisać tekst używając ustawień domyślnych, kliknij ścieżkę. Na początku ścieżki pojawi się punkt wstawiania (ustawienie domyślne).
Jeżeli bieżące ustawienia domyślne akapitu określają wcięcie lub wyrównanie inne niż do lewej, to punkt wstawiania może się pojawić w
innym miejscu niż początek ścieżki.

Aby ograniczyć tekst do określonej części ścieżki, kliknij punkt na ścieżce, gdzie tekst ma się zaczynać, przeciągnij wzdłuż ścieżki do
miejsca, gdzie tekst ma się kończyć, a następnie zwolnij przycisk myszy. (Więcej informacji o zmianie początku i końca tekstu, znajduje
się w części Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce).

Zmiana położenia tekstu na ścieżce

Uwaga: Jeżeli klikanie ani przeciąganie nie działa, sprawdź, czy obok narzędzia Tekst na ścieżce pojawił się mały znak plus.

3. Wpisz tekst. Jeżeli wcześniej umieściłeś punkt wstawiania, klikając ścieżkę, to tekst pojawi się wzdłuż całej długości ścieżki. Jeżeli
przeciągnąłeś narzędzie, to tekst pojawi się tylko na obszarze objętym przeciąganiem.

Uwaga: Jeżeli ścieżka była początkowo widoczna, pozostanie widoczna również po dodaniu do niej tekstu. Aby ukryć ścieżkę, zaznacz ją
narzędziem Zaznaczanie lub narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie zastosuj brak obrysu i wypełnienia.
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Edytuj lub usuń tekst na ścieżce
Do tekstu na ścieżce możesz stosować opcje znaku i akapitu. Jednak linie akapitowe i opcje odstępów akapitowych nie mają wpływu na tekst na
ścieżce. Ustawienia wyrównania w panelu Akapit sterują wyrównaniem tekstu na ścieżce.

Edytuj i formatuj znaki tekstu na ścieżce
1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce i wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać punkt wstawiania, kliknij między dowolnymi dwoma znakami tekstu na ścieżce.

Aby zaznaczyć znaki, przeciągnij wzdłuż tekstu na ścieżce.

2. Edytuj i formatuj tekst stosownie do potrzeb.

Usuń tekst ze ścieżki
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  albo Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznacz jeden lub więcej obiektów tekstu na ścieżce.
2. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki.

Jeżeli dana ścieżka tekstowa jest powiązana z innymi, tekst zostanie przeniesiony do następnej ramki tekstowej lub obiektu tekstu na ścieżce.
Jeżeli ścieżka tekstowa nie jest powątkowana, tekst zostanie usunięty. Ścieżka pozostanie w dokumencie, ale utraci atrybuty ścieżki tekstu —
usunięte zostaną wszystkie klamry, porty wejściowe i wyjściowe oraz powiązania.

Uwaga: Jeżeli obrys i wypełnienie ścieżki ustawione są na Brak, to po usunięciu tekstu ścieżka będzie niewidoczna. Aby ją wyświetlić, naciśnij
klawisz D bezpośrednio po wybraniu polecenia Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki. Spowoduje to nadanie ścieżce domyślnego
obrysu i wypełnienia.

Zagęszczenie odstępów między znakami wokół ostrych zgięć i kątów
1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
3. W polu Odstępy wpisz wartość w punktach. Wyższe wartości powodują usunięcie dodatkowego odstępu między znakami znajdującymi się

na ostrych zgięciach i kątach.

Tekst na ścieżce przed (po lewej) i po (po prawej) zastosowaniu opcji dostosowania odstępów

Uwaga: Opcja Odstępy kompensuje rozkładanie się znaków wokół zgięć i ostrych kątów. Nie ma to wpływu na znaki umieszczone w prostych
segmentach. Aby zmienić odstępy znaków w dowolnym miejscu ścieżki, należy je zaznaczyć, a następnie zastosować kerning lub światło.

Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce
Możesz zmienić pozycję początku lub końca tekstu na ścieżce, przesunąć tekst i zmienić pozycję ścieżki na inne sposoby.

Zmień położenie początku i końca tekstu na ścieżce
1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz tekst na ścieżce.

2. Umieść kursor nad początkową lub końcową klamrą ścieżki z tekstem, obok kursora pojawi się mała ikona . Nie umieszczaj kursora nad
portem wejściowym ani wyjściowym klamry.

Powiększanie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

3. Przeciągnij klamrę początkową lub końcową wzdłuż ścieżki.
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Umieść kursor nad klamrą początkową lub końcową, a następnie przeciągnij, aby zmienić granice tekstu na ścieżce.

Uwaga: Jeżeli zastosowałeś wartość wcięcia akapitu, to jest ono mierzone od klamry początkowej i końcowej.

Przesuwanie tekstu wzdłuż ścieżki
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor nad środkową klamrą ścieżki tekstu, dopóki obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej .

Powiększenie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

3. Przeciągnij klamrę środkową wzdłuż ścieżki.

Uwaga: Tekst nie przesunie się, jeżeli klamra początkowa i końcowa znajdują się na końcach ścieżki. Aby utworzyć miejsce na przeciąganie
tekstu, odsuń klamrę początkową i końcową od końców ścieżki.

Odbijanie tekstu na ścieżce
1. Kliknij narzędzie Zaznaczenie  i zaznacz tekst na ścieżce.
2. Umieść kursor nad środkową klamrą ścieżki tekstu, dopóki obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej .
3. Przeciągnij klamrę środkową na drugą stronę ścieżki.

Umieść kursor nad klamrą środkową i przeciągnij przecinając ścieżkę w celu odbicia tekstu.

Tekst na ścieżce możesz również odbijać za pomocą okna dialogowego. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub
narzędzia Tekst. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje. Zaznacz opcję Odbij, a następnie kliknij OK.

Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce
1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
3. Z menu Efekty wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

Aby linia bazowa każdego znaku była równoległa do stycznej ze ścieżką, wybierz opcję Tęcza. Jest to ustawienie domyślne.
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Efekty tekstu na ścieżce
A. Efekt tęczy B. Efekt pochylenia C. Efekt trójwymiarowej wstęgi D. Efekt schodków E. Efekt grawitacji

Aby pionowe krawędzie znaków pozostały pionowe niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie poziome podążały za ścieżką, wybierz
opcję Pochylenie. Powstające zniekształcenie poziome przydaje się w przypadku tekstu, który ma wyglądać na falisty lub owinięty wokół
walca, jak np. etykieta na puszce.

Aby krawędzie poziome znaków pozostały idealnie poziome niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie pionowe były prostopadłe do
ścieżki, wybierz opcję Wstęga trójwymiarowa.

Aby lewa krawędź linii bazowej każdego znaku znajdowała się na ścieżce, ale znaki nie były obracane, wybierz opcję Schodki.

Aby środek linii bazowej każdego znaku znajdował się na ścieżce, a każda krawędź pionowa znaków była zgodna z punktem środkowym
ścieżki, wybierz opcję Grawitacja. Efekt perspektywy tworzony przez tę opcję możesz dostosowywać, zmieniając łuk ścieżki z tekstem.

Dodawanie zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce
1. Wybierz narzędzie Tekst lub Tekst na ścieżce i umieść punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, w którym ma się znaleźć zakotwiczenie

obiektu.
2. Dodaj zakotwiczony obiekt. Do ścieżki możesz dodawać obiekty i ramki zakotwiczone w wierszu lub nad wierszem. (Zobacz Zakotwiczone

obiekty).

Uwaga: Opcje dostępne dla obiektów zakotwiczonych w wierszu lub nad wierszem tekstu na ścieżce są nieco inne, niż w przypadku
zakotwiczania w zwykłej ramce tekstowej: opcja Wyrównanie ustawiana jest względem znacznika obiektu zakotwiczonego, a opcja Odstęp przed
jest niedostępna.
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Zaznaczanie tekstu
Wyświetlanie znaków ukrytych (niedrukowalnych)
Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
Korzystanie z edytora wątków
Korzystanie z tekstu warunkowego

Zaznaczanie tekstu
 Wybierz narzędzie Tekst i wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij kursor w kształcie „I” nad znakiem, słowem lub całym blokiem tekstu, aby go zaznaczyć.

Dwukrotnie kliknij słowo, aby je zaznaczyć. Spacje otaczające to słowo nie zostaną zaznaczone.

Trzykrotnie kliknij gdziekolwiek w wierszu, aby zaznaczyć wiersz. Jeżeli opcja preferencji Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz jest wyłączona,
potrójne kliknięcie zaznacza cały akapit.

Jeżeli opcja Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz jest włączona, czterokrotne kliknięcie w dowolnym miejscu akapitu zaznacza cały akapit.

Kliknij pięciokrotnie, aby zaznaczyć cały wątek. Możesz też kliknąć poza wątkiem i wybrać polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.

Jeżeli tekst w ramce nie daje się zaznaczyć, to być może ramka tekstowa jest na zablokowanej warstwie lub na stronie wzorcowej. Spróbuj
odblokować warstwę lub przejść na stronę wzorcową. Pod ramką tekstową może również znajdować się kolejna ramka tekstowa lub obiekt
przeźroczysty. Zobacz Zaznaczanie tekstu w ramce zasłoniętej.

Zmiany wprowadzane przez potrójne kliknięcia
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).
2. Zaznaczyć opcję Potrójne kliknięcie zaznacza wiersz, aby włączyć zaznaczanie wiersza potrójnym kliknięciem (ustawienie domyślne). Usuń

zaznaczenie z tej opcji, jeżeli potrójne kliknięcie ma zaznaczać akapit.

Zaznaczanie tekstu w ramce zasłoniętej
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie , wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij, aby zaznaczyć ramkę tekstową.
2. Wybierz narzędzie Tekst, a następnie kliknij wewnątrz ramki tekstowej lub zaznacz tekst.

Wyświetlanie znaków ukrytych (niedrukowalnych)
1. Wybierz polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.
2. Jeśli znaki ukryte nadal są niewidoczne, wyłącz tryb podglądu. Aby go odznaczyć, wybierz Widok > Tryb ekranu > Normalny i wybierz Widok

> Podgląd nadruku.

Pojawią się znaki niedrukowalne, np. rozmaite spacje, tabulatory, znaki końca akapitu, znaczniki indeksu i znaki końca wątku. Te znaki specjalne
są widoczne tylko w oknie dokumentu; nie są one drukowane ani eksportowane na formaty takie jak PDF czy XML. Znaki ukryte wyświetlane są w
kolorze warstwy.

266



Znaki niedrukowalne ukryte (u góry) i widoczne (u dołu)

Anne-Marie Concepcion udostępniła zbiorczą listę znaków specjalnych - Bezpłatny przewodnik po znakach specjalnych programu InDesign.

Lista ukrytych znaków

Ukryty znak Co określa

Koniec akapitu

Miękki koniec (łamanie wiersza)

Znak spacji

Koniec wątku

Dywiz miękki

Dywiz twardy

Zakładka

Tabulator wcięcia z prawej

Wcięcie dotąd

Zakończenie zagnieżdżonego stylu

Nie łącznik

Spacja firetowa

Spacja półfiretowa

Spacja twarda

Spacja twarda (stała szerokość)

Spacja włoskowa

Jedna szósta firetu

Chuda spacja

Jedna czwarta firetu

Jedna trzecia firetu

Spacja interpunkcyjna

Spacja cyfrowa

Spacja justująca

Podział kolumny

Podział ramki

Podział strony

Podział strony nieparzystej

Podział strony parzystej

Wymuszone łamanie wiersza

Notatka w programie InCopy
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Notatka w programie InCopy (w edytorze wątków)

Znacznik pozycji (tylko InCopy)

Znacznik indeksu

Znacznik indeksu (w edytorze wątków)

Ukryty tekst warunkowy

Ukryty tekst warunkowy (w Edytorze wątków)

Znacznik zakładki lub docelowego hiperłącza (często
zakotwiczenie tekstu)

Znacznik zakładki lub docelowego hiperłącza (w edytorze
wątków)

Miejsce docelowe hiperłącza (w Edytorze wątków)

Akapit z odsyłaczami

Hiperłącze z odsyłaczami (w Edytorze wątków)

Zakotwiczony obiekt

Zakotwiczony obiekt (w edytorze wątków)

znacznik XML

znacznik XML (w edytorze wątków)

Przypis dolny (w edytorze wątków)

Tabela (w edytorze wątków)

Zmienna (w edytorze wątków)

Znacznik indeksu (w edytorze wątków)

Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
Łamaniem kolumn, ramek i stron można sterować, wstawiając w tekście specjalne znaki końca.

1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma nastąpić łamanie.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania, a następnie wybierz znak końca z podmenu.

Znaki końca można również wprowadzać za pomocą klawisza Enter na klawiaturze numerycznej. Aby wprowadzić koniec łamu, naciśnij Enter;
dla końca ramki — Shift+Enter; dla końca strony — Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Enter (Mac OS).

Aby usunąć znak łamania, wybierz polecenie Tekst > Pokaż znaki ukryte, aby znaki niedrukowalne stały się widoczne. Następnie zaznacz i usuń
znak łamania.

Uwaga: Jeżeli wprowadzi się łamanie, zmieniając ustawienia akapitu (np. w oknie dialogowym Opcje przenoszenia), to zostanie ono zastosowane
na początku akapitu zawierającego to ustawienie. Jeżeli wprowadzi się łamanie wstawiając znak specjalny, to przenoszenie następuje
bezpośrednio po znaku specjalnym.

Opcje łamania
W menu Tekst > Wstaw znak łamania dostępne są następujące opcje:

Koniec kolumny Przenosi tekst do następnej kolumny w bieżącej ramce tekstowej. Jeżeli ramka ma tylko jedną kolumnę, tekst przechodzi do
następnej ramki powiązanej.
Koniec ramki Przenosi tekst do następnej powiązanej ramki tekstowej, niezależnie od ustawień łamów bieżącej ramki.
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Koniec strony Przenosi tekst na następną stronę, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.
Koniec strony nieparzystej Przenosi tekst na następną stronę nieparzystą, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.
Koniec strony parzystej Przenosi tekst na następną stronę parzystą, zawierającą ramkę powiązaną z bieżącą ramką tekstową.
Koniec akapitu Wstawia znak końca akapitu (tak samo, jak naciśnięcie klawisza Enter lub Return).
Wymuszone łamanie wiersza Wymusza łamanie wiersza w miejscu wstawienia znaku, co powoduje rozpoczęcie nowej linii bez rozpoczynania
nowego akapitu (to samo można uzyskać, naciskając Shift+Enter lub Shift+Return). Wymuszone łamanie wiersza zwane jest również miękkim
końcem wiersza.

Miękki koniec wiersza Wskazuje miejsce, gdzie wiersz ma zostać przełamany, jeśli zajdzie potrzeba złamania wiersza. Miękki koniec wiersza
jest podobny do dywizu miękkiego, z tą jednak różnicą, iż w miejscu łamania wiersza dywiz nie jest dodawany.
Podobne opcje łamania są dostępne w oknie dialogowym Opcje przenoszenia i Opcje stylu akapitowego.

Korzystanie z edytora wątków
W programie InDesign tekst można edytować w układzie (na stronie) albo w oknie edytora wątków. Pisanie i edytowanie tekstu w edytorze
wątków umożliwia wyświetlanie całego wątku czcionką o wybranym kroju, rozmiarze i odstępach określonych w preferencjach. Uwagi użytkownika
nie rozpraszają tutaj elementy układu i formatowania. W Edytorze wątków można również przeglądać zmiany wprowadzone do tekstu.

Każdy wątek pojawia się w innym oknie edytora wątków. W edytorze wyświetlany jest cały tekst wątku, łącznie z tekstem zakrytym. Jednocześnie
można otwierać wiele okien edytora wątków, w tym nawet wiele okien zawierających kolejne instancje tego samego wątku. Pionowa miarka
wskazuje, ile tekstu wypełnia ramkę, a linia oznacza miejsce, od którego tekst zostaje zakryty.

Zmiany wprowadzane w czasie edycji wątku pojawiają się w oknie dokumentu. Otwarte wątki są widoczne w menu Okno. W oknie edytora wątków
nie można utworzyć nowego wątku.

Okno edytora wątków
A. Style akapitowe B. Przeciągnięcie podziałki umożliwia zmianę szerokości kolumny C. Miarka pionowa D. Wskaźnik tekstu zakrytego

Można przeglądać i edytować tabele w Edytorze wątków, w którym tekst wyświetlany jest w kolumnach i wierszach dla łatwiejszej edycji. W prosty
sposób możesz rozwijać i zwijać tabele oraz decydować o sposobie ich wyświetlania.

Edytor wątków wyświetla również tekst, który został dodany, usunięty lub zmodyfikowany, jeśli Monitorowanie zmian było włączone. Zobacz
Monitorowanie i recenzowanie zmian.

Otwieranie Edytora wątków
1. Zaznacz ramkę tekstową, kliknij wybrany punkt wstawiania w ramce tekstowej, albo zaznacz wiele ramek z różnych wątków.
2. Wybierz polecenie Edycja > Edytuj w edytorze wątków.

Aby otworzyć okno edytora wątków z inną instancją tego samego wątku, uaktywnij edytor wątków i wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe
okno.

Powrót do okna układu
 Wykonaj jedną z następujących czynności w oknie edytora wątków:

Wybierz polecenie Edycja > Edytuj w układzie. Gdy użyje się tej metody, w widoku układu zachowane zostanie zaznaczenie tekstu i pozycja
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punktu wstawiania z edytora wątków. Okno wątku pozostanie otwarte, ale przesunie się pod okno układu.

Kliknij w oknie układu. Okno wątku pozostanie otwarte, ale przesunie się pod okno układu.

Zamknij okno edytora wątków.

Wybierz nazwę dokumentu u dołu menu Okno.

Wyświetlanie lub ukrywanie pozycji edytora wątków
Możesz pokazywać lub ukrywać kolumnę nazwy stylu i miarkę głębokości, rozwijać lub zwijać przypisy oraz pokazywać lub ukrywać znaki
dzielenia akapitu, aby wskazać początek nowych akapitów. Ustawienia te dotyczą wszystkich otwartych okien edytora wątków, a także wszystkich
okien, które zostaną otwarte później.

Przy aktywnym edytorze wątków wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Pokaż kolumnę nazwy stylów lub Ukryj kolumnę nazwy stylów.
Szerokość kolumny z nazwami stylów można także modyfikować przez przeciąganie pionowego paska. Nowo otwarte okna edytora wątków
będą używały tej samej szerokości kolumny.
Przy aktywnym edytorze wątków wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Pokaż miarkę głębi lub Ukryj miarkę głębi.
Przy aktywnym Edytorze wątków wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy
dolne.
Przy aktywnym Edytorze wątków wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Pokaż znaki dzielenia akapitu lub Ukryj znaki dzielenia akapitu.

Preferencje edytora wątków
Preferencje wyświetlania edytora wątków określają wygląd edytora wątków. Chociaż edytor wątków wyłącza większość atrybutów formatowania
tekstu poza najbardziej podstawowymi, niektóre obiekty i atrybuty są w nim przedstawiane, np.:

Atrybut Ikona

Tabela

Obiekty w wierszu

Znaczniki XML

Zmienne

Źródła hiperłącz

Zakotwiczenia hiperłącz

Odsyłacz

Ukryty tekst warunkowy

Notatka

Przypisy dolne

Znaczniki indeksu

Tekst usunięty

Tekst dodany

Tekst przeniesiony

Opcje wyświetlania tekstu Wybierz wyświetlaną czcionkę, rozmiar, odstępy między wierszami, kolor tekstu i tło. Na tym etapie możesz określić
także inny temat, na przykład System klasyczny do wyświetlania żółtego tekstu na czarnym tle. Ustawienia te wpływają na sposób pokazywania
tekstu w edytorze wątków, a nie na wygląd tekstu w układzie.
Włącz wygładzanie Wygładź nierówne krawędzie tekstu i wybierz rodzaj wygładzania: Dla monitorów LCD, Gładkie lub Domyślne, które wygładza
tekst używając odcieni szarości. Natomiast opcja Dla monitorów LCD wygładza tekst używając kolorów, a nie odcieni szarości. Najlepiej sprawdza
się w przypadku jasnego tła i czarnego tekstu. Opcja Gładkie używa odcieni szarości, ale daje jaśniejsze i bardziej rozmyte efekty niż opcja
Domyślne.
Opcje kursora Zmień wygląd kursora tekstowego. Na przykład, zaznacz opcję Migotanie, jeżeli kursor ma być migający.
Tekst z ramek w wierszu nie pojawia się w oknie edytora wątku macierzystego, ale może być wyświetlany we własnym oknie edytora wątków.
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Do góryKorzystanie z tekstu warunkowego
Dzięki tekstowi warunkowemu możesz tworzyć różne wersje tego samego dokumentu. Po stworzeniu warunków należy je zastosować do danego
przedziału tekstu. Pokazując i ukrywając warunki możesz tworzyć różne wersje swoich dokumentów. Na przykład tworząc instrukcję komputerową
możesz stworzyć osobne warunki dla systemów Mac OS oraz Windows. Przed wydrukowaniem wersji podręcznika dla systemu Mac OS możesz
pokazać cały tekst z zastosowanym warunkiem „Mac” i ukryć tekst z zastosowanym warunkiem „Windows”. Następnie możesz wykonać odwrotną
operację, aby wydrukować podręcznik dla systemu Windows.

Tekst warunkowy pokazany
A. Wszystkie warunki są pokazane B. Wskaźniki warunkowe

Tekst warunkowy ukryty
A. Warunek „Mac” ukryty B. Symbole warunku ukrytego

Warunki mogą być stosowane wyłącznie do tekstu. Można stworzyć warunek dla zakotwiczonego obiektu, ale tylko poprzez zaznaczenie
znacznika zakotwiczonego obiektu. Można stworzyć warunek dla tekstu w komórkach tabeli, ale nie można go stworzyć dla kolumn, wierszy czy
samych komórek tabeli. Można stosować warunki dla tekstu w zablokowanych wątkach programu InCopy.

Samouczek wideo poświęcony wykorzystaniu tekstu warunkowego można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Planowanie dokumentów warunkowych
Podczas planowania projektu warunkowego należy zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju ma to być materiał oraz jak inni ludzie mogą kolejno
nad nim pracować, jeśli dokument zostanie przekazany dalej. Należy odpowiednio zaplanować tekst pod względem spójności, aby był on
łatwiejszy w użyciu. W tym celu można skorzystać z następujących wskazówek.

Liczba wersji Określ ile wersji będzie zawierał finalny projekt. Na przykład, jeśli opracowujesz podręcznik opisujący program działający zarówno
na platformie Windows jak i Mac OS, możesz potrzebować co najmniej dwóch wersji: dla systemu Windows oraz dla Mac OS. Jeśli chcesz
opracować każdą wersję z dodatkowymi komentarzami rozmieszczonymi w tekście dla procesu recenzyjnego, możesz potrzebować nawet więcej
wersji: dla Mac OS z komentarzami, dla Mac OS bez komentarzy, dla Windows z komentarzami i dla Windows bez komentarzy.
W przypadku dokumentów z wieloma warunkami możesz określić zestawy warunków, które w szybki sposób mogą zostać zastosowane do
dokumentu.

Liczba potrzebnych znaczników warunkowych Określ ile znaczników warunkowych będzie potrzebnych do utworzenia wszystkich wersji.
Wersja dokumentu określana jest przez indywidualny zestaw znaczników warunkowych. Na przykład ukończona wersja podręcznika dla systemu
Windows zawierać może pokazany znacznik warunkowy Windows, ukryty znacznik warunkowy Mac OS oraz ukryty znacznik warunkowy
Komentarze. W tym przypadku należałoby zdecydować, czy użyć osobnego znacznika warunkowego dla komentarzy dla systemu Windows i
osobnego dla komentarzy dla systemu Mac OS, czy jednego znacznika dla komentarzy dla obydwu systemów.
Organizacja zawartości Oceń w jakim stopniu dokument ma być warunkowy i jak najlepiej ułożyć materiał, aby ułatwić i usprawnić jego
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uzupełnianie oraz utrzymanie. Na przykład możesz zorganizować księgę tak, aby tekst warunkowy ograniczał się tylko do kilku dokumentów.
Możesz też zachować różne wersje danego rozdziału w osobnych plikach, a nie jako tekst warunkowy, a następnie korzystać z tych plików dla
każdej z wersji księgi.
W niektórych przypadkach, jak na przykład podczas pracy nad różnymi wersjami językowymi, łatwiej jest stworzyć osobne warstwy dla każdego z
języków zamiast korzystać z warunków.

Sposób oznakowania Określ najmniejszą jednostkę tekstu warunkowego. Na przykład, jeśli dokument ma być tłumaczony na inny język,
najmniejszą ilością tekstu warunkowego powinno być jedno zdanie. Jako, że podczas tłumaczenia często zmienia się porządek wyrazów, użycie
fragmentu zdania jako tekstu warunkowego skomplikowałoby proces.
Niekonsekwencja w stosowaniu warunków wobec odstępów i znaków interpunkcyjnych możesz prowadzić do powstania dodatkowych odstępów
lub błędów w słowach. Zdecyduj, czy odstępy i znaki interpunkcyjne również mają być warunkowe. W przypadku, gdy tekst warunkowy zaczyna
się i kończy znakiem interpunkcyjnym, znak ten również powinien być warunkowy. Ułatwi to odczytanie tekstu podczas wyświetlania więcej niż
jednej wersji.

Aby zapobiec problemom z odstępami, takim jak przypadki, gdy odstęp warunkowy poprzedzony jest odstępem bez warunków, ustaw standardy
obsługi odstępów następujących po tekście warunkowym (zawsze warunkowe lub zawsze bez warunków).

Aby ułatwić pogląd tekstu, określ kolejność, w jakiej tekst warunkowy będzie wyświetlany i korzystaj z tej kolejności w całym dokumencie.

Indeksy i odsyłacze Podczas indeksowania dokumentu zwróć uwagę, czy znaczniki indeksu umieszczane są wewnątrz, czy na zewnątrz tekstu
warunkowego. Należy pamiętać, że znaczniki indeksu znajdujące się w ukrytym tekście warunkowym nie są brane pod uwagę podczas
generowania indeksu.
Podczas tworzenia odsyłacza do tekstu warunkowego, upewnij się czy tekst źródłowy posiada ten sam warunek. Na przykład jeśli dodasz odsyłacz
do akapitu warunku „Windows”, a zakotwiczenie tekstu znajduje się w warunku „Mac”, to odsyłacz nie będzie działać po ukryciu warunku „Mac”.
Oznaczenie „HT” pojawi się obok odsyłacza w panelu Hiperłącza.

Po stworzeniu odsyłacza do akapitu, w którym część tekstu jest warunkowa i zmianie ustawień widoczności dla tego warunku należy uaktualnić
odsyłacz.

Tworzenie warunków
Utworzone warunki są zapisywane w aktualnym dokumencie. Jeśli podczas tworzenia warunku żaden dokument nie jest otwarty, warunek ten
pojawi się we wszystkich nowych dokumentach, które zostaną utworzone.

Można ułatwić identyfikację tekstu warunkowego stosując różne wskaźniki warunku, np. czerwone faliste podkreślenie.

1. Wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Tekst warunkowy, aby wyświetlić panel Tekst warunkowy.
2. Wybierz polecenie Nowy warunek z menu panelu Tekst warunkowy i wpisz nazwę warunku.
3. W grupie Wskaźnik określ wygląd wskaźnika, do którego zastosowany jest warunek.

Domyślnie wskaźniki (np. czerwone faliste podkreślenia) są wyświetlane w dokumencie, ale nie zostają drukowane. Można wybrać specjalne
opcje z menu Wskaźniki w panelu Tekst warunkowy, aby ukryć wskaźniki lub zezwolić na ich drukowanie, co może przydać się do celów
recenzyjnych.

4. Kliknij OK.

Stosowanie warunków do tekstu
Można stosować wiele warunków do tego samego tekstu. Domyślnie do identyfikacji tekstu warunkowego używane są wskaźniki warunku. Jeśli
jednak wskaźniki są ukryte, możesz wykorzystać panel Tekst warunkowy do określenia, które warunki zostały zastosowane w aktualnym tekście.
Ciemniejszy znaczek wskazuje, że warunek zastosowany jest do aktualnego tekstu. Jaśniejszy znaczek wskazuje, że warunek zastosowany jest
tylko do części zaznaczenia.

1. Zaznacz tekst, do którego ma być zastosowany warunek.
2. W panelu Tekst warunkowy (Okno > Tekst i tabele > Tekst warunkowy) wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastosować warunek, kliknij warunek lub pole obok nazwy warunku.

Aby zastosować warunek i usunąć inne warunki zastosowane do tekstu, kliknij odpowiedni warunek z wciśniętym klawiszem Alt
(Windows) lub z wciśniętym klawiszem Option (Mac OS).

Aby usunąć warunek, kliknij pole obok nazwy warunku. Możesz też kliknąć opcję [Bez warunków], aby usunąć wszystkie warunki z
zaznaczonego tekstu.

Uwaga: Nie można stosować skrótów klawiaturowych dla określonych warunków. Można jednak stosować warunki za pomocą funkcji Szybkie
stosowanie.

Wyświetlanie lub ukrywanie warunków
Po ukryciu warunku cały tekst, dla którego warunek ten był zastosowany zostaje ukryty. Ukrycie warunków często powoduje zmianę numeracji
stron w dokumencie lub księdze. Można skorzystać z funkcji Inteligentne ponowne wlanie tekstu, aby automatycznie dodawać i usuwać strony
podczas ukrywania oraz pokazywania warunków.

Ukryty tekst warunkowy nie jest brany pod uwagę w dokumencie. Na przykład ukryty tekst nie jest drukowany ani eksportowany, znaczniki indeksu
w ukrytym tekście warunkowym nie są brane pod uwagę podczas generowania indeksu oraz tekst ten jest ignorowany podczas korzystania z
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funkcji szukania i sprawdzania pisowni.

Po ukryciu warunku, ukryty tekst przechowywany jest w symbolu ukrytego warunku . Jeśli zaznaczysz tekst zawierający symbol ukrytego
warunku i spróbujesz go usunąć, program InDesign zapyta, czy chcesz usunąć ukryty tekst warunkowy. Do ukrytego tekstu warunkowego nie
można stosować innych warunków, stylów ani formatowania.

Jeśli do tekstu zastosowanych jest kilka warunków i co najmniej jeden z nich jest pokazany, tekst nie jest traktowany jako ukryty.

Aby pokazać lub ukryć poszczególne warunki, kliknij pole widoczności obok nazwy warunku. Ikona oka wskazuje, że warunek jest widoczny.
Aby pokazać lub ukryć wszystkie warunki, wybierz polecenie Pokaż wszystkie lub Ukryj wszystkie z menu panelu Tekst warunkowy.

Korzystanie z zestawów warunków
Zestaw warunków zawiera ustawienia widoczności dla wszystkich warunków, ułatwiając przedstawianie różnych wersji dokumentu. Na przykład
możesz mieć skomplikowany dokument z zastosowanymi warunkami dotyczącymi platformy (Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX), języka
(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) oraz redakcji tekstu (Recenzja i Komentarze wewnętrzne). Do celów recenzowania francuskiej wersji
dla systemu Vista, możesz stworzyć zestaw pokazujący tylko warunki Vista, francuski i Recenzja, a ukrywający wszystkie pozostałe.

Zestawy nie są niezbędne, ale znacznie ułatwiają zmienianie ustawień widoczności warunków.

1. Zastosuj odpowiednie warunki do tekstu.
2. Jeśli menu Zestaw nie jest widoczne w panelu Tekst warunkowy, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Tekst warunkowy.
3. W panelu Tekst warunkowy możesz pokazywać lub ukrywać warunki zgodnie z aktualną potrzebą.
4. Wybierz polecenie Utwórz nowy zestaw z menu panelu Zestaw, określ nazwę zestawu i kliknij OK.

Nowy zestaw staje się aktywnym zestawem.

5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zastosować zestaw warunków do dokumentu, wybierz nazwę zestawu z menu Zestaw.

Aby zakryć ustawienia zestawu warunków, zaznacz zestaw, a następnie zmień ustawienia widoczności dla dowolnego warunku. Obok
zestawu warunków pojawi się znak plus (+). Ponownie wybierz zestaw warunków, aby wrócić do poprzednich ustawień. Wybierz
polecenie Zmień definicję „[Zestawu warunków]”, aby wprowadzić nowe ustawienia widoczności dla zestawu.

Aby usunąć zestaw warunków, zaznacz go, a następnie wybierz polecenie Usuń „[Zestaw warunków]”. Usunięcie zestawu warunków nie
usuwa warunków zestawu, ani nie usuwa warunków z miejsc, gdzie zostały zastosowane.

Zarządzanie warunkami
 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Usuń warunek Zaznacz warunek i kliknij ikonę Usuń warunek u dołu panelu Tekst warunkowy. Określ, który warunek ma zastąpić warunek
wykasowany, a następnie kliknij OK. Wybrany warunek zostanie zastosowany do całego tekstu, do którego zastosowany był wykasowany
warunek.
Aby usunąć kilka warunków, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift zaznaczając kolejne warunki z listy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl
(Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS), zaznaczając warunki z różnych miejsc listy, a następnie kliknij ikonę Usuń warunek.

Usuń warunek z tekstu Usuwanie znacznika warunku z tekstu różni się od kasowania znacznika z dokumentu. Po usunięciu znacznika z tekstu,
pozostaje on wciąż w dokumencie do ponownego zastosowania.
Aby usunąć warunek z tekstu, zaznacz tekst i kliknij pole obok warunku lub kliknij opcję [Bez warunków], usuwając wszystkie warunki z
zaznaczonego tekstu.

Załaduj (importuj) warunki Wybierz polecenie Załaduj warunki (aby załadować wyłącznie warunki) lub Załaduj warunki i zestawy z menu panelu
Tekst warunkowy. Zaznacz dokument programu InDesign, z którego mają być zaimportowane warunki, a następnie kliknij Otwórz. Załadowane
warunki i zestawy zastąpią swoje odpowiedniki o identycznych nazwach.
Nie można załadować warunków z pliku programu InCopy do programu InDesign, ale można je załadować z pliku programu InDesign zarówno do
programu InDesign, jak i InCopy.

Załadowane zestawy ignorują ustawienia widoczności warunków znajdujących się w panelu Tekst warunkowy.

Synchronizuj warunki w księdze Aby się upewnić, że we wszystkich dokumentach księgi stosowane są te same warunki, utwórz żądane warunki
w dokumencie źródła stylu, wybierz Ustawienia tekstu warunkowego w oknie dialogowym Opcje synchronizacji, a następnie zsynchronizuj księgę.
Pokaż lub ukryj wskaźniki warunku Wybierz polecenie Pokaż lub Ukryj z menu Wskaźniki w panelu Tekst warunkowy, aby pokazać lub ukryć
wskaźniki. Jeśli chcesz zobaczyć, które obszary są warunkowe w danej wersji, pokaż znaczniki warunku. Jeśli wskaźniki warunku przeszkadzają w
przeglądaniu układu, ukryj wskaźniki warunku. Wybierz Pokaż i Drukuj, jeśli chcesz, aby wskaźniki warunku zostały wydrukowane.
Zmień nazwę warunku W panelu Tekst warunkowy kliknij warunek, odczekaj chwilę, a następnie kliknij nazwę warunku. Wpisz inną nazwę.
Edytuj wskaźniki warunku W panelu Tekst warunkowy kliknij podwójnie warunek lub zaznacz warunek i wybierz polecenie Opcje warunku z
menu panelu. Określ ustawienia wskaźnika i kliknij OK.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego
Użyj okna dialogowego Znajdź/Zastąp, aby znaleźć tekst z co najmniej jednym zastosowanym warunkiem i zastąp go co najmniej jednym innym
warunkiem.

273



 

1. Uwzględnij dowolny tekst warunkowy podczas szukania.

Ukryty tekst nie jest jednak brany pod uwagę podczas szukania.

2. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
3. Jeśli na dole okna dialogowego nie pokazały się pola Znajdź format i Zamień format, kliknij Więcej opcji.
4. Kliknij pole Znajdź format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania formatu. W części Warunki zaznacz opcję [Dowolny

warunek] (aby odszukać tekst z zastosowanym dowolnym warunkiem), [Brak warunków] (aby odszukać tekst bez zastosowanego warunku)
lub zaznacz konkretny warunek lub warunki, które chcesz odszukać. Kliknij OK.

Funkcja ta znajduje tekst spełniający wszystkie wybrane warunki wyszukiwania. Na przykład po zaznaczeniu Warunku 1 i Warunku 2 tekst,
do którego jest zastosowany tylko jeden z tych warunków nie zostanie znaleziony, podobnie jak tekst, do którego zastosowany jest jeszcze
inny warunek oprócz tych dwóch.

5. Kliknij pole Zmień format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zmiany formatu. Określ inną opcję formatowania, jak na przykład
warunek lub styl znakowy, a następnie kliknij OK.

Jeśli zaznaczysz sekcję Warunki w oknie dialogowym Ustawienia zmiany formatu, opcja [Dowolny warunek] nie wprowadzi żadnych zmian
do znalezionego tekstu warunkowego. Opcja ta przydaje się do zastosowania innego formatowania (na przykład stylu znakowego). Zaznacz
opcję [Brak warunków], aby usunąć wszystkie warunki ze znalezionego tekstu. Po zaznaczeniu określonego warunku możesz zdecydować,
czy ma on zastąpić warunek zastosowany do znalezionego tekstu, czy też ma być do niego dodany.

6. Kliknij Znajdź, a następnie przycisk Zmień, Zmień/Znajdź albo Zmień wszystkie, aby zastąpić warunek.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Znajdź/Zastąp
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Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
Metaznaki do wyszukiwania
Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
Znajdź/zmień elementy przy pomocy zapytań

Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
Okno dialogowe Znajdź/Zastąp zawiera zakładki pozwalające określić elementy do znalezienia i zastąpienia.

Okno dialogowe Znajdź/Zastąp
A. Zakładki w oknie Znajdź/Zastąp B. Znajdowanie znaku tabulacji C. Zastępowanie pauzą D. Opcje wyszukiwania E. Menu Metaznaki

Tekst Program pozwala wyszukiwać i zastępować poszczególne wystąpienia znaku, słowa, grupy słów lub tekstu sformatowanego w konkretny
sposób. Pozwala też wyszukiwać i zastępować znaki specjalne, takie jak symbole, znaczniki i znaki odstępu. Określając elementy wyszukiwane,
można używać symboli wieloznacznych.
GREP Zapewnia dostęp do zaawansowanych technik wyszukiwania na podstawie wzorców. Za ich pomocą można przeszukiwać zwykły tekst i
tekst sformatowany.
Glif Pozwala wyszukiwać i zastępować glify przy użyciu wartości Unicode lub GID/CID. Opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku glifów z
języków azjatyckich.
Obiekt Pozwala wyszukiwać i zastępować efekty oraz atrybuty formatowania w obiektach i ramkach. Przy użyciu tej opcji można, na przykład,
wyszukać obiekty o obrysie 4-punktowym i zastąpić obrysy cieniami.
Samouczek wideo przedstawiający znajdowanie i zastępowanie tekstu, obiektów i wyrażeń można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0080_pl.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
Do wypisywania, wyszukiwania i zastępowania czcionek w dokumencie lepiej jest użyć polecenia Znajdź czcionkę zamiast polecenia
Znajdź/Zamień.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
1. Aby przeszukać pewien zakres tekstu lub wątek, zaznacz tekst lub określ punkt wstawiania wewnątrz wątku. Aby przeszukać więcej niż

jeden dokument, otwórz wybrane dokumenty.
2. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp, a następnie kliknij zakładkę Tekst.
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3. Określ zakres przeszukiwania w menu Szukaj. Zależnie od potrzeb kliknij ikony powodujące uwzględnienie w przeszukiwaniu warstw
zablokowanych, stron wzorcowych, stopek i innych elementów.

4. W polu Znajdź określ dokumenty do wyszukania.

Wpisz lub wklej tekst, który ma zostać znaleziony.

Aby wyszukać lub zastąpić tabulatory, spacje i inne znaki specjalne, wybierz metaznak z wyskakującego menu po prawej stronie pola
Znajdź. Możesz też wybrać opcje wieloznaczne, np. Dowolna cyfra lub Dowolny znak.

Do wyszukiwania znaków specjalnych, np. tabulatorów, służą metaznaki.

Tekst można wyszukiwać i zastępować również za pomocą predefiniowanego zapytania. (Zobacz Znajdź/zmień elementy przy pomocy
zapytań).

5. W polu Zamień na wpisz lub wklej nowy tekst. Możesz też wybrać metaznak z wyskakującego menu po prawej stronie pola Zamień na.
6. Kliknij przycisk Znajdź.
7. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zamień (aby zmienić bieżące wystąpienie), Zamień wszystko (pojawi się

komunikat z liczbą zmian) lub Zamień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i poszukać następnego).
8. Kliknij przycisk Gotowe.

Jeżeli nie udało się uzyskać oczekiwanych rezultatów, warto sprawdzić, czy usunięte zostały atrybuty formatowania, które mogły pozostać po
poprzednim wyszukiwaniu. Czasami też trzeba poszerzyć zakres wyszukiwania. Na przykład, można przeszukać cały dokument, a nie tylko
zaznaczenie. Przeszukiwanie mogło się nie powieść również dlatego, że dotyczyło elementu, który znajduje się w miejscu wyłączonym z
przeszukiwania, np. na warstwie zablokowanej, w stopce lub w ukrytym tekście warunkowym.

Jeżeli po zastąpieniu tekstu zmienisz zdanie, możesz wybrać polecenie Edycja > Cofnij zamianę tekstu (lub Cofnij zamianę całego tekstu).

Aby znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu nie otwierając okna dialogowego Znajdź/Zastąp, wybierz polecenie Edycja > Znajdź
następny. W oknie dialogowym Znajdź/Zamień są przechowywane uprzednio wyszukiwane ciągi znakowe. Poszukiwany ciąg znaków można
wybrać także z menu po prawej stronie opcji.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu sformatowanego
1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. Jeśli opcje Znajdź format i Zmień format nie są widoczne, kliknij przycisk Więcej opcji.

3. Kliknij przycisk Znajdź format albo ikonę wskaż atrybuty do znalezienia  po prawej stronie sekcji Ustawienia wyszukiwania formatu.
4. Z zakładek po lewej stronie okna dialogowego Ustawienia wyszukiwania formatu wybrać typ formatowania wybierz atrybuty formatu, a

następnie kliknij przycisk OK.

Niektóre opcje formatowania czcionek OpenType pojawiają się zarówno w sekcji Opcje OpenType, jak i sekcji Podstawowe formatowanie
znakowe (menu Położenie). Informacje na temat OpenType i innych atrybutów formatowania można znaleźć w systemie pomocy do
programu InDesign, wyszukując powiązane tematy.

Uwaga: Aby szukać (lub zastępować) tylko formatowania, pozostaw puste pole Znajdź lub Zamień na.

5. Aby zastosować formatowanie do znalezionego tekstu, dwukrotnie kliknij pole Zmień format lub kliknij ikonę wskaż atrybuty do zmiany ,
umieszczoną w sekcji Ustawienia zmiany formatu. Następnie wybierz typ formatowania, określ atrybuty formatu i kliknij przycisk OK.

6. Użyj przycisków Znajdź i Zastąp na do sformatowania tekstu.
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Po określeniu formatowania dla kryteriów wyszukiwania, nad polami Znajdź lub Zamień na pojawiają się ikony informacyjne. Ikony te
przypominają, że ustawiono atrybuty formatowania, zatem operacje wyszukiwania lub zastępowania zostaną odpowiednio ograniczone.

Aby szybko usunąć wszystkie atrybuty formatowania z sekcji Ustawienia wyszukiwania formatu lub Ustawienia zamiany formatu, kliknij przycisk
Wyczyść.

Często stosowane techniki funkcji Znajdź/Zastąp
Wyszukiwanie na podstawie symboli wieloznacznych Wyszukiwanie może być prowadzone z wykorzystaniem symboli wieloznacznych oraz
takich opcji, jak Dowolna cyfra i Dowolny odstęp. Na przykład, wpisanie ciągu „t^?m” w polu Znajdź spowoduje wyszukanie słów zaczynających
się od litery „t”, a kończących na literę „m”, takich jak „tym”, „tam” i „tom”. Użytkownik może albo wpisać symbole wieloznaczne, albo wybrać opcję
z podmenu Wieloznaczniki (z wyskakującego menu obok pola Znajdź).
Schowek wyszukiwania metaznaków Przy wyszukiwaniu metaznaków, takich jak pauzy czy punktory, warto skopiować zawierający je tekst i
wkleić go do pola Znajdź (wpisywanie metaznaków jest dość niewygodne). Program InDesign automatycznie dokonuje konwersji wklejonych
znaków specjalnych na odpowiednie metaznaki.
Zastępowanie tekstu zawartością schowka Znajdowane elementy mogą być zastępowane sformatowaną lub niesformatowaną zawartością
schowka. Znaleziony tekst można zastąpić nawet skopiowanym uprzednio obiektem graficznym. Należy skopiować element, przejść do okna
dialogowego Znajdź/Zastąp, wyświetlić wyskakujące menu po prawej stronie pola Zmień na i wybrać opcję z podmenu Inne.
Wyszukiwanie i usuwanie niepotrzebnego tekstu W celu usunięcia niepotrzebnego tekstu należy wprowadzić go w polu Znajdź i pozostawić
puste pole Zamień na (pole to nie może zawierać żadnego formatu).
Znakowanie XML Do wyszukanego tekstu można zastosować znaczniki XML.

Opcje znajdowania i zastępowania tekstu
Menu Szukaj Zawiera opcje określające zakres wyszukiwania.

Dokumenty  Jest przeszukiwany cały dokument. Opcja Wszystkie dokumenty powoduje, że są przeszukiwane wszystkie otwarte
dokumenty.
Wątek  Jest przeszukiwany cały tekst w zaznaczonej ramce oraz w powiązanych z nią ramkach, łącznie z tekstem zakrytym. Opcja Wątki
powoduje przeszukiwanie wątków we wszystkich zaznaczonych ramkach. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono ramkę
tekstową lub określono punkt wstawiania.
Do końca wątku  Przeszukiwanie rozpoczyna się od punktu wstawiania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy określono punkt
wstawiania.
Zaznaczenie  Jest przeszukiwany tylko zaznaczony tekst. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono jakiś tekst.

Zablokuj wszystkie warstwy Jest przeszukiwany tekst na warstwach, które zostały zablokowane w oknie Opcje warstwy. Na warstwach
zablokowanych nie można zastępować tekstu.
Uwzględnij zablokowane wątki Tekst jest wyszukiwany w wątkach pobranych InCopy. W wątkach zablokowanych nie można zastępować
tekstu.
Uwzględnij ukryte warstwy Jest przeszukiwany tekst na warstwach, które zostały ukryte w oknie Opcje warstwy. Tekst znaleziony na
warstwie ukrytej nie jest widoczny, ale miejsce jego występowania jest wyróżnione. Na warstwach ukrytych nie można zastępować tekstu.
Ukryty tekst zawsze jest pomijany podczas wyszukiwania.

Uwzględnij strony wzorcowe Są przeszukiwane strony wzorcowe.
Uwzględnij przypisy dolne Są przeszukiwane przypisy dolne.
Uwzględniaj wielkość liter Są wyszukiwane tylko słowa, które dokładnie zgadzają się pod względem użycia wielkich liter z tekstem
wprowadzonym w polu Znajdź. Na przykład, przy wyszukiwaniu tekstu PrePress nie zostaną znalezione frazy Prepress, prepress lub
PREPRESS.
Całe słowo Są pomijane wystąpienia wyszukiwanych znaków, które wchodzą w skład innego słowa. Na przykład, gdy szuka się ciągu
„produkcja” jako całego słowa, program InDesign pominie ciąg „reprodukcja”.

Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
Na zakładce GREP okna dialogowego Znajdź/Zastąp można definiować wyrażenia GREP, które ułatwiają wyszukiwanie ciągów znakowych i
wzorców w długich dokumentach lub wielu dokumentach. Metaznaki GREP można wprowadzać ręcznie lub wybierać z listy Znaki specjalne do
wyszukania. Przy wyszukiwaniu techniką GREP jest uwzględniana wielkość liter.

InDesign Secrets udostępnia listę zasobów GREP - InDesign GREP.

1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp, a następnie kliknij zakładkę GREP.

2. Określ zakres przeszukiwania w menu Szukaj u dołu okna dialogowego. Zależnie od potrzeb kliknij ikony powodujące uwzględnienie w
przeszukiwaniu warstw zablokowanych, stron wzorcowych, stopek i innych elementów.

3. W polu Znajdź zdefiniuj, jedną z poniższych metod, wyrażenie GREP:

Wpisz całe wyrażenie. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania).

Kliknij ikonę Znaki specjalne do wyszukania po prawej stronie opcji Znajdź, po czym zdefiniuj wyrażenie, wybierając odpowiednie opcje z
podmenu Położenia, Powtórz, Dopasuj, Modyfikatory i POSIX.
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4. W polu Zamień na wpisz lub wklej nowy tekst.

5. Kliknij przycisk Znajdź.

6. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zamień (aby zmienić bieżące wystąpienie), Zamień wszystko (pojawi się
komunikat z liczbą zmian) lub Zamień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i poszukać następnego).

Style GREP pozwalają także zastosować styl znakowy do tekstu, który odpowiada wyrażeniu GREP. Okno dialogowe Style GREP pozwala
swobodnie testować wyrażenia GREP. Dodaj do akapitu przykłady, które chcesz znaleźć, a następnie w oknie dialogowym GREP określ styl
znakowy i wyrażenie GREP. Po włączeniu Podglądu można edytować wyrażenie, do momentu gdy będzie ono we właściwy sposób wpływało
na wszystkie przykłady.

Wskazówki definiowania wyrażenia GREP
Tutaj znajdują się wskazówki definiowania wyrażeń GREP.

Wyszukiwania w zakładce GREP są podobne do tych w zakładce Tekst, ale należy mieć na uwadze potrzebę wstawiania innych kodów w
zależności od używanej zakładki. Ogólnie, metaznaki zakładki Tekst rozpoczynają się od ^ (np. ^t dla tabulatora), metaznaki zakładki GREP
rozpoczynają się od \ (np. \t dla tabulatora). Jednakże, nie wszystkie metaznaki podlegają tej regule. Na przykład, znak końca akapitu to ^p w
zakładce Tekst i \r w zakładce GREP. Lista metaznaków używanych w zakładkach Tekst i GREP, znajduje się w części Metaznaki do
wyszukiwania.

Aby wyszukać znak, który w wyrażeniu GREP reprezentuje coś innego, wprowadź przed nim odwrócony ukośnik (\). Na przykład kropka ( . )
reprezentuje w wyrażeniu GREP dowolny znak. Aby wyszukać kropkę, wprowadź „\.”.

Jeśli wyszukiwanie GREP będzie jeszcze wykorzystywane lub będzie udostępniane innym, zapisz je w postaci zapytania. (Zobacz
Znajdź/zmień elementy przy pomocy zapytań).

Użyj nawiasów do rozdzielenia wyszukiwania na wyrażenia cząstkowe. Na przykład, jeśli wyszukujesz słowa „kat” lub „kot,” możesz użyć
ciągu k(a|o)t. Nawiasy są szczególnie użyteczne podczas identyfikowania grup. Na przykład, wyszukiwanie słów „(kot) i (pies)” identyfikuje
„kot” jako Znaleziony tekst 1 i „pies” jako Znaleziony tekst 2. Wyrażenia Znaleziony tekst (np. $1 dla Znaleziony tekst 1) można użyć, aby
zmienić tylko część znalezionego tekstu.

Przykłady wyszukiwania GREP
Korzystaj z poniższych przykładów, aby nauczyć się, w jaki sposób korzystać z wyrażeń GREP.

Przykład 1: Znajdowanie tekstu bez cudzysłowów
Przypuśćmy, że chcesz wyszukać dowolny wyraz zawarty w cudzysłowach (np. „Hiszpania”), usunąć cudzysłowy i zastosować do niego styl (tak,
aby w wyniku powstał wyraz Hiszpania, a nie „Hiszpania”). Wyrażenie (")(\W+)(") zawiera trzy grupy, wskazane przez nawiasy ( ). Pierwsza i
trzecia grupa wyszukuje dowolnych cudzysłowów, natomiast druga grupa wyszukuje jednego lub więcej znaków wyrazu.

Aby odnieść się do tych grup, można użyć wyrażeń Znaleziony tekst. Na przykład, $0 odnosi się do całego znalezionego tekstu, $2 odnosi się
tylko do drugiej grupy. Wstawiając $2 w polu Zamień na i określając styl znakowy w polu Zmień format, możesz odnaleźć wyraz zawarty w
cudzysłowach i zamienić go na wyraz ze stylem znakowym. Ponieważ podany został tylko $2, to grupy $1 i $3 są usuwane. Określenie $0 lub
$1$2$3 w polu Zamień na, zastosowałoby style znakowe także do cudzysłowów.

Przykład GREP
A. Znajduje wszystkie znaki wyrazu zawartego w cudzysłowach B. Styl znakowy nadawany jest drugiej grupie (słowo) natomiast grupy pierwsza i
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trzecia (cudzysłowy otwarte i zamknięte) zostają usunięte C. Styl znakowy określony

W tym przykładzie wyszukiwane są tylko pojedyncze wyrazy zawarte w znakach zapytania. Aby wyszukać frazy zawarte w nawiasach, dodaj
wyrażenie wieloznaczne, np. (\s*.*\w*\d*), które wyszukują spacji, znaków, liter i cyfr.

Przykład 2: Numery telefonów
InDesign dołącza wiele predefiniowanych ustawień wyszukiwania, które można wybierać z menu Kwerendy. Na przykład, możesz wybrać
kwerendę Konwersja numeru telefonu, która wygląda następująco:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Numery telefonów w USA mogą być podawane w różnych formatach, np. 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 i 206 555 3982. Ten ciąg
wyszukuje dowolny z podanych wzorców. Pierwsze trzy cyfry (\d\d\d) numeru telefonu mogą lub nie, zostać zawarte w nawiasach, znak zapytania
wyświetlany jest za nawiasami: \(? i \)?. Odwrócony ukośnik \ wskazuje, że bieżące nawiasy są wyszukiwane i że nie jest to częścią wyrażenia
cząstkowego. Nawiasy [ ] wyszukują dowolnego znaku umieszczonego pomiędzy nimi, w tym przypadku, [-. ] wyszukują dywizu, kropki lub spacji.
Znak zapytania za nawiasami wskazuje, że elementy zawarte w nawiasach wyszukiwane są opcjonalnie. W rezultacie, cyfry zawarte są w
nawiasach, które wskazują grupy odnoszące się do pola Zamień na.

Odniesienia grup można edytować w polu Zamień na, dopasowując je do własnych potrzeb. Na przykład, używane mogą być następujące
wyrażenia:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Dodatkowe przykłady GREP
Sprawdź przykłady z tej tabeli, aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwaniu GREP.

Wyrażenie Wyszukiwane znaki Tekst przykładowy Wyniki (tekst pogrubiony)

Klasa znaków

[ ]

[abc]

Znajduje literę a, b, lub c.

Maria cuenta bien. Mariacuentabien.

Początek akapitu

^

^~_.+

Przeszukuje początek akapitu
(^) pod względem pauzy (~_)
po której występują dowolne
znaki ( . ) jeden lub więcej razy
(+).

“We saw—or at least we think
we saw—a purple cow.”

—Konrad Yoes

„We saw—or at least we think
we saw—a purple cow”.

—Konrad Yoes

Ujemne wybieganie naprzód

(?!wzór)

InDesign (?!CS.*?)

Ujemne wybieganie naprzód
pasuje do ciągu wyszukiwania
tylko wtedy, gdy nie występuje
po nim określony wzór.

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS i InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS i InDesign CS2

Dodatnie wybieganie naprzód

(?=wzór)

InDesign (?!CS.*?)

Dodatnie wybieganie naprzód
pasuje do ciągu wyszukiwania
tylko wtedy, gdy występuje po
nim określony wzór.

Użyj podobnych wzorów dla
wyrażeń ujemne wybieganie
wstecz (?<!wzór) i dodatnie
wybieganie wstecz (?<=wzór).

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS i InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0,
InDesign CS i InDesign CS2

Grupy

( )

(szybki) (rudy) (lis) Szybki rudy lis podskakuje w
górę i w dół.

Szybki rudy lis podskakuje w
górę i w dół.

Cały znaleziony tekst = szybki
rudy lis; Znaleziony tekst 1=
szybki; Znaleziony tekst 2 =
rudy; Znaleziony tekst 3= lis

Nawiasy nie oznaczające

(?:wyrażenie)

(szybki) ($:rudy) (lis) Szybki rudy lis podskakuje w
górę i w dół.

Szybki rudy lis podskakuje w
górę i w dół.
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Cały znaleziony tekst = szybki
rudy lis; Znaleziony tekst 1=
szybki; Znaleziony tekst 2 =
rudy; Znaleziony tekst 3= lis

Wł. nieuwzględnianie wielkości
liter

(?i)

(?i)jabłko

Można także użyć (?i:jabłko)

Jabłko jabłko JABŁKO JabłkojabłkoJABŁKO

Wył. nieuwzględnianie
wielkości liter

(?-i)

(?i)jabłko Jabłko jabłko JABŁKO Jabłko jabłko JABŁKO

Wielowierszowo - Wł.

(?m)

(?m)^\w+

W tym przykładzie, wyrażenie
wyszukuje jednej lub więcej (+)
liter (\w) na początku wiersza
(^). Wyrażenie (?m) zezwala,
aby wszystkie wiersze w
znalezionym tekście były
traktowane jako oddzielne
wiersze.

(?m)^\w znajduje początek
każdego akapitu. (?-m)^\w
znajduje tylko początek wątku.

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć
Sześć Siedem Osiem

Jeden Dwa TrzyCztery Pięć
SześćSiedem Osiem

Wielowierszowo - Wył.

(?-m)

(?-m)^\w+ Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć
Sześć Siedem Osiem

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć
Sześć Siedem Osiem

Jednowierszowo - Wł.

(?s)

(?s)c.a

Wyszukuje dowolnego znaku (
. ) pomiędzy literą c i a.
Wyrażenie (?s) znajduje
dowolny znak, nawet jeśli,
przeszedł on do następnego
wiersza.

(.) znajduje wszystko z
wyjątkiem końca akapitu. (?
s)(.) znajduje wszystko, w tym
koniec akapitu.

abc abc abc abc abc abcabc abc

Jednowierszowo - Wył. (?-s)c.a abc abc abc abc abc abc abc abc

Powtarzane kilka razy

{ }

b{3} dokładnie 3 razy

b{3} przynajmniej 3 razy

b{3,}? przynajmniej 3 razy
(najszybsze dopasowanie)

b{2,3} przynajmniej 2 razy i nie
więcej niż 3 razy

b{2,3}? przynajmniej 2 dwa
razy i nie więcej niż 3 razy
(najszybsze dopasowanie)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metaznaki do wyszukiwania
Metaznaki reprezentują w programie InDesign znaki lub symbole. Metaznaki dostępne w sekcji Tekst okna dialogowego Znajdź/Zastąp zaczynają
się od znaku daszka (^); metaznaki dostępne w sekcji GREP zaczynają się od tyldy (~) lub odwróconego ukośnika+ (\). Metaznaki wpisuje się na
zakładce Tekst lub GREP okna dialogowego Znajdź/Zastąp.

Wyszukiwane ciągi warto zapisywać w postaci zapytań.

Znak: Metaznak na zakładce Tekst: Metaznak na zakładce GREP:

Znak tabulatora ^t \t
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Koniec akapitu ^p \r

Wymuszone łamanie wiersza ^n \n

Dowolny numer strony ^# ~#

Bieżący numer strony ^N ~N

Numer następnej strony ^X ~X

Numer poprzedniej strony ^V ~V

* Dowolna zmienna ^v ~v

Znacznik podrozdziału ^x ~x

* Znacznik obiektu zakotwiczonego ^a ~a

* Znacznik odsyłacza do przypisu dolnego ^F ~F

* Znacznik indeksu ^I ~I

Znak wypunktowania ^8 ~8

Znak daszka ^^ \^

Znak odwrotnego ukośnika \ \\

Znak Copyright ^2 ~2

Wielokropek ^e ~e

Tylda ~ \~

Symbol akapitu ^7 ~7

Symbol zarejestrowanego znaku
handlowego

^r ~r

Symbol podrozdziału ^6 ~6

Symbol znaku handlowego ^d ~d

Nawias okrągły otwierający ( \(

Nawias okrągły zamykający ) \)

Klamra otwierająca { \{

Klamra zamykająca } \}

Nawias kwadratowy otwierający [ \[

Nawias kwadratowy zamykający ] \]

Pauza ^_ ~_

Półpauza ^= ~=

Dywiz miękki ^- ~-

Dywiz twardy ^~ ~~

Spacja firetowa ^m ~m

Spacja półfiretowa ^> ~>

Jedna trzecia firetu ^3 ~3
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Jedna czwarta firetu ^4 ~4

Jedna szósta firetu ^% ~%

Spacja justująca ^f ~f

Spacja włoskowa ^| ~|

Spacja twarda ^s ~s

Spacja twarda (stała szerokość) ^S ~S

Chuda spacja ^< ~<

Spacja cyfrowa ^/ ~/

Spacja interpunkcyjna ^. ~.

^ Sformatowana zawartość schowka ^c ~c

^ Niesformatowana zawartość schowka ^C ~C

Dowolny cudzysłów podwójny " "

Dowolny cudzysłów pojedynczy ' '

Cudzysłów podwójny prosty ^" ~"

Cudzysłów podwójny lewy ^{ ~{

Cudzysłów podwójny prawy ^} ~}

Prosty cudzysłów pojedynczy ^' ~'

Pojedynczy cudzysłów lewy ^[ ~[

Pojedynczy cudzysłów prawy ^] ~]

Standardowy powrót karetki ^b ~b

Podział kolumny ^M ~M

Podział ramki ^R ~R

Podział strony ^P ~P

Podział strony nieparzystej ^L ~L

Podział strony parzystej ^E ~E

Miękki koniec wiersza ^k ~k

Tabulator wcięcia z prawej ^y ~y

Wcięcie dotąd ^i ~i

Zakończenie zagnieżdżonego stylu ^h ~h

Rozdzielnik ^j ~j

* Zmienna nagłówka w wierszu (styl
akapitowy)

^Y ~Y

* Zmienna nagłówka w wierszu (styl
znakowy)

^Z ~Z

* Zmienna niestandardowego tekstu ^u ~u

* Zmienna numeru ostatniej strony ^T ~T
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* Zmienna numeru rozdziału ^H ~H

* Zmienna daty utworzenia ^S ~S

* Zmienna daty modyfikacji ^o ~o

* Zmienna daty wydruku ^D ~D

* Zmienna nazwy pliku ^l (mała litera L) ~l (mała litera L)

* Dowolna cyfra ^9 \d

* Dowolny znak, który nie jest cyfrą  \D

* Dowolna litera ^$ [\l\u]

* Dowolny znak ^? . (wstawia kropkę w polu Zmień na)

* Biały odstęp (dowolna spacja lub
tabulator)

^w \s (wstawia kropkę w polu Zmień na)

* Dowolny znak, który nie jest odstępem  \S

* Dowolny znak w słowie  \w

* Dowolny znak, który nie jest literą  \W

* Dowolna wielka litera  \u

* Dowolny znak, który nie jest wielką literą  \U

* Dowolna mała litera  \l

* Dowolny znak, który nie jest małą literą  \L

^ Cały znaleziony tekst  $0

Znaleziony tekst 1-9  $1 (określa numer znalezionej grupy, np.
$3 dla grupy trzeciej; grupy zawarte są w
nawiasach)

* Kanji ^K ~K

* Początek słowa  \<

* Koniec słowa  \>

* Granice słowa  \b

* Odwrotność granicy słowa  \B

* Początek akapitu  ^

* Koniec akapitu [lokalizacja]  $

* Zero lub jeden raz  ?

* Zero lub więcej razy  *

* Raz lub więcej  +

* Zero lub jeden raz (najszybsze
dopasowanie)

 ??

* Zero lub więcej razy (najszybsze
dopasowanie)

 *?

* Raz lub więcej (najszybsze
dopasowanie)

 +?
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* Wyrażenie cząstkowe oznaczające  ( )

* Wyrażenie cząstkowe nie oznaczające  (?: )

* Zestaw znaków  [ ]

* Or  |

* Dodatnie wybieganie wstecz  (?<= )

* Ujemne wybieganie wstecz  (?<! )

* Dodatnie wybieganie naprzód  (?= )

* Ujemne wybieganie naprzód  (?! )

* Wł. nieuwzględnianie wielkości liter  (?i)

* Wył. nieuwzględnianie wielkości liter  (?-i)

* Wielowierszowo - Wł.  (?m)

* Wielowierszowo - Wył.  (?-m)

* Jednowierszowo - Wł.  (?s)

* Jednowierszowo - Wył.  (?-s)

* Dowolny znak alfanumeryczny  [[:alnum:]]

* Dowolny znak alfabetyczny  [[:alfa:]]

* Dowolny pusty znak, spacja lub tabulator  [[:blank:]]

* Dowolny znak kontrolny  [[:kontrol:]]

* Dowolny znak graficzny  [[:graf:]]

* Dowolny znak drukowalny  [[:druk:]]

* Dowolny znak interpunkcji  [[:interp:]]

* Dowolny znak, którego kod jest wyższy
niż 255 (stosowany tylko do szerokich
znaków cechujących klasy)

 [[:unicode:]]

* Dowolny znak szesnastkowy 0-9, a-f i A-
F

 [[:xdigit:]]

* Dowolny znak z określonego zestawu
glifów, np. a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã,
Ä oraz Å

 [[=a=]]

* Można wprowadzić tylko w polu Znajdź, ale nie w polu Zmień na.

^ Można wprowadzić w polu Zmień na, ale nie w polu Znajdź.

Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
Polecenie Znajdź/Zastąp pozwala wyszukiwać i zastępować atrybuty i efekty, które przysługują obiektom, ramkom graficznymi i ramkom
tekstowym. Na przykład, za jego pomocą można znaleźć w dokumencie wszystkie cienie i zastąpić je nowymi cieniami o jednakowych
ustawieniach kolorów, przezroczystości i przesunięć.

1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. Kliknij zakładkę Obiekt.

3. Kliknij przycisk Znajdź format obiektu lub ikonę Wskaż atrybuty do znalezienia .
4. Z zakładek po lewej stronie okna dialogowego Znajdź opcje formatowania obiektu wybierz typ formatowania wybierz atrybuty formatu, a
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następnie kliknij przycisk OK.

Upewnij się, że kategorie wyszukiwanych efektów są w odpowiednim stanie. Każda z kategorii efektów może znajdować się w jednym z
trzech stanów: włączona, wyłączona i pomijana. Na przykład, gdy kategoria Cień jest włączona, to podczas przeszukiwania jest
uwzględniane formatowanie cieni, gdy jest wyłączona, nie jest uwzględniane, a gdy ma status kategorii pomijanej, cienie w ogóle nie są
przeszukiwane.

5. Aby zastosować formatowanie do znalezionego obiektu, dwukrotnie kliknij pole Zmień format obiektu lub kliknij ikonę Wskaż atrybuty do
zmiany , umieszczoną w sekcji Ustawienia zmiany formatu. Następnie wybierz typ formatowania, określ atrybuty formatu i kliknij przycisk
OK.

6. Użyj przycisków Znajdź i Zastąp do sformatowania obiektów.

Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
W oknie dialogowym Znajdź/Zastąp znajduje się sekcja Glif, która jest szczególnie użyteczna przy zastępowaniu glifów o takich samych
wartościach Unicode.

InDesign Secrets udostępnia przykład wyszukiwania i zmieniania glifów - Wyszukiwanie i zmienianie glifów.

1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. Określ zakres przeszukiwania w menu Szukaj u dołu okna dialogowego. Zależnie od potrzeb kliknij ikony decydujące o tym, czy podczas

przeszukiwania mają być uwzględniane takie elementy, jak warstwy zablokowane, strony wzorcowe i przypisy dolne.
3. W obszarze Znajdź glif zaznacz odpowiednią rodzinę czcionek oraz odpowiedni styl czcionki.

W menu Rodzina czcionek są wyświetlane tylko te czcionki, które są używane w dokumencie. Czcionki nieużywane nie są wyświetlane.

4. W polu Glif wprowadź glif do znalezienia. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk obok pola Glif, po czym kliknij dwukrotnie jeden z glifów widocznych w panelu. Panel ten działa podobnie do panelu Glify.

Wybierz opcję Unicode lub GID/CID i wprowadź kod glifu.

Istnieją również inne metody wprowadzania glifów w polu Glif: można, na przykład, zaznaczyć glif w oknie dokumentu i wybrać z menu
kontekstowego polecenie Załaduj zaznaczony glif do zmiany. Można też zaznaczyć glif w panelu Glify i wybrać z menu kontekstowego
polecenie Załaduj glif do zmiany.

5. W obszarze Zmień wprowadź za pomocą opisanych wyżej metod glif, który ma zastąpić wyszukane glify.
6. Kliknij przycisk Znajdź.
7. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zamień (aby zastąpić ostatnio znaleziony glif), Zamień wszystko (pojawi

się komunikat z liczbą zmian) lub Zamień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i poszukać następnego).
8. Kliknij przycisk Gotowe.

Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
Polecenie Znajdź czcionkę wyszukuje i wypisuje wszystkie czcionki użyte w dokumencie. Można następnie zastąpić dowolne czcionki (poza tymi z
grafiki importowanej) innymi czcionkami dostępnymi w systemie. Można nawet zastąpić czcionkę będącą częścią stylu tekstowego. Miej na
uwadze, że:

Nazwa czcionki jest wymieniana raz, jeżeli zostanie użyta w układzie i za każdym razem, gdy zostanie użyta w grafice importowanej. Na
przykład, jeżeli użyjesz tej samej czcionki trzy razy w układzie i trzy razy w grafice importowanej, to zostanie ona wymieniona w oknie
dialogowym Znajdź czcionkę cztery razy — raz dla wszystkich wystąpień w układzie, a następnie trzy razy dla każdego wystąpienia w grafice
importowanej. Jeśli czcionki nie zostały w pełni osadzone w grafikach, to nazwa czcionki może nie być umieszczona w oknie dialogowym
Znajdź czcionkę.

Polecenie Znajdź czcionkę nie jest dostępne w oknie Edytor wątków.

Okno dialogowe Znajdź czcionkę wyświetla ikony wskazujące na rodzaj czcionki lub warunki czcionki, np. czcionki Type 1 , obrazy
importowane , czcionki TrueType , czcionki OpenType  i czcionki brakujące .

Polecenia Tekst > Znajdź czcionkę można użyć do zapewnienia spójności układu, analizując wykorzystanie czcionek na stronach i w
importowanej grafice. Aby znaleźć i zmienić konkretne atrybuty tekstu, znaków lub stylów, użyj polecenia Edycja > Znajdź/Zastąp.

1. Wybierz polecenie Tekst > Znajdź czcionkę.
2. Zaznacz nazwę przynajmniej jednej czcionki na liście Czcionki w dokumencie.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby znaleźć pierwsze wystąpienie w układzie czcionki zaznaczonej na liście, kliknij przycisk Znajdź pierwszy. Pokazany zostanie tekst
używający tej czcionki. Przycisk Znajdź pierwszy jest niedostępny, jeżeli zaznaczona czcionka jest użyta w grafice importowanej lub
jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście.

Aby zaznaczyć importowaną grafikę, która używa czcionki wyróżnionej na liście ikoną grafiki importowanej , kliknij przycisk Znajdź
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grafikę. Grafika zostanie wyświetlona na ekranie. Przycisk Znajdź grafikę nie jest dostępny, jeżeli zaznaczona czcionka jest używana
tylko w układzie, lub jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście Czcionki w dokumencie.

4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zaznaczonej czcionce, kliknij przycisk Więcej informacji. Aby ukryć szczegóły, kliknij przycisk Mniej
informacji. Obszar Info jest pusty, jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście.

Czcionka może zostać wymieniona jako Nieznana, jeżeli plik związany z zaznaczoną grafiką nie dostarcza o niej informacji. Czcionki w
grafice rastrowej (np. obrazach TIFF) nie zostaną w ogóle pokazane na tej liście, ponieważ nie są prawdziwymi znakami.

5. Aby zastąpić czcionkę, wybierz nową czcionkę z listy Zamień na i wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij przycisk Zamień, aby zmienić tylko jedno wystąpienie zaznaczonej czcionki. Opcja ta jest niedostępna, gdy zaznaczono kilka
czcionek.

Kliknij przycisk Zamień/Znajdź, aby zmienić czcionkę w tym wystąpieniu, a następnie znaleźć następne wystąpienie. Opcja ta jest
niedostępna, gdy zaznaczono kilka czcionek.

Kliknij przycisk Zamień wszystko, aby zmienić wszystkie wystąpienia czcionki zaznaczonej na liście. Aby przedefiniować styl akapitowy
lub znakowy zawierający wyszukiwaną czcionkę, zaznacz opcję Przedefiniuj styl przy zmianie wszystkiego.

Gdy w dokumencie nie ma już wystąpień czcionki, jej nazwa jest usuwana z listy Czcionki w dokumencie.

Uwaga: Aby zmienić czcionki w grafice importowanej, użyj programu, który wyeksportował tę grafikę, a następnie zastąp grafikę lub
uaktualnij łącze za pomocą panelu Łącza.

6. Jeżeli wcześniej użyto przycisku Zamień, kliknij przycisk Znajdź następny, aby odszukać kolejne wystąpienie czcionki.
7. Kliknij przycisk Gotowe.

Okno dialogowe Znajdź czcionkę można otworzyć podczas inspekcji wstępnej dokumentu. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz
zakładkę Czcionki i kliknij przycisk Znajdź czcionkę.

Aby wyświetlić folder systemowy z czcionką, zaznacz wybraną czcionkę w oknie Znajdź czcionkę i wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze
(Windows) lub Pokaż w Finderze (Mac OS).

Znajdź/zmień elementy przy pomocy zapytań
Tekst, obiekty i glify można wyszukiwać i zastępować za pomocą zapytań. Zapytanie jest to pewna zdefiniowana operacja typu „znajdź i zastąp”.
Program InDesign zawiera szereg predefiniowanych zapytań, umożliwiających, na przykład, zmianę formatów interpunkcji czy numerów
telefonicznych. Zapisane zapytania mogą być wykorzystywane wielokrotnie, a także udostępniane innym.

Wyszukiwanie przy pomocy zapytań
1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. Wybierz zapytanie z listy Zapytanie.

Zapytania są uporządkowane według typów.

3. Określ zakres wyszukiwania w menu Szukaj.

Zakres ten nie jest zapisywany jako część zapytania.

4. Kliknij przycisk Znajdź.
5. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zamień (aby zastąpić ostatnio znaleziony tekst lub znak interpunkcyjny),

Zamień wszystko (pojawi się komunikat z liczbą zmian) lub Zamień/Znajdź (aby zastąpić tekst lub znak interpunkcyjny i kontynuować
wyszukiwanie).

Po wyborze zapytania można zmienić związane z nim ustawienia wyszukiwania.

Zapisywanie zapytań
Okno dialogowe Znajdź/Zastąp pozwala zapisywać zapytania. Zapisane zapytania mogą być wykorzystywane wielokrotnie, a także udostępniane
innym. Nazwy zapisanych zapytań są wyświetlane na liście Zapytanie.

1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. Wybierz zakładkę Tekst, GREP lub inną, aby określić rodzaj przeszukiwania.
3. Kliknij ikony widoczne pod menu Szukaj, aby określić, czy mają być przeszukiwane takie elementy, jak warstwy zablokowane, strony

wzorcowe i przypisy dolne.

Elementy te zostaną zapisane razem z zapytaniem. Nie zostanie jednak zapisany zakres przeszukiwania.

4. Ustaw pola Znajdź i Zamień na. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania i Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP).
5. Kliknij przycisk Zapisz zapytanie (w oknie dialogowym Znajdź/Zastąp) i wpisz nazwę zapytania.

Jeśli podasz nazwę istniejącego zapytania, program zasugeruje podanie innej nazwy. Jeśli klikniesz przycisk Tak, program uaktualni istniejące
zapytanie.
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Usuwanie zapytań
 Zaznacz zapytanie na liście Zapytanie i kliknij przycisk Usuń zapytanie.

Wczytywanie zapytań
Dostosowane zapytania są przechowywane jako pliki XML. Nazwy dostosowanych zapytań są wyświetlane na liście Zapytanie w oknie
dialogowym Zmień/Zastąp.

 Aby pewne zapytanie było wyświetlane na liście Zapytanie, skopiuj jego plik do odpowiedniej lokalizacji:
Mac OS Users\[nazwa_użytkownika]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[Wersja]\[Język]\Find-Change Queries\[typ_zapytania]
Windows XP Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\Find-Change
Queries\[typ_zapytania]
Windows Vista i Windows 7 Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\Find-Change
Queries\[typ_zapytania]
Więcej tematów Pomocy
Film dotyczący funkcji Znajdź/Zastąp

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Tworzenie przypisów dolnych
Zmiana numeracji i układu przypisów dolnych
Usuwanie przypisów dolnych
Tekst przypisów dolnych

Tworzenie przypisów dolnych
Przypis dolny składa się z dwóch połączonych części: numeru-odwołania do przypisu, który pojawia się w tekście, oraz treści przypisu, który
znajduje się na dole łamu. Przypisy dolne można tworzyć samemu lub zaimportować je z dokumentu Worda bądź pliku RTF. Przypisy dolne są
automatycznie numerowane, gdy dodaje się je do dokumentu. Numeracja ta zaczyna się od nowa w każdym wątku. Styl numeracji, wygląd i układ
przypisów dolnych można modyfikować. Nie można dodawać przypisów dolnych w tabelach ani w treści innego przypisu dolnego.

Szerokość tekstu przypisu dolnego zależy od szerokości kolumny zawierającej znacznik odniesienia do tego przypisu. Przypisy nie mogą tworzyć
odstępów między kolumnami w ramce tekstowej.

W programie InDesign nie można tworzyć przypisów końcowych. Bob Bringhurst udostępnił jednak obejście dotyczące tworzenia przypisów
końcowych - Przypisy końcowe w programie InDesign CS4. Przypisy końcowe w skonwertowanych dokumentach programu Microsoft Word są
sformatowane jako tekst, a nie przypisy dolne.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie przypisów dolnych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0218_pl.

1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić numer odsyłający do przypisu.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw przypis dolny.
3. Wpisz treść przypisu.

Przypis dolny dodany do dokumentu
A. Numer odsyłający B. Treść przypisu dolnego

Podczas pisania obszar przypisu dolnego rozszerza się, natomiast ramka tekstowa zachowuje stałą wielkość. Obszar przypisu będzie się
rozszerzał w górę aż do momentu, gdy dotrze do wiersza zawierającego odwołanie do tego przypisu. Wówczas przypis zostanie rozdzielony i
przeniesiony do kolejnego łamu ramki tekstowej lub do kolejnej ramki powiązanej, jeżeli to możliwe. Jeżeli nie będzie można podzielić przypisu, a
ilość wpisanego w nim tekstu przekroczy pojemność obszaru przypisu, to wiersz zawierający odwołanie do przypisu zostanie przeniesiony do
kolejnego łamu lub pojawi się ikona tekstu zakrytego. W takim przypadku należy zmienić rozmiar ramki lub zmienić formatowanie tekstu.

Gdy punkt wstawiania znajduje się w przypisie dolnym, możesz wybrać polecenie Tekst > Przejdź do odwołania do przypisu, aby powrócić do
oryginalnego punktu pisania. Jeżeli często korzysta się z tej opcji, to warto utworzyć do niej skrót klawiaturowy.

Zmiana numeracji i układu przypisów dolnych
Zmiany wprowadzone w numeracji przypisów dolnych i ich układzie wpływają na istniejące i nowo tworzone przypisy.

1. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego dokumentu.
2. Na kartach Numeracja i Formatowanie ustaw opcje, które określą schemat numeracji i wygląd numeru odsyłającego oraz treści przypisu.
3. Kliknij zakładkę Układ i wybierz opcje sterujące wyglądem sekcji przypisu dolnego na stronie.
4. Kliknij OK.

Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych
W sekcji Numeracja i formatowanie w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:
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Styl numeracji Umożliwia wybór stylu numeracji dla numerów odsyłających do przypisów dolnych.
Zacznij od Określa numer pierwszego przypisu dolnego w wątku. Każdy wątek w dokumencie będzie zaczynał numerację przypisów od wartości
podanej w polu Początek. W przypadku wielu dokumentów zorganizowanych w księgę o ciągłej numeracji stron, warto ustawić początek numeracji
przypisów dolnych w każdym rozdziale na numer, przed którym skończył się poprzedni rozdział.
Opcja Zacznij od jest przydatna zwłaszcza dla dokumentów w księdze. Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi.

Wznawiaj numerację co Jeżeli numeracja w obrębie dokumentu ma być co pewien czas wznawiana, należy zaznaczyć tę opcję i wybrać
ustawienie Strona, Rozkładówka lub Sekcja, aby określić miejsce wznawiania numeracji przypisów. W przypadku niektórych stylów numeracji, np.
gwiazdek (*), najlepsze efekty daje wznawianie na każdej stronie.
Pokaż przedrostek/przyrostek w Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlać przedrostki lub przyrostki w odwołaniu do przypisu dolnego, w treści
przypisu lub w obu miejscach. Przedrostki pojawiają się przed numerem (np. [1), a przyrostki za numerem (np. 1]). Opcja ta jest szczególnie
przydatna, gdy przypis dolny mają otaczać znaki, np. [1]. Wpisz znaki lub wybierz jedną z opcji dla przedrostka, przyrostka lub obu tych funkcji.
Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolek Przedrostek i Przyrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Jeżeli numer odsyłający do przypisu dolnego wydaje się być umieszczony za blisko tekstu, to można poprawić jego wygląd, dodając
przedrostek zawierający jeden ze znaków spacji. Do numeru odsyłającego można również zastosować styl znakowy.

Położenie Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu dolnego, który domyślnie znajduje się w indeksie górnym. Jeżeli numer ten
ma być formatowany za pomocą stylu znakowego (np. stylu, który zawiera ustawienia indeksu górnego z czcionki OpenType), należy wybrać opcję
Zastosuj zwykły i określić styl znakowy.
Styl znakowy Umożliwia wybór stylu znakowego, który sformatuje numer odsyłający do przypisu dolnego. Na przykład, zamiast korzystać z
indeksu górnego, można użyć stylu znakowego o normalnym położeniu, ale podwyższonej linii bazowej. Menu to wyświetla style dostępne w
panelu Style znakowe.
Styl akapitowy Umożliwia wybór stylu akapitowego, który sformatuje treść wszystkich przypisów dolnych w dokumencie. Menu to wyświetla style
dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Należy zauważyć, że styl [Podstawowy akapitowy]
może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.
Separator Separator definiuje odstęp między numerem przypisu dolnego a początkiem treści przypisu. Aby zmienić separator, należy najpierw
zaznaczyć lub usunąć istniejący separator, a potem wybrać nowy. Separator może składać się z wielu znaków. Znaki białych odstępów można
wstawiać, posługując się odpowiednim metaznakiem, np. ^m dla spacji firetowej.

Opcje układu przypisów dolnych
W sekcji Układ w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:

Minimalny odstęp przed pierwszym przypisem dolnym Ta opcja określa minimalny odstęp między dołem łamu a pierwszym wierszem przypisu
dolnego. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Program zignoruje parametr Odstęp przed, ustawiony dla akapitu zawierającego przypis
dolny.
Odstęp między przypisami dolnymi Ta opcja określa odstęp między ostatnim akapitem jednego przypisu dolnego, a pierwszym akapitem
kolejnego przypisu w danym łamie. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Wartości parametrów Odstęp przed i Odstęp po, zastosowane w
akapitach zawierających przypisy, będą wykorzystywane tylko w sytuacji, gdy jeden przypis dolny składa się z wielu akapitów.
Przesunięcie pierwszej linii bazowej Ta opcja określa odległość między początkiem obszaru przypisu (gdzie domyślnie pojawia się kreska) a
pierwszym wierszem jego treści.
Informacje o opcjach pierwszej linii bazowej znajdują się w części Zmiana właściwości ramki tekstowej.

Przypisy dolne końca wątku umieszczaj pod tekstem Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przypisy dolne w ostatnim łamie będą się pojawiać
tuż pod tekstem w ostatniej ramce wątku. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, to przypis dolny w ostatniej ramce wątku jest umieszczany na dole
łamu.
Dopuść podział przypisów dolnych Zaznaczenie tej opcji pozwoli na przeniesienie części przypisu do kolejnego łamu, gdy jego treść przekroczy
dostępną ilość miejsca. Jeżeli dzielenie jest niedopuszczalne, to wiersz zawierający numer przypisu dolnego zostanie przeniesiony do następnego
łamu, albo tekst zostanie zakryty.

Przypis dolny przeniesiony do następnego łamu.

Nawet jeżeli opcja Dopuść podział przypisów dolnych jest włączona, można zapobiec podziałowi konkretnego przypisu. Umieść punkt
wstawiania w treści przypisu, wybierz polecenie Opcje przenoszenia z menu panelu Akapit. Następnie wybierz opcje Nie dziel wierszy oraz
Wszystkie wiersze razem. Jeżeli dany przypis składa się z wielu akapitów, można użyć w pierwszym akapicie opcji „Razem z następnymi X
wierszami”. Aby określić miejsce podziału przypisu dolnego, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Koniec kolumny.

Linia górna Określ położenie i wygląd kreski oddzielającej przypis, która pojawia się nad treścią przypisów. Kreska oddzielająca (zwana również
„kreską separatora") pojawia się również nad tekstem przypisu dolnego, którego treść biegnie dalej w oddzielnej ramce. Ustawiane tu opcje
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dotyczą pierwszego przypisu dolnego w łamie albo kontynuacji przypisów, w zależności od tego, która z tych opcji jest wybrana z menu. Są to
opcje podobne do tych, które określają wygląd linii akapitowych. Jeśli chcesz usunąć kreskę oddzielającą przypis, usuń zaznaczenie opcji Linia
włączona.

Usuwanie przypisów dolnych
 Aby usunąć przypis dolny, zaznacz numer odsyłający do przypisu w tekście i wciśnij klawisz Backspace lub Delete. Jeżeli usunie się tylko treść

przypisu, to pozostanie numer odsyłający do tego przypisu dolnego i cała jego struktura.

Tekst przypisów dolnych
Edytując tekst przypisów dolnych warto pamiętać o następujących kwestiach:

Jeśli punkt wstawiania znajduje się w treści przypisu, polecenie Edycja > Zaznacz wszystko zaznaczy całą treść danego przypisu, ale nie
zaznaczy treści innych przypisów ani tekstu.

Między przypisami można przechodzić, naciskając klawisze strzałek.

Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi. Jeśli nie chcesz, aby numeracja zaczynała się od zera w każdym dokumencie
z księgą, musisz ręcznie zmienić wartość Zacznij od w każdym dokumencie po zakończeniu edycji.

Przypisy dolne w edytorze wątków można rozwijać lub zwijać, klikając ikonę przypisu. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie przypisy dolne,
wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy dolne.

W treści przypisu można zaznaczać znaki i akapity oraz formatować je. Można również zaznaczać numer odsyłający do przypisu dolnego i
zmieniać jego wygląd, jednak zaleca się formatowanie tego numeru za pomocą okna dialogowego Opcje przypisów dolnych dokumentu.

Skopiowanie lub wycięcie tekstu zawierającego numer odsyłający do przypisu powoduje, że do schowka dodawana jest również treść tego
przypisu. Jeżeli taki tekst skopiuje się do innego dokumentu, to przypisy dolne w tym tekście będą używać ustawień układu i numeracji
zdefiniowanych w dokumencie docelowym.

Jeżeli przypadkiem usuniesz numer na początku treści przypisu dolnego, możesz go odtworzyć, umieszczając punkt wstawiania na początku
treści, klikając prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierając polecenie Wstaw znak
specjalny > Znaczniki > Numer przypisu dolnego.

Ustawienia oblewania tekstem nie mają żadnego wpływu na tekst w treści przypisu.

Jeżeli wyczyści się przesłonięcia i style znakowe w akapicie, który zawiera znacznik odsyłacza do przypisu dolnego, to numery odsyłające
stracą atrybuty nadane w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dokumentu.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający tworzenie przypisów dolnych

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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CJK 文字の書式設定

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

テキストに対する斜体の適用
文字の回転
文字の前後のアキ量の調整
縦中横の使用
テキストへのルビの追加
圏点の適用
サイズの異なる文字の揃え

テキストに対する斜体の適用
文字を斜めに傾ける場合、従来の写植技術では、字形をフィルムにセットしたまま、レンズを使用して歪めていました。この傾斜スタイルを斜
体と言います。斜体では、字形が拡大 / 縮小されるので、単純に字形を傾けたものとは異なります。InDesign の斜体機能を使用すると、字形の高
さを変えずに、傾斜させるテキストの中心点からの縮小率や角度を調整することができます。

斜体
A. 拡大 / 縮小の適用なし B. 縮小率 30 ％、45 斜体 C. 「ツメの調整」オプションを選択 D. 「ライン揃え」オプションを選択

1. テキストを選択します。
2. 文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューから「斜体」を選択します。
3. 次のオプションを指定して、「OK」をクリックします。

「縮小率」で、字形の歪みの割合を指定します（従来の写植技術と対比した場合、10 ％の縮小は 1 番レンズと同等で、40 ％の縮小は 4
番レンズと同等です）。
「角度」で、30、45 または 60 度を指定して傾斜の角度を設定します。
横組みテキストで横組みの行が水平に表示され、縦組みテキストで縦組みの行が垂直に表示されるように、「ライン揃え」を選択して字
体を回転させます。
字送りを詰めるには「ツメの調整」を選択します。

斜体をテキストに適用した後、文字を個々に回転させて傾斜効果を微調整することもできます。

文字の回転
1. 文字を選択します。
2. 文字パネルで、「文字回転」  に値を入力します。マイナスの値を指定すると、文字が右回り（時計回り）に回転します。

文字の前後のアキ量の調整
1. 文字ツールを使用して、開く括弧類または閉じ括弧類を選択します。
2. 文字パネルの「文字前のアキ量」  または「文字後のアキ量」  で、追加するアキの量を選択します。
例えば、「二分」を指定すると 2 分の 1 の全角スペースに設定され、「四分」を指定すると 4 分の 1 の全角スペースに設定されます。行が両端揃
えに設定されている場合、このアキは調整されません。アキの調整は、「文字組みアキ量」の設定を特定の文字について変更する場合に特に役立
ちます。
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開く括弧の前にアキを追加

縦中横の使用
「縦中横」（組文字または連文字とも呼びます）を使用すると、縦組みテキストの一部を横組みテキストにすることができます。縦組みテキスト
では、数字、日付、短い外国語の単語などの半角文字を縦中横にすると読みやすくなります。

縦中横の適用前と適用後
「縦中横設定」コマンドを使用すると、テキストを左、右、上、下に移動することができます。また、特定の半角文字に対して「自動縦中横」を
設定することもできます。「自動縦中横」は段落属性として設定するオプションです。
文字パネルの「文字ツメ」または字送りを使用して、縦中横の文字間隔を調整できます。

縦中横の適用
1. 縦中横を適用するテキストを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「縦中横」を選択します。
文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューから「縦中横設定」を選択し、縦中横設定ダイアログボックスの「縦中横」を選
択して、「OK」をクリックします。

複数の縦中横の文字が連続する場合、それぞれを分離させるには結合なしの文字を使用します。書式／特殊文字を挿入／その他／結合なしを選
択します。

縦中横の削除
1. 縦中横を適用するテキストを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「縦中横」を選択してキャンセルします。
文字パネルメニューから「縦中横設定」を選択して、縦中横設定ダイアログボックスの「縦中横」の選択を解除し、「OK」をクリック
します。

縦中横設定の変更
1. 文字パネルメニューの「縦中横設定」を選択します。
2. 「上下位置」で、テキストを上下方向に移動する値を指定します。プラスの値を指定するとテキストは上方向に移動し、マイナスの値を指定
すると下方向に移動します。

3. 「左右位置」で、テキストを左右の方向に移動する値を指定します。プラスの値を指定するとテキストは右方向に移動し、マイナスの値を指
定すると左方向に移動します。

特定の段落に対する自動縦中横の設定
1. 自動縦中横を設定するテキストを選択するか、段落にテキスト挿入点を置きます。
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2. 段落パネルメニューから「自動縦中横設定」を選択します。
3. 「組数字」で、連続する半角文字を何文字まで縦方向に回転するかを桁数で指定します。例えば、2 と指定すると、「123」という文字列は
回転しませんが、「12」は回転します。

4. 縦中横を欧文テキストに適用したい場合は、「欧文も含める」を選択し、「OK」をクリックします。

テキストへのルビの追加
日本語では、ルビ（ふりがなとも言います）は、通常、漢字の読みをひらがなで表すために使用します。ルビは、簡体中国語ではピンインと呼ば
れ、繁体中国語ではチューインと呼ばれます。InDesign では、日本語のルビについては完全サポートを提供し、中国語のピンインとチューインに
ついては限定的にサポートしています。ルビの位置、サイズ、カラーを指定して、ルビ設定を調整することができます。また、ルビが親文字より
も長いときのルビの配置を指定することもできます。ルビに縦中横を適用することもできます。

横組みテキストにふられたルビ（左）と、縦組みテキストの右側にふられたルビ（右）
ルビをふる親文字が 2 行にわたっている場合、親文字は次の行に移動し、ルビが追加されます。
注意： 特定の状況（変数を含むスタイルを適用した場合など）では、ルビ文字が削除されることがあります。

1. ルビをふるテキストを選択します。選択したテキストに強制改行が含まれている場合は、ルビをふることはできません。
2. 文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「ルビ」から「ルビ」を選択します。
3. 「ルビ」にルビ文字を入力します。
4. ルビ設定を変更するには、ダイアログボックス左側のオプションを選択し、設定を指定します。
5. 「OK」をクリックします。

ルビ設定
ルビダイアログボックスの各パネルには次のオプションがあります。

ルビの位置と間隔
「種類」では、「モノルビ」または「グループルビ」を選択します。「モノルビ」を選択したときは、ルビ文字を入力する際に半角または全
角の空白を入力して、各親文字に割り当てるルビ文字列を区切ります。例えば、「白熱灯」にルビをふる場合、「はくねつとう」と入力しま
す。

ルビ
A. モノルビ B. グループルビ

「揃え」で、ルビ文字の位置を指定します。サンプルフィールドに表示されるグラフィックで位置を確認できます。
横組みテキストの上または縦組みテキストの右にルビを付けるには、「位置」で「親文字の上 / 右」を選択し、横組みテキストの下または縦
組みテキストの左にルビを付けるには、「親文字の下 / 左」を選択します。
「横組み左右 / 縦組み上下」と「横組み上下 / 縦組み左右」で、ルビと親文字の間隔を指定します。マイナスの値を入力すると、ルビが親文
字に近づきます。

ルビのフォントとサイズ
「フォント」で、フォントファミリとフォントスタイルを選択します。
「サイズ」で、ルビ文字のサイズを指定します。デフォルトのルビサイズは、親文字の半分です。
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「水平比率」と「垂直比率」で、ルビ文字の高さと幅の比率を指定します。
ルビの異体字（利用できる場合）を使用するには、「OpenType Pro のルビ字形を使用」を選択します。一部の OpenType Pro フォントに
は、ルビ専用のかな文字が用意されている場合があります。このオプションを選択すると、標準のかな文字の字形ではなく、ルビ専用の字形
が使用されます。
「組数字」で、連続する半角文字を何文字まで縦方向に回転するかを桁数で指定します。例えば、2 と指定すると、「123」という文字列は
回転しませんが、「12」は回転します。
縦中横を欧文文字に適用する場合は、「欧文も含める」を選択します。
OpenType 機能を使用するか字形を拡大 / 縮小して、ルビ文字と同じサイズ（1 em 四方）を持つ縦中横に強制的に実行するには、「幅に合わ
せる」を選択します。

ルビが親文字より長ときの調整
ルビ文字全体の幅が親文字全体の幅より長い場合、「文字かけ処理」で指定した幅のルビが親文字の両隣の文字にかかります。日本語では、
文字かけ対象の文字種は JISx4051-1995 規格に準拠しています。
ルビをふるのに必要な親文字の間隔を「親文字間の調整」で指定します。サンプルフィールドに表示されているグラフィックは、別のオプ
ションを選択すると更新されます。
ルビの文字幅を自動的に調整するには、「ルビの文字幅を自動的に詰める」を選択して、ルビの文字幅を詰める比率を指定します。
親文字を行の先頭と最後に合わせるには、「自動行頭 / 行末揃え」を選択します。

ルビカラー
リストボックスでカラースウォッチを選択します。
必要に応じて、濃淡の割合と線幅を指定します。
ルビ文字の塗りまたは線のオーバープリントを設定するには、「塗りオーバープリント」または「線オーバープリント」を選択します
（オーバープリントを手動で使用するかどうかの判別を参照してください）。

圏点の適用
圏点（傍点とも言います）は、強調したい文字に付加する点のことです。既定の圏点の字体から点の種類を選択したり、カスタマイズした圏点文
字を指定したりすることができます。また、圏点の設定を調整して、位置、サイズ、カラーを指定することもできます。

小さい黒丸圏点、ゴマ圏点、小さい白丸圏点をテキストに適用

圏点の適用
1. 強調する文字を選択します。
2. 文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「圏点」から「蛇の目」や「白丸」など、圏点文字を選択します。

圏点の設定と色の変更
1. 文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「圏点」から「圏点」を選択します。
2. 「圏点設定」で、次のオプションを指定します。
圏点種類 「蛇の目」や「白丸」などの圏点文字を選択します。「カスタム」を選択して、カスタム文字を指定します。直接文字を入力する
ことも、特定の文字セットの文字コード値を指定することもできます。
位置 圏点と親文字との間の間隔を指定します。
表示される場所 横組みテキストの上または縦組みテキストの右に圏点を付けるには「上 / 右」、横組みテキストの下または縦組みテキスト
の左に圏点を付けるには「下 / 左」を選択します。
サイズ 圏点文字のサイズを指定します。
揃え 圏点を文字の仮想ボディの中央に表示する（「中付き」）か、左端（縦組みテキストの場合は上端）に表示する（「肩付き」）かを指
定します。
水平比率と垂直比率 圏点文字の高さと幅の比率を指定します。
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3. 圏点のカラーを変更するには、リストボックスから「圏点カラー」を選択し、次のオプションを指定します。
リストボックスからカラースウォッチを選択します。
必要に応じて、濃淡の割合と線幅を指定します。
圏点文字の塗りまたは線のオーバープリントを設定するには、「塗りオーバープリント」または「線オーバープリント」を選択します
（オーバープリントを手動で使用するかどうかの判別を参照してください）。

4. 「OK」をクリックします。

サイズの異なる文字の揃え
異なるサイズの文字を 1 行に配置するとき、「文字揃え」設定を使用して、行内の最も大きい文字にテキストを揃える方法を指定することができ
ます。文字を仮想ボディの上、中央または下に揃えたり（縦組みフレームの場合は右、中央、左）、欧文ベースラインに揃えたり、平均字面の上
または下（縦組みフレームの場合は右または左）に揃えたりすることができます。平均字面（ICF）とは、フォントデザイナがフォントを構成する
全角文字をデザインするときに使用する標準の高さと幅です。

サイズの異なる文字の揃え
A. サイズの異なる文字を全角文字の上端に揃える B. サイズの異なる文字を全角文字の中央に揃える C. サイズの異なる文字を全角文字の下端に
揃える

注意： 行のすべての文字が同じサイズの場合は、「文字揃え」を適用しても効果はありません。
1. 文字を揃える行またはテキストの範囲を選択するか、選択ツールを使用してテキストフレームを選択します。
2. 文字パネルメニューまたはコントロールパネルメニューの「文字揃え」から、以下のいずれかのオプションを選択します。

「欧文ベースライン」は、行にある小さい文字を、大きい文字のベースライングリッドに揃えます。
「仮想ボディの上 / 右」、「仮想ボディの中央」または「仮想ボディの下 / 左」は、行にある小さい文字を、大きい文字の仮想ボディの
指定位置に揃えます。縦組みテキストでは、「仮想ボディの上 / 右」はテキストを仮想ボディの右側に揃え、「仮想ボディの下 / 左」は
段落を仮想ボディの左側に揃えます。
「平均字面の上 / 右」または「平均字面の下 / 左」は、行にある小さい文字を、大きい文字の指定平均字面に揃えます。縦組みテキスト
では、「平均字面の上 / 右」はテキストを平均字面の右側に揃え、「平均字面の下 / 左」はテキストを平均字面の左側に揃えます。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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Glify i znaki specjalne
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Omówienie panelu Glify
Wstawianie glifów i znaków specjalnych
Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów
Używanie cudzysłowów
Wstawianie znaków odstępu

Omówienie panelu Glify
Glify są wprowadzane za pomocą panelu Glify. W panelu Glify początkowo są widoczne glify czcionki związanej z tekstem, wewnątrz którego
ustawiono kursor. Użytkownik może jednak zmienić tę czcionkę lub jej styl (np. na zwykły lub pogrubiony), a także wyświetlić pewien podzbiór
glifów danej czcionki (np. symbole matematyczne, liczby i znaki interpunkcyjne).

Panel Glify
A. Wyświetlanie podzbioru glifów B. Podpowiedź C. Lista czcionek D. Styl czcionki

Ustawiając kursor nad glifem, można obejrzeć skojarzoną z nim wartość CID/GID, kod Unicode oraz nazwę.

Otwieranie panelu Glify
 Wybierz polecenie Tekst > Glify lub Okno > Tekst i tabele > Glify.

Zmiana widoku panelu Glify
Kliknij ikonę przejścia (widoczną w panelu Glify po lewej stronie słowa „Glify”), aby przejść do innego widoku tabeli. Ikona pozwala
przechodzić kolejno do trzech widoków: zwinięty panel, cały panel i panel bez ostatnio używanych glifów.
Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w prawym dolnym rogu panelu Glify.
Zmień rozmiar panelu Glify, przeciągając jego prawy dolny róg.

Filtrowanie wyświetlanych glifów
 Przejdź na listę Pokaż i określ rodzaj glifów, które mają być wyświetlane w panelu Glify:

Wybierz opcję Cała czcionka, aby były wyświetlane wszystkie glify danej czcionki.

Wybierz opcję pod polem Cała czcionka, aby wyświetlić tylko pewien podzbiór glifów. Na przykład, opcja Interpunkcja powoduje wyświetlanie
glifów interpunkcyjnych, a opcja Symbole matematyczne — glifów symboli matematycznych.

Sortowanie glifów w panelu Glify
 Wybierz opcję Według CID / GID lub Według Unicode, określającą kryterium sortowania glifów.

Wstawianie glifów i znaków specjalnych
Glif jest to specyficzna forma znaku. Na przykład, w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, np. jako znaku
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kaligraficzny albo kapitalik. Panel Glify umożliwia odszukanie dowolnego glifu w czcionce.

Czcionki OpenType, takie jak Adobe Caslon™ Pro, zawierają liczne glify dla wielu znaków standardowych. Do wstawiania tych alternatywnych
glifów do dokumentu służy panel Glify. Panelu Glify można także używać do wyświetlania i wstawiania atrybutów OpenType, takich jak ozdobniki,
znaki kaligraficzne, ułamki i ligatury.

Wstawianie znaków specjalnych
Do tekstu można wstawiać często używane znaki, takie jak pauzy i półpauzy, symbole zarejestrowanego znaku towarowego oraz wielokropki.

1. Wybierz narzędzie Tekst i umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony znak.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny, a następnie wybierz odpowiedni znak z menu.

Jeżeli często używane znaki specjalne nie pojawiają się na liście, można je dodać do własnego zestawu glifów.

Wstawianie glifów z wybranej czcionki
1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wprowadzony znak.
2. Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby wyświetlić panel Glify.
3. Aby w panelu Glify wyświetlić inny zestaw znaków, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz inną czcionkę i krój, jeżeli jest dostępny. Z menu Pokaż wybierz opcję Cała czcionka. W przypadku czcionki OpenType możesz
wybrać jedną z kategorii OpenType.

Wybierz własny zestaw glifów z menu Pokaż. (Zobacz Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów).

4. Przewijając wykaz znaków, odszukaj glif, który ma zostać wstawiony. Jeżeli wybrano czcionkę OpenType, możesz wyświetlić wyskakujące
menu alternatywnych glifów, klikając w polu glifu i przytrzymując klawisz myszy.

5. Dwukrotnie kliknij znak, który ma zostać wstawiony. Pojawi się on w punkcie wstawiania tekstu.

Wstawianie ostatnio używanego glifu
InDesignProgram zapamiętuje 35 ostatnio wstawianych, różnych glifów. Są one dostępne w pierwszym wierszu panelu Glify, w menu Niedawno
używane (panel należy rozwinąć, tak aby w pierwszym wierszu mogło zmieścić się 35 glifów).

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Dwukrotnie kliknij wybrany glif w menu Niedawno używane.

Wybierz pozycję Niedawno używane glify z listy Pokaż, tak aby niedawno używane glify były widoczne w głównej części panelu Glify, po
czym kliknij dwukrotnie wybrany glif.

Czyszczenie niedawno używanych glifów
Aby usunąć niedawno używany glif z sekcji Niedawno używane, kliknij glif prawym przyciskiem myszy (Windows®) lub z wciśniętym
klawiszem Control (Mac OS), po czym wybierz polecenie Usuń glif z niedawno używanych.
Aby usunąć z listy wszystkie niedawno używane glify, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie niedawno używane glify.

Zastępowanie znaku alternatywnym glifem
Jeśli z pewien znak ma kilka alternatywnych glifów (czyli form), w panelu Glify jest oznaczony trójkątem (widocznym w prawym dolnym rogu
znaku). Alternatywne glify można wyświetlić w panelu Glify. Można też kliknąć wybrany znak i przytrzymać przycisk myszy, aby wyświetlić
wyskakujące menu alternatywnych glifów.

Wybór alternatywnych glifów z czcionki OpenType

1. Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby wyświetlić panel Glify.
2. Z menu Pokaż wybierz polecenie Alternatywne znaki dla zaznaczenia.
3. Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz znak w dokumencie.
4. Aby zastąpić zaznaczony znak w dokumencie, wykonaj jedną z następujących czynności:

Dwukrotnie kliknij glif w panelu Glify.

Wybierz glif z menu.

Wyświetlanie atrybutów OpenType w panelu Glify
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W panelu Glify można wyświetlić tylko te znaki, które są wyznaczone przez zaznaczone atrybuty OpenType. W menu Pokaż jest dostępnych
szereg odpowiednich opcji.

Opcje menu Pokaż w panelu Glify

1. Przejdź do panelu Glify i wybierz z listy czcionek czcionkę OpenType.
2. Wybrać opcję z menu Pokaż.

Zależnie od zaznaczonej czcionki są dostępne różne opcje. Informacje o stosowaniu atrybutów czcionek OpenType można znaleźć w części
Stosowanie atrybutów czcionek OpenType. Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem
www.adobe.com/go/opentype_pl.

Podświetlanie alternatywnych glifów w tekście
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InDesign > Preferencje > Skład (Mac OS).
2. Zaznacz opcję Podmienione glify, a następnie kliknij przycisk OK. Podstawione glify w tekście zostaną wyróżnione przez niedrukowalny kolor

żółty.

Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów
Zestaw glifów to nazwana kolekcja glifów z jednej lub wielu czcionek. Zapisanie często używanych glifów w zestawie eliminuje konieczność
każdorazowego poszukiwania ich, gdy są potrzebne. Zestawy glifów nie są powiązane z żadnym konkretnym dokumentem. Są one zapisywane
razem z innymi preferencjami programu InDesign w oddzielnym pliku, który można udostępniać.

Można także określać, czy dla dodanego glifu zapamiętywana jest czcionka. Zapamiętywanie czcionek jest użyteczne np. w przypadku symboli
specjalnych, które mogą nie być dostępne w innych czcionkach. Jeżeli czcionka glifu została zapamiętana, ale czcionki tej brakuje, odpowiednie
pole w panelu Glify lub w oknie dialogowym Edytuj zestaw glifów zostanie wyróżniony na różowo. Jeżeli dla dodanego glifu nie zapamiętano
czcionki, to obok glifu pojawi się litera „u” sygnalizująca, że o wyglądzie glifu decyduje wartość Unicode w danej czcionce.

Tworzenie własnego zestawu glifów
1. Wybierz polecenie Tekst > Glify.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Nowy zestaw glifów z menu panelu Glify.

Otwórz menu kontekstowe panelu Glify i wybierz polecenie Nowy zestaw glifów.

3. Wprowadź nazwę nowego zestawu.
4. Wybierz kolejność, w jakiej glify będą dodawane do zestawu, po czym kliknij przycisk OK:

Wstaw na przedzie Każdy nowy glif jest wstawiany na początku zestawu.

Dodaj na końcu Każdy nowy glif jest wstawiany na końcu zestawu.

Kolejność Unicode Kolejność glifów jest określana na podstawie ich wartości Unicode.

5. Aby dodać glify do własnego zestawu, wybierz czcionkę zawierającą dany glif z dolnej części panelu Glify. Kliknij glif, aby go zaznaczyć.
Następnie wybierz nazwę własnego zestawu glifów z menu Dodaj do zestawu glifów, które jest dostępne w menu panelu Glify.
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Wyświetlanie własnego zestawu glifów
 W panelu Glify wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz zestaw glifów z listy Pokaż.

Przejdź do menu panelu Glify, wybierz polecenie Nowy zestaw glifów i określ jego nazwę.

Edycja własnych zestawów glifów
1. Z menu panelu Glify wybierz polecenie Zmień zestaw glifów i wybierz własny zestaw glifów.
2. Zaznacz glif do edycji, wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

Zaznacz opcję Pamiętaj czcionkę z glifem, aby powiązać glif z jego czcionką. Gdy glif pamiętający swoją czcionkę zostanie wstawiony do
tekstu w dokumencie, ignoruje czcionkę nadaną temu tekstowi. Glif taki ignoruje także czcionkę określoną w samym panelu Glify. Jeżeli
wyłączy się tę opcję, to używana będzie wartość Unicode bieżącej czcionki.

Wybierz inną czcionkę lub krój, aby wyświetlić dodatkowe glify. Jeżeli glif nie został zdefiniowany z czcionką, to nie można wybrać innej
czcionki.

Kliknij przycisk Usuń z zestawu, aby usunąć glif z własnego zestawu glifów.

Wybierz opcję Kolejność wstawiania, aby zmienić kolejność dodawania glifów do zestawu. Jeśli przy tworzeniu zestawu była zaznaczona
opcja Wstaw na przedzie lub Wstaw na końcu, nie jest dostępna opcja Kolejność Unicode.

Usuwanie glifów z własnych zestawów glifów
1. Wybierz polecenie Własny zestaw glifów z menu Pokaż w panelu Glify.
2. Kliknij glif prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij glif, przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Usuń

glif z zestawu.

Usuwanie własnych zestawów glifów
1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Z menu panelu Glify wybierz polecenie Usuń zestaw glifów.

Z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń zestaw glifów.

2. Kliknij nazwę własnego zestawu glifów.
3. Kliknij przycisk Tak, aby zatwierdzić usunięcie.

Zapisywanie i wczytywanie zestawów glifów
Własne zestawy glifów są przechowywane w folderze Glyph Sets, który stanowi podfolder folderu Presets. Pliki zestawów glifów można kopiować
na inne komputery, co czyni je dostępnymi dla innych użytkowników. Pliki zestawów glifów są udostępniane z następujących folderów:

Mac OS Users\[nazwa_użytkownika]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[wersja]\[Język]\Glyph Sets
Windows XP Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\Glyph Sets
Windows Vista i Windows 7 Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Wersja]\[Język]\Glyph Sets

Używanie cudzysłowów
Dla różnych języków można wybierać różne rodzaje cudzysłowów. Odpowiednie znaki cudzysłowów będą się pojawiać automatycznie, jeżeli
zaznaczona zostanie opcja Użyj cudzysłowów typograficznych w sekcji Tekst okna dialogowego Preferencje.

Określanie rodzaju cudzysłowów
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS).
2. Wybierz słownik z menu Język.
3. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

Wybierz parę cudzysłowów z menu Podwójne cudzysłowy lub wpisz parę znaków, które mają być używane.

Wybierz parę cudzysłowów z menu Pojedyncze cudzysłowy lub wpisz parę znaków, które mają być używane.

Wstawianie prostych cudzysłowów
 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Cudzysłowy > Proste podwójne cudzysłowy lub Proste pojedyncze (apostrof).

Wyłącz opcję Użyj cudzysłowów drukarskich w sekcji Tekst okna dialogowego Preferencje, a następnie wpisz cudzysłów lub apostrof.

Nacisnąć klawisze Shift+Ctrl+Alt+' (Windows) lub Shift+Command+Option+' (Mac OS), aby przełączać stan opcji Użyj cudzysłowów
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typograficznych na włączony lub wyłączony.

Znakiem często używanym do oznaczenia stóp, minut kątowych lub minut czasu jest pierwsza. Wyglądem przypomina nachylony apostrof.
Znakiem często używanym do oznaczenia cali, sekund kątowych lub sekund czasu jest podwójna pierwsza. Symbole te różnią się od
apostrofów i cudzysłowiów. Niektóre czcionki posiadają znaki pierwszej i podwójnej pierwszej. Aby wstawić te znaki, użyj panelu Glify. Jeśli
dana czcionka nie posiada znaku pierwszej lub podwójnej pierwszej, wstaw prosty cudzysłów i przechyl go.

Wstawianie znaków odstępu
Znak białego odstępu to puste miejsce między dwoma znakami. Takie odstępy mają wiele różnych zastosowań, np. utrzymanie dwóch słów
razem, bez podziału na końcu wiersza.

1. Wybierz narzędzie Tekst i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony odpowiedni biały odstęp.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp, a następnie wybierz jeden z rodzajów odstępów (np. spację firetową) z menu kontekstowego.

Symbole reprezentujące znaki białego odstępu można wyświetlić, wybierając polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.

Opcje białych odstępów
W menu Tekst > Wstaw biały odstęp dostępne są następujące opcje:

Spacja firetowa Jej szerokość jest równa wielkości pisma. W piśmie 12-punktowym spacja firetowa ma szerokość 12 punktów.
Spacja półfiretowa Jej szerokość jest równa połowie spacji firetowej.
Spacja twarda Dodaje odstęp tej samej szerokości, co odstęp wstawiany po naciśnięciu klawisza spacji. W miejscu wstawienia spacji twardej
wiersz nie może zostać podzielony.
Spacja twarda (stała szerokość) Spacja o stałej szerokości, która nie ulega zmianie nawet w wyniku justowania. W miejscu jej wstawienia
tekst nie może zostać podzielony. Spacja o stałej szerokości ma te same właściwości co spacja twarda, wstawiana w programie InDesign CS2.
Jedna trzecia firetu Jej szerokość jest równa jednej trzeciej spacji firetowej.
Jedna czwarta firetu Jej szerokość jest równa jednej czwartej spacji firetowej.
Jedna szósta firetu Jej szerokość jest równa jednej szóstej spacji firetowej.
Spacja justująca Dodaje odstęp o zmiennej szerokości do ostatniego wiersza akapitu z justowaniem pełnym. Ułatwia justowanie tekstu w
ostatnim wierszu. (Zobacz Zmiana ustawień justowania).

Spacja włoskowa Jej szerokość jest równa 1/24 spacji firetowej.
Chuda spacja Jej szerokość jest równa jednej ósmej szerokości spacji firetowej. Chude spacje można umieszczać wokół pauz i półpauz.

Spacja cyfrowa Jej szerokość jest równa szerokości cyfr w danej czcionce. Spacja ta umożliwia wyrównywanie liczb, np. w tabelach
finansowych.
Spacja interpunkcyjna Jej szerokość jest równa szerokości wykrzyknika, kropki lub dwukropka w danej czcionce.
Więcej tematów Pomocy
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Do góry

Do góry

Tworzenie połączonego wątku
Określanie opcji połączonego wątku
Aktualizacja połączonego wątku
Edytowanie oryginalnego wątku

Powielanie zawartości na różnych stronach nie jest łatwym zadaniem; metoda kopiuj-wklej jest podatna na błędy i czasochłonna. Do
manipulowania wersjami danego wątku lub zawartością tekstową w tym samym dokumencie użyj połączonych wątków. Połączone wątki ułatwiają
obsługę pojawiających się obiegów pracy, w których trzeba na przykład pracować na układach pionowych i poziomych. Połączone wątki
sprawdzają się też dobrze w tradycyjnych obiegach pracy związanych z drukowaniem i publikowaniem, w których konieczna może być
synchronizacja tekstu z szablonu na różnych stronach.

Połączone wątki zachowują się w podobnie do tradycyjnych łączy. Możesz wyznaczyć dany wątek jako nadrzędny, a następnie umieścić go w
innych miejscach w dokumencie jako wątki podrzędne. Podczas każdej aktualizacji wątku nadrzędnego wątki podrzędne są oznaczane w panelu
Łącza. Możesz je zaktualizować tak, by zachować ich synchronizację z wątkiem nadrzędnym. Połączone wątki można tworzyć, korzystając ze
zwykłych wątków lub wątków typu „tekst na ścieżce”. Obsługiwane są też zakotwiczone obiekty wewnątrz wątków.

Połączone wątki zachowują synchronizację podczas aktualizacji każdego stylu w stylach programu InDesign.

Połączone wątki zostają oznakowane jako niezsynchronizowane w panelu Łącza, nawet gdy nie ma żadnych widocznych zmian. Zmiany globalne
w dokumencie, wskutek których program InDesign zmienia ułożenie wątków, powodują oznakowanie łączy. Zmiany te mogą wynikać z aktualizacji
opcji lub definicji następujących elementów.

Przypisy dolne

Zmienne tekstowe

Tekst warunkowy

Próbki

Znaczniki XML

Siatki z nazwami

Ponadto, jeśli podmienisz wszystkie czcionki lub wszystkie instancje danego obiektu, program InDesign zmieni ułożenie wszystkich wątków i
oznaczy łącza.

Tworzenie połączonego wątku
1. Wybierz wątek poprzez zaznaczenie ramki tekstowej lub umieszczenie kursora wstawiania w tekście. Możesz także wybrać wiele wątków

poprzez kliknięcie i naciśnięcie klawisza Shift, gdy zaznaczasz ramki tekstowe.

2. Wybierz polecenie Edycja > Umieść i połącz wątek. Wątek zostanie wczytany w miejsce kursora.

3. Kliknij istniejącą pustą ramkę tekstową lub narysuj ramkę, aby umieścić połączony wątek.

Ikona  wyświetlana jest w lewym, górnym rogu dołączonego wątku. Dany wątek jest wyświetlany jako połączony wątek w panelu Łącza.
Domyślnie nazwa wątku w panelu Łącza tworzona jest poprzez użycie pierwszych kilku znaków oryginalnego wątku.

Domyślną nazwę połączonego wątku można zmienić przy użyciu panelu Łącza.

Określanie opcji połączonego wątku

1. W panelu Łącza zaznacz połączony wątek.

2. W menu panelu Łącza wybierz pozycję Opcje połączonego wątku.

3. Wybierz pożądane opcje.
Uaktualnij łącze podczas zapisywania dokumentu

Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje

Usuń wymuszone podziały wierszy

Wskazówka: Aby określić opcje domyślne wątku, zamknij wszystkie dokumenty, a następnie otwórz menu panelu Łącza i wybierz pozycję Opcje
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wątku połączonego.

Wskazówka: Aby określić opcje wątku połączonego podczas tworzenia takich wątków, naciśnij klawisz, wybierając polecenie Edycja > Umieść i
połącz wątek.

Uaktualnianie połączonego wątku
Jeśli oryginalny wątek jest edytowany, panel Łącza wyświetla  obok połączonego wątku.

W panelu Łącza kliknij dwukrotnie , aby uaktualnić wątek podrzędny.

Jeśli wprowadzono lokalne zmiany w wątku podrzędnym, zostaną one nadpisane zawartością oryginalnego wątku. W przypadku wybrania opcji
Ostrzegaj, jeśli uaktualnienie łącza zastąpi lokalne modyfikacje, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

Użyj panelu Informacje o łączu, aby określić, czy w danym wątku dokonano lokalnych zmian; jeśli tak się stało, stan wątku wyświetla komunikat
„Tekst zmodyfikowany”.

Edytowanie oryginalnego wątku
Jeśli pracujesz z połączonym wątkiem i musisz przejść do oryginalnego wątku, wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Łącza wybierz połączony wątek.

2. Kliknij  lub wybierz polecenie Edytuj oryginał z menu panelu Łącza ( ).

Punkt skupienia zostanie przeniesiony na stronę z oryginalnym wątkiem.
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Słowniki ortograficzne i językowe

Do góry

Sprawdzanie pisowni
Dzielenie wyrazów i słowniki pisowni

Sprawdzanie pisowni
Można sprawdzać pisownię zaznaczonego fragmentu tekstu, w całym tekście wątku, we wszystkich wątkach w dokumencie, albo we wszystkich
wątkach we wszystkich otwartych dokumentach. Program InDesign wyróżnia słowa z błędami lub słowa nieznane, słowa wpisane dwa razy pod
rząd (np. „wśród wśród”) oraz słowa z nieprawidłowo użytymi wielkimi literami. Oprócz sprawdzenia pisowni w dokumencie można również
włączyć funkcję dynamicznego sprawdzania. Wówczas słowa z błędami będą podkreślane podczas pisania.

Podczas sprawdzania pisowni InDesign używa słownika dla języków przypisanych do tekstu w dokumencie. Do tego słownika można szybko
dodawać nowe słowa.

Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni
1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia (Windows) albo InDesign > Preferencje > Pisownia (Mac OS).
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zaznacz opcję Słowa z błędami, aby wyszukać wyrazy, których nie ma w słowniku językowym.

Zaznacz opcję Powtórzone wyrazy, aby wyszukać duplikaty słów, jak np. „oraz oraz”.

Zaznacz opcję Wyrazy małymi literami, aby wyszukać słowa (np. „niemcy”) które w słowniku znajdują się tylko w formie pisanej wielką
literą („Niemcy”).

Zaznacz opcję Zdania małymi literami, aby wyszukać słowa małymi literami, które występują za kropkami, wykrzyknikami i pytajnikami.

3. Zaznacz opcję Włącz dynamiczne sprawdzanie pisowni, aby program podkreślał słowa z błędami podczas ich wpisywania.
4. Można wybrać kolor, którym podkreślane będą słowa z błędami (czyli te, których nie znaleziono w słownikach użytkownika), słowa

podkreślone (np. „oraz oraz”), słowa małymi literami (np. „nigeria” zamiast „Nigeria”) oraz zdania małymi literami (zdania nie zaczynające się
wielką literą).

Sprawdzanie pisowni
1. Jeżeli dokument zawiera tekst w języku obcym, zaznacz ten tekst i skorzystaj z menu Język w panelu Typografia, aby ustawić język dla tego

tekstu.
2. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię.

Rozpocznie się sprawdzanie pisowni.

3. Aby zmienić zakres sprawdzania pisowni, wykonaj jedną z opisanych dalej czynności i kliknij opcję Włącz, aby rozpocząć sprawdzanie
pisowni:

Opcja Dokument sprawdza cały dokument. Opcja Wszystkie dokumenty sprawdza wszystkie otwarte dokumenty.

Opcja Wątek sprawdza cały tekst w zaznaczonej ramce oraz w powiązanych z nią ramkach tekstowych, łącznie z tekstem zakrytym.
Opcja Wątki sprawdza wątki we wszystkich zaznaczonych ramkach.

Opcja Do końca wątku sprawdza tekst od punktu wstawiania.

Opcja Zaznaczenie sprawdza tylko zaznaczony tekst. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono jakiś tekst.

4. Jeśli na ekranie pojawi się nieznane lub błędnie napisane słowo, albo inne błędy, wybierz jedną z opcji:

Kliknij przycisk Pomiń, aby kontynuować sprawdzanie bez zmiany wyróżnionego słowa. Kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, aby ignorować
wszystkie wystąpienia wyróżnionego słowa do czasu ponownego uruchomienia programu InDesign.

Wybierz słowo z listy Sugerowane poprawki lub wpisać poprawne słowo w pole Zamień na, a następnie nacisnąć przycisk Zamień, aby
zmienić tylko to wystąpienie błędnie napisanego słowa. Możesz także kliknąć przycisk Zamień wszystkie, aby zmienić wszystkie
wystąpienia błędnie napisanego słowa w dokumencie.

Aby dodać słowo do słownika, wybierz słownik z menu Dodaj do, a potem kliknij przycisk Dodaj.

Kliknij przycisk Słownik, aby wyświetlić okno dialogowe Słownik. Można w nim wybrać docelowy słownik i język oraz określić sposób
przenoszenia dodanego słowa między wierszami. Aby dodać słowo do wszystkich języków, z menu Język wybierz polecenie Wszystkie
języki. Kliknij przycisk Dodaj.
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Korekta błędów ortograficznych podczas pisania
Po włączeniu funkcji autokorekty błędy w użyciu małych i wielkich liter oraz typowe błędy ortograficzne będą poprawiane już w trakcie wpisywania
tekstu. Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, trzeba utworzyć listę typowych błędów pisowni i powiązać je z prawidłowo napisanymi
słowami.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Autokorekta (Windows) albo InDesign > Preferencje > Autokorekta (Mac OS).
2. Zaznaczyć opcję Włącz autokorektę. Funkcję tę można również szybko włączyć lub wyłączyć, wybierając polecenie Edycja > Pisownia >

Autokorekta.
3. Z menu Język wybierz język, do którego odnoszą się autopoprawki.
4. Aby poprawić błędy użycia małych i wielkich liter (np. „niemcy” zamiast „Niemcy”), zaznacz opcję Autokorekta błędów wielkich liter. Nie

trzeba dodawać list pisanych wielkimi literami do listy autopoprawek.
5. Aby dodać słowo, w którym często popełnia się błąd, kliknij przycisk Dodaj, wpisz błędne słowo (np. „ktróy”), wpisz poprawne słowo (np.

„który”) i kliknij przycisk OK.
6. Dodaj kolejne słowa, w których użytkownik często popełnia błędy, a następnie kliknij przycisk OK.

Po wpisaniu jednego z błędnych słów dodanych do listy, program automatycznie zamieni je na słowo wyznaczone jako poprawne.

Aby usunąć słowa dodane do autokorekty, zaznacz słowo na liście i wybierz Usuń. Aby edytować słowa autokorekty, zaznacz słowo, kliknij
przycisk Edytuj, wpisz odpowiedni tekst i kliknij OK.

Dynamiczne sprawdzanie pisowni
Po włączeniu dynamicznego sprawdzania pisowni można poprawiać błędy za pomocą menu kontekstowego. Słowa z błędami są podkreślane (na
podstawie informacji ze słownika skojarzonego z językiem wybranym dla tekstu). Jeżeli wpisuje się tekst w różnych językach, należy zaznaczyć
taki tekst i przypisać mu właściwy język.

1. Aby włączyć dynamiczne sprawdzanie pisowni, wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Dynamiczne sprawdzanie pisowni.

Słowa o niepoprawnej pisowni zostaną podkreślone.

2. Kliknij podkreślone słowo prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wykonaj jedną z
następujących czynności:

Wybierz jedną z sugerowanych poprawek. Jeżeli słowo jest powtórzone lub powinno rozpoczynać się wielką literą, możesz wybrać
polecenie Usuń powtórzone słowo [słowo] lub Wstaw wielką literę w [słowo].

Wybierz polecenie Dodaj [słowo] do słownika użytkownika. Spowoduje to automatyczne dodanie słowa do bieżącego słownika, bez
potrzeby otwierania okna dialogowego Słownik. Słowo pozostanie w tekście bez zmian.

Wybierz polecenie Słownik. Polecenie otwiera okno dialogowe Słownik, w którym możesz zaznaczyć Słownik docelowy, zmienić zasady
dzielenia wyrazów oraz określić język. Aby dodać słowo do wszystkich języków, z menu Język wybierz polecenie Wszystkie języki, a
następnie kliknij Dodaj. Określony wyraz jest dodawany do zaznaczonego słownika i pozostaje w tekście bez zmian.

Wybierz polecenie Zignoruj wszystkie, aby zignorować wystąpienia tego słowa we wszystkich dokumentach. Po ponownym uruchomieniu
programu InDesign słowo to ponownie będzie oznaczane jako błąd.

Uwaga: Jeśli po wybraniu polecenia Zignoruj wszystkie, okaże się, że nie należy ignorować wystąpień danego słowa, możesz wybrać polecenie
Zignorowane słowa z menu Lista słownika w oknie dialogowym Słownik i usunąć określone wyrazy z listy.

Dzielenie wyrazów i słowniki pisowni
Domyślnie program InDesign używa do dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni słowników Proximity. Do każdego ze słowników można dodawać
nowe słowa. Z tekstem można skojarzyć różne słowniki. Program InDesign będzie sprawdzał pisownię i dzielił wyrazy na podstawie
odpowiedniego słownika. Użytkownicy mogą tworzyć dodatkowe, własne słowniki, a także importować i eksportować listy słów (zapisane w plikach
tekstowych).

Gdy dostosowuje się słowa w słowniku, tworzy się tak naprawdę listę wyjątków z dodanych słów (słów, które nie są obecne w słowniku) i
usuniętych słów (słów, które są w słowniku, a które program InDesign ma ignorować). Okno dialogowe Słownik pozwala wyświetlać i edytować
słowa dodane, słowa usunięte oraz słowa ignorowane (słowa ignorowane w bieżącej sesji w konsekwencji kliknięcia przycisku Ignoruj wszystkie).
Można dodawać słowa, które odnosić się będą do wszystkich języków, co jest szczególnie przydatne w przypadku nazwisk, nazw ulic i innych
uniwersalnych określeń.

Aby używać słowników językowych z wcześniejszych wersji programu InDesign lub InCopy, należy odszukać odpowiednie pliki słowników
użytkownika (.udc) za pomocą polecenia Znajdź, udostępnianego przez system operacyjny. Pliki należy dodać do listy słowników w
preferencjach słownikowych.

Miejsce przechowywania pozycji słownika
Wyjątki dzielenia wyrazów i pisowni są domyślnie zachowywane w plikach słownika użytkownika, zapisywanych poza dokumentem na
komputerze, na którym zainstalowany jest program InDesign (nazwy plików słownika mają rozszerzenie .clam i .not). Można również zapisać listy
wyjątków wewnątrz dokumentu InDesign. Ponadto listy słów można zapisać w zewnętrznym słowniku użytkownika, w dokumencie, albo w obu
tych miejscach. Lokalizacja istniejących słowników jest określona w preferencjach słowników.
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Przechowywanie wyjątków dzielenia wyrazów i pisowni w dokumencie ułatwia spójne traktowanie tekstu podczas przenoszenia tego dokumentu
do innego komputera. Dlatego też można scalić słownik użytkownika z dokumentem, korzystając z preferencji Słownika. Położeniem listy wyjątków
można również sterować za pomocą okna dialogowego Utwórz folder pakietu (zobacz Pakiety plików). Natomiast przechowywanie listy wyjątków
poza dokumentem ułatwia używanie tej samej listy dla wielu dokumentów.

Uwaga: Jeśli słownik użytkownika został scalony z listą wyjątków, do dokumentu jest dodawany cały słownik użytkownika — nawet jeśli pewne
słowa nie są używane w dokumencie. Z tego powodu zwiększa się rozmiar dokumentu.

Stosowanie języków do tekstu
Język zaznaczonego tekstu można wybrać za pomocą menu Język w panelu Sterowanie lub panelu Typografia. Można także ustawić domyślny
język dla całego dokumentu albo dla wszystkich nowych dokumentów. (Zobacz Przypisywanie języka dla tekstu).

Listy wyjątków
Słowa można wykluczać ze sprawdzania. Na przykład, jeżeli w nazwie firmy bądź w konkretnym dokumencie trzeba użyć alternatywnej pisowni
często spotykanego słowa (np. „kredyt”), można dodać to słowo ze słów wykluczonych. W takim przypadku podczas sprawdzania pisowni słowo to
nie będzie wyróżniane jako błąd. Program InDesign może utrzymywać osobne zestawy dodanych i usuniętych słów dla każdego zainstalowanego
języka.

Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika
Można utworzyć nowy słownik użytkownika albo dodać taki słownik z wcześniejszej wersji programu InDesign lub InCopy, z plików otrzymanych od
innych użytkowników albo z serwera, na którym zapisywany jest słownik użytkowników całego zespołu roboczego. Dodany słownik będzie
wykorzystywany dla wszystkich dokumentów programu InDesign.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS).
2. Z menu Język wybierz język, z którym słownik ma być skojarzony.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć nowy słownik użytkownika, kliknij ikonę Nowy słownik uzytkownika , umieszczoną pod menu Język. Podaj położenie i
nazwę słownika (z rozszerzeniem .udc). Kliknij przycisk Zapisz.

Aby dodać istniejący słownik, kliknąć ikonę Dodaj słownik użytkownika , wybierz plik słownika z rozszerzeniem .udc lub .not, a
następnie kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga: Jeżeli nie można odszukać pliku ze słownikiem, warto skorzystać z polecenia Znajdź, udostępnianego przez system operacyjny. Należy
wyszukać pliki z rozszerzeniem .udc (wpisując frazę *.udc), zapamiętać ich położenie i ponownie spróbować dodać słownik.
Słownik zostanie dodany do listy w menu Język. Można dodawać nowe słowa do słownika w trakcie sprawdzania pisowni lub używając okna
dialogowego Słownik.

Określanie domyślnego słownika dla bieżącego dokumentu
Program pozwala zmienić domyślny słownik danego dokumentu lub wszystkich nowotworzonych dokumentów. Zmiana domyślnego słownika nie
ma żadnego wpływu na już utworzony tekst i tekst wpisywany do już istniejącej ramki tekstowej.

Aby skojarzyć słownik z pewnym stylem, należy użyć panelu Styl znakowy lub panelu Styl akapitowy. Menu Język jest wyświetlane w sekcji
Zaawansowane formaty znaków.

1. Otwórz dokument.
2. Na pasku narzędziowym zaznacz narzędzie Zaznaczaniem, po czym upewnij się że w dokumencie nie zaznaczono żadnych elementów.
3. Wybierz polecenie Tekst > Typografia.
4. Wybierz żądany słownik z menu Język w panelu Typografia. Jeśli w panelu Typografia nie jest widoczna opcja języka, zaznacz opcję Pokaż

opcje, a następnie zaznacz język na liście.

Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów
1. Uruchom program InDesign, ale nie otwieraj dokumentu.
2. Wybierz polecenie Tekst > Typografia.
3. Wybierz pożądany słownik z wyskakującego menu Język w panelu Typografia. Jeśli w panelu Typografia nie jest widoczna opcja języka,

zaznacz opcję Pokaż opcje, a następnie zaznacz język na liście.

Usuwanie, odłączanie lub zmiana kolejności słowników użytkownika
1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS).
2. Z menu Język wybierz język, do którego należy dany słownik.
3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby usunąć słownik z listy, zaznacz go i kliknij ikonę Usuń słownik użytkownika . Dla każdego języka musi istnieć przynajmniej jeden
słownik.

Jeżeli obok słownika językowego znajduje się ikona znaku zapytania, zaznacz ten słownik, kliknij ikonę Przyłącz ponownie słownik
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użytkownika , a następnie odszukaj i otwórz słownik.

Aby zmienić kolejność słowników użytkownika, przeciągnij je na inne miejsca. Kolejność słowników na liście to kolejność, w której
słowniki są przeszukiwane.

Dodawanie słów do słowników
Jeżeli podczas sprawdzania pisowni program InDesign wyświetli w oknie dialogowym Sprawdź pisownię nieznane słowo, można wybrać słownik z
menu Dodaj do, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Można także skorzystać z okna dialogowego Słownik, aby określić docelowy słownik i język
oraz wskazać sposób, w jaki słowa mają być dodawane do listy wyjątków.

1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
2. Wybierz język z menu Język. Dla każdego języka musi istnieć przynajmniej jeden słownik. Aby dodać słowo do wszystkich języków, wybierz

Wszystkie języki.
3. Z menu Cel wybierz słownik, w którym ma zostać zapisane słowo. Menu Cel umożliwia przechowywanie zmian w zewnętrznym słowniku

użytkownika lub w dowolnym otwartym dokumencie.
4. Z menu Lista słownika wybierz opcję Dodane słowa.
5. W polu Słowo wpisz lub zmodyfikuj wyraz, który ma zostać dodany do listy słów.
6. Kliknij przycisk Podziel wyrazy, aby obejrzeć domyślny podział słowa. Tyldy (~) wskazują na możliwe punkty dzielenia.
7. Jeżeli zaproponowane punkty dzielenia są nieodpowiednie, można wskazać własne preferencje podziału danego słowa, wykonując

następujące czynności:

Wpisz jedną tyldę, aby wskazać najlepszy punkty dzielenia wyrazu, lub jedyny punkt dzielenia dopuszczalny w tym słowie.

Wpisz dwie tyldy (~~), aby wskazać na drugą możliwość podziału.

Wpisz trzy tyldy (~~~), aby wskazać niezbyt dobry, ale dopuszczalny punkt podziału wyrazu.

Jeżeli dane słowo ma nigdy nie być dzielone, wpisz tyldę przed jego pierwszą literą.

Jeżeli słowo zawiera już znak tyldy, należy wpisać przed nim znak ukośnika w lewo (\~).

8. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk Gotowe. Słowo zostanie dodane do listy wybranego słownika.

Uwaga: Należy pamiętać, że punkty dzielenia wyrazów oddziałują z ustawieniami dzielenia w dokumencie. W rezultacie słowo może zostać
podzielone w nieoczekiwany sposób. Ustawieniami dzielenia można sterować za pomocą opcji Dzielenie wyrazów z menu panelu Akapit. (Zobacz
Dzielenie tekstu).

Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach
1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
2. Wybierz język z menu Język.
3. Z menu Cel wybierz słownik, z którego ma zostać usunięty wyraz. Menu Cel umożliwia wybór zewnętrznego słownika użytkownika lub

dowolnego otwartego dokumentu.
4. Z menu Lista słowników wybierz jedną z następujących możliwości:

Aby zmodyfikować listę dodatków do słownika wybranego w polu Cel, wybierz opcję Dodane wyrazy.

Aby zmodyfikować listę wyrazów oznaczanych jako błędy, wybierz opcję Usunięte wyrazy.

Aby zmodyfikować listę wyrazów ignorowanych podczas bieżącej sesji programu InDesign, wybierz opcję Ignorowane wyrazy. Lista ta
zawiera wszystkie słowa, dla których wybrano polecenie Zignoruj wszystkie.

5. Zmodyfikuj słowo na liście lub zaznacz słowo i kliknij przycisk Usuń.
6. Kliknij przycisk Gotowe.

Eksportowanie listy wyrazów
Program InDesign pozwala importować listy słów do plików tekstowych (.txt) oraz importować listy z takich plików do słowników użytkownika.
Słowa w pliku tekstowym muszą być rozdzielone spacją, tabulatorem lub końcem akapitu. Program pozwala eksportować słowa dodane i usunięte,
ale nie pozwala eksportować słów ignorowanych, które są używane tylko w bieżącej sesji.

1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
2. Z menu Język wybierz odpowiedni język. Z menu Cel wybierz słownik zawierający listę słów, która ma zostać wyeksportowana.
3. Kliknij przycisk Eksportuj, podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Lista słów zostanie zapisana w pliku tekstowym. Listę tę można edytować w dowolnym edytorze tekstowym, a następnie ponownie zaimportować.
Można też przesłać listę słów innym użytkownikom, którzy będą mogli zaimportować ją do swoich słowników.

Importowanie listy wyrazów
1. Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Słownik użytkownika.
2. Z menu Język wybierz odpowiedni język. Z menu Cel wybierz słownik.
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3. Kliknij przycisk Importuj, odszukaj plik tekstowy z listą wyjątków, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Zmiana preferencji słownika
Preferencje słowników pozwalają określić, jak program InDesign ma obsługiwać słowniki pisowni i dzielenia wyrazów. W programie InDesign do
dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni w większości języków są używane słowniki Proximity. Jeżeli zainstalowano komponenty sprawdzania
pisowni lub dzielenia wyrazów produkowane przez inne firmy, można wybrać innego producenta dla każdego zainstalowanego języka.

Uwaga: Okno dialogowe Preferencje słowników nie pozwala określić słownika do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Okno to służy do
wskazania wtyczek, za pomocą których program InDesign będzie sprawdzał pisownię i dzielił wyrazy w określonym języku (określonym w polu
Język). Jeśli użytkownik będzie korzystał wyłącznie z wtyczki domyślnej, nie ma potrzeby zmiany żadnych ustawień w oknie Preferencje
słowników. Jeśli użytkownik zainstaluje dodatkowe wtyczki innych firmy, będą one dostępne (jako odpowiednia opcje) w dwóch menu okna
dialogowego Dostawca dzielenia wyrazów i Dostawca sprawdzania pisowni. Dzięki temu będzie można z różnymi językami skojarzyć wtyczki, czyli
metody sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów, różnych dostawców.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InDesign > Preferencje > Słownik (Mac OS).
2. W polu Język wybierz język, dla którego chcesz zmienić ustawienia albo wybrać innego dostawcę komponentów dzielenia lub sprawdzania

pisowni.
3. Utwórz, dodaj lub usuń słowniki użytkownika. (Zobacz Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika).
4. Jeżeli zainstalowano komponent dzielenia wyrazów innego producenta niż Adobe, można go wybrać z menu Dzielenie wyrazów.
5. Jeżeli zainstalowano komponent słownika pisowni innego producenta niż Adobe, można go wybrać z menu Słownik.
6. Z menu Składaj używając, które znajduje się w sekcji Wyjątki dzielenia, wybierz jedną z następujących opcji:

Aby składać tekst z użyciem listy wyjątków dzielenia z zewnętrznego słownika użytkownika, wybierz opcję Słownik użytkownika.

Aby składać tekst z użyciem listy wyjątków dzielenia zapisanej w dokumencie, wybierz opcję Dokument.

Aby składać tekst używając obu list, wybierz opcję Słownik użytkownika i dokument. Jest to ustawienie domyślne.

7. Aby dodać listę wyjątków przechowywaną w zewnętrznym słowniku użytkownika do listy wyjątków przechowywanej w dokumencie, zaznacz
opcję Dołącz słowniki użytkownika do dokumentu.
Uwaga: Jeżeli współpracuje się z wieloma partnerami lub klientami, korzystniejsze może być wyłączenie opcji Dołącz słowniki użytkownika
do dokumentu. Na przykład, usługodawca nie będzie sobie życzył, aby jego słownik był scalany z każdym plikiem klienta.

8. Aby przeskładać wszystkie wątki po zmianie pewnych ustawień, zaznacz opcję Przeskładaj wszystkie wątki po modyfikacji. Zaznaczenie tej
opcji powoduje przeskładanie wątków po zmianie ustawień Składaj używając (zobacz krok 6) lub po użyciu polecenia Słownik do dodania lub
usunięcia słów. Przeskładanie wszystkich wątków może potrwać dłuższy czas, w zależności od ilości tekstu w dokumencie.

9. Kliknij OK.

Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej
Należy pamiętać o tym, aby każda stacja w grupie roboczej miała zainstalowane bądź dodane te same zmodyfikowane słowniki użytkownika.
Dzięki temu dokument będzie podlegał tym samym zasadom pisowni i dzielenia niezależnie od tego, kto będzie nad nim pracował. Można to
przeprowadzić albo egzekwując od użytkowników dodawanie tych samych słowników na ich komputerach, albo wdrażając korzystanie ze
wspólnego słownika, znajdującego się na serwerze sieciowym.

Ikona blokady  wskazuje, że słownik jest zablokowany — można z niego korzystać, ale nie można go edytować. Gdy słownik użytkownika
znajduje się na serwerze, pierwszy użytkownik, który go wczyta, powoduje zablokowanie pliku. Wszyscy kolejni użytkownicy widzą, że słownik ten
jest zablokowany. Pliki mogą zostać zablokowane również za pomocą systemu operacyjnego, przez nadanie im atrybutu „tylko do odczytu”.
Udostępniając słownik z serwera sieciowego można zablokować jego plik, tak aby miał status „tylko do odczytu” dla wszystkich użytkowników.
Wtedy słowa będzie mógł dodawać tylko administrator.

Wszyscy użytkownicy pracujący w danej grupie roboczej muszą wtedy pamiętać o używaniu dostosowanego słownika użytkownika,
zainstalowanego na ich sieciowej stacji roboczej, a nie słownika wewnątrz dokumentu. Jednak zanim przekaże się dokument usługodawcy, można
scalić słownik użytkownika z dokumentem.

Jeśli na sieciowej stacji roboczej nie jest dostępny żaden wspólny słownik użytkownika, odszukaj pliki słownika i skopiuj je na swoją stację
roboczą. Lokalizacja słowników użytkownika jest określona w preferencjach Słownika.

Po uaktualnieniu słownika użytkownika na udostępnionej stacji roboczej wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na innych stacjach
roboczych dopiero wtedy, gdy użytkownik ponownie uruchomi program InDesign, albo naciśnie klawisze Ctrl+Alt+/ (Windows) lub
Command+Option+/ (Mac OS), aby przeskładać cały tekst.
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Zmienne tekstowe

Do góry

Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
Wstawianie zmiennych tekstowych
Usuwanie, konwersja i importowanie zmiennych tekstowych

Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
Zmienna tekstowa jest to specjalny element dokumentu, którego zawartość zmienia się zależnie od kontekstu. Na przykład, zmienna Ostatni
numer strony zawiera zawsze numer ostatniej strony dokumentu. Wraz z dodawaniem i usuwaniem stron numer ten jest uaktualniany.

Program InDesign zapewnia szereg predefiniowanych zmiennych tekstowych. Zmienne te można modyfikować. Można też tworzyć własne
zmienne. Niektóre ze zmiennych, np. Nagłówek w wierszu lub Numer rozdziału, powinny być dodawane przede wszystkim do stron wzorcowych,
ponieważ zapewniają spójność numeracji i formatowania. Inne zmienne, np. Data utworzenia czy Nazwa pliku, powinny być dodawane do obszaru
informacji o pracy.

Uwaga: Jeśli zmienna zawiera zbyt dużo tekstu, tekst ten może nie zmieścić się na stronie. Tekst zmiennej nie jest dzielony i przenoszony do
kolejnych wierszy.

Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
Zależnie od typu tworzonej zmiennej dostępne są różne opcje. Na przykład, w przypadku zmiennych typu Numer rozdziału można określić miejsce
wyświetlania tekstu (przed numerem lub po nim) oraz styl numeracji. Program pozwala utworzyć kilka różnych zmiennych tego samego typu. Na
przykład, jedna zmienna może odpowiadać za wyświetlanie tekstu typu „Rozdział 1”, a druga za wyświetlanie tekstu typu „Roz. 1.”

Podobnie, w przypadku zmiennych typu Nagłówek w wierszu można określić styl nagłówka oraz ustawić opcje odpowiedzialne za usuwanie
końcowych znaków przestankowych o zmianę wielkości liter.

1. Jeśli tworzone zmienne tekstowe mają być używane we wszystkich nowych dokumentach, należy zamknąć wszystkie otwarte dokumenty. W
przeciwnym razie będą one używane tylko w bieżącym dokumencie.

2. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

3. Kliknij przycisk Nowa albo zaznacz istniejącą zmienną i kliknij przycisk Zmień.

4. Wpisz nazwę zmiennej, np. „Pełny rozdział” lub „Tytuł”.

5. W menu Typ wybierz typ zmiennej, ustaw opcje tego typu i kliknij przycisk OK.

Zależnie od wybranego typu zmiennej są dostępne różne opcje.

Tekst przed / Tekst po Niezależnie od typu zmiennej (za wyjątkiem typu Tekst niestandardowy) można określić tekst, który będzie
umieszczany przed zmienną lub za nią. Na przykład, w przypadku zmiennej typu Numer ostatniej strony można określić wyraz
poprzedzający numer, wyraz „z”, oraz wyraz następujący po numerze, wyraz „stron”. Dla numeru 12 uzyska się efekt następujący: „z 12
stron”. Odpowiednie wyrazy i frazy mogą być wklejane w polach tekstowych, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych, takich jak
tabulatory. Aby wstawić znaki specjalne, należy kliknąć trójkąt po prawej stronie pola tekstowego.

Styl Dla wszystkich typów zmiennych dotyczących numeracji można określić styl numeracji. Jeśli jest zaznaczona opcja [Bieżący styl
numeracji], to ze zmienną jest skojarzony styl numeracji, który wybrano w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji.

Typy zmiennych

Numer rozdziału
Zmienna typu Numer rozdziału zawiera numer rozdziału. Program pozwala wstawić tekst przed numerem rozdziału i po nim, a także określić styl
numeracji.

Jeśli numer rozdziału ma być numerem kolejnym względem numeru rozdziału z poprzedniego dokumentu księgi, być może trzeba będzie
uaktualnić numerację księgi.

Data utworzenia, Data modyfikacji, Data wyjścia
Zmienna typu Data utworzenia zawiera datę lub godzinę pierwszego zapisania dokumentu; zmienna typu Data modyfikacji zawiera datę lub
godzinę ostatniego zapisania dokumentu na dysku; zmienna typu Data wyjścia zawiera datę lub godzinę rozpoczęcia wydruku dokumentu,
eksportowania do formatu PDF lub kompresowania. Program pozwala wstawić tekst przed datą i po niej, a także zmienić format daty.

Format daty Format daty można wpisać bezpośrednio w polu Format daty; można też kliknąć trójkąt po prawej stronie pola i wybrać opcje
formatu. Na przykład, jeśli formatem daty jest „MM/dd/rr” to jedna z dat ma postać 12/22/07. Zmieniając format na „MMM. d, rrrr”, uzyskuje się
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wynik Gru. 22, 2007.
W powyższych zmiennych jest używany język, który zastosowano do reszty tekstu. Na przykład, w tekście hiszpańskim data utworzenia mogłaby
mieć postać „01 diciembre 2007”, a w tekście niemieckim „01 Dezember 2007”.

Skrót Opis Przykład

M Numer miesiąca, bez wiodącego zera 8

MM Numer miesiąca, z wiodącym zerem 08

MMM Skrócona nazwa miesiąca Sie

MMMM Pełna nazwa miesiąca Sierpień

d Numer dnia, bez wiodącego zera 5

dd Numer dnia, z wiodącym zerem 05

E Nazwa dnia tygodnia, skrócona Pt

EEEE Pełna nazwa dnia tygodnia Piątek

rr lub RR Numer roku, dwie ostatnie cyfry 07

r (R) lub rrrr (RRRR) Pełny numer roku 2007

G lub GGGG Era, skrócona lub rozwinięta AD lub Anno Domini

h Godzina, bez wiodącego zera 4

gg Godzina, z wiodącym zerem 04

H Godzina, bez wiodącego zera, w formacie
24-godzinnym

16

GG Godzina, z wiodącym zerem, w formacie
24-godzinnym

16

m Minuta, bez wiodącego zera 7

mm Minuta, z wiodącym zerem 07

s Sekunda, bez wiodącego zera 7

ss Sekunda, z wiodącym zerem 07

a AM lub PM, dwa znaki PM

z lub zzzz Strefa czasowa, skrócona lub rozwinięta PST lub Pacific Standard Time

Nazwa pliku
Ta zmienna pozwala wstawić w dokumencie nazwę bieżącego pliku. Zwykle dodaje się ją do obszaru na informacje o pracy (z myślą o przyszłym
wydruku) lub do nagłówków i stopek. Oprócz opcji Tekst przed i Tekst po można wybrać następujące opcje.

Uwzględnij całą ścieżkę do folderu W nazwie pliku jest uwzględniana pełna ścieżka do folderu. Format ścieżki jest zgodny ze standardowym
formatem systemu Windows lub Mac OS.
Uwzględnij rozszerzenie pliku Nazwa jest uzupełniana o rozszerzenie.
Zmienna Nazwa pliku jest uaktualniana przy każdym zapisie pliku pod nową nazwą lub w nowym miejscu. Ścieżka lub rozszerzenie nie jest
widoczne w dokumencie, dopóki plik nie został zapisany.

Nazwa obrazu
Zmienna nazwa obrazu jest przydatna do generowania automatycznych podpisów z metadanych. Zmienna Nazwa obrazu zawiera typ zmiennej
Podpis metadanych. Jeśli ramka tekstowa zawierająca tę zmienną przylega do lub jest zgrupowana z obrazem, to zmienna wyświetla metadane
tego obrazu. Zmienną Nazwa obrazu można modyfikować, by określić, które pole metadanych ma być użyte.

Zobacz Definiowanie zmiennych podpisów.

Numer ostatniej strony
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Zmienne typu Numer ostatniej strony stosuje się do podawania łącznej liczby stron dokumentu, np. w następującej frazie „Strona 3 z 12”. W tym
wypadku liczba 12 stanowi wartość zmiennej i jest uaktualniana po każdej operacji dodawania lub usuwania stron dokumentu. Program pozwala
wstawić tekst przed numerem ostatniej strony i po nim, a także określić styl numeracji. W menu Zakres należy określić, czy chodzi o numer
ostatniej strony sekcji, czy dokumentu.

Warto zauważyć, że zmienna typu Ostatnia strona dokumentu nie zawiera liczby stron dokumentu.

Nagłówek w wierszu (styl akapitowy lub znakowy)
Zmienne typu Nagłówek w wierszu zawierają pierwsze lub ostatnie wystąpienie na stronie tekstu, do którego zastosowano określony styl. Jeśli
żaden tekst na stronie nie jest sformatowany przy użyciu określonego stylu, używa się tekstu z poprzedniej strony.

Zobacz Tworzenie zmiennych dla bieżących nagłówków i stopek.

Niestandardowy tekst
Tej zmiennej używa się najczęściej do wstawiania tekstu zastępczego lub ciągu znaków, który może wymagać szybkiej zmiany. Na przykład,
opracowując pewien ogólny projekt, który może dotyczyć różnych firm, warto utworzyć zmienną odpowiedzialną za wyświetlanie nazwy firmy.
Zmienną taką można będzie szybko uaktualniać ze względu na nazwy konkretnych firm.

Aby do zmiennej tekstowej wstawić znaki specjalne, należy kliknąć trójkąt po prawej stronie pola tekstowego.

Wstawianie zmiennych tekstowych
1. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na zmienną tekstową.

2. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną i wybierz zmienną do wstawienia.

W dokumencie pojawi się tekst skojarzony ze zmienną. Na przykład, wstawienie zmiennej typu Data utworzenia może skutkować pojawieniem się
tekstu 22 grudnia 2007. Jeśli zaznaczono opcję Tekst > Pokaż znaki ukryte, zawartość zmiennej pojawia się w polu o kolorze bieżącej warstwy.

Uwaga: Zmienne tekstowe nie są dzielone i przenoszone do kolejnych wierszy.

Usuwanie, konwersja i importowanie zmiennych tekstowych
Do usuwania, konwersji oraz importowania zmiennych tekstowych służy okno dialogowe Zmienne tekstowe.

Usuwanie zmiennych tekstowych
Aby usunąć z dokumentu pewną instancję zmiennej tekstowej, wystarczy zaznaczyć ją i nacisnąć klawisz Backspace lub Delete. Możliwe jest
także usunięcie samej zmiennej. Przed ich usunięciem należy określić opcje zastępowania zmiennych w dokumencie.

1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

2. Zaznacz zmienną i kliknij przycisk Usuń.

3. Określ, jak zmienna będzie zastępowana: przez inną zmienną, poprzez konwersję instancji zmiennej na tekst, czy wraz z procedurą
usunięcia wszystkich instancji zmiennej.

Konwersja zmiennych tekstowych na tekst

Aby przekonwertować pojedynczą instancję zmiennej tekstowej, zaznacz ją w oknie dokumentu i wybierz polecenie Tekst > Zmienne
tekstowe > Konwertuj zmienną na tekst.

Aby przekonwertować wszystkie instancje zmiennej tekstowej w dokumencie, wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj,
zaznacz zmienną i kliknij przycisk Konwertuj na tekst.

Importowanie zmiennych tekstowych z innego dokumentu

1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

2. Kliknij przycisk Wczytaj, a następnie kliknij dwukrotnie dokument zawierający zmienne do zaimportowania.

3. W oknie dialogowym Wczytaj zmienne tekstowe upewnij się, że obok zmiennych do zaimportowania stoją ptaszki. Jeśli nazwa którejś z
istniejących zmiennych pokrywa się z nazwą jednej ze zmiennych importowanych, zaznacz jedną z opcji dostępnych w obszarze Konflikt z
istniejącą zmienną tekstową i kliknij przycisk OK:

Użyj definicji przychodzącej  Istniejąca zmienna jest zastępowana wczytaną zmienną. Atrybuty nowej zmiennej są stosowane do
wszystkich fragmentów tekstu zależnych od starej zmiennej. U dołu okna dialogowego Wczytaj zmienne tekstowe są widoczne definicje
istniejących zmiennych i zmiennych przychodzących, dzięki czemu można je ze sobą porównać.

Automatyczna zmiana nazw Pozwala zmienić nazwę wczytanej zmiennej.

4. Kliknij przycisk OK, a następnie Gotowe.

Zmienne mogą być kopiowane do innych dokumentów również w ramach synchronizowania plików księgi.
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Monitorowanie i recenzowanie zmian

Do góry

Przeglądanie zmian
Akceptowanie i odrzucanie zmian
Ustawianie preferencji przeglądania zmian
Zmiana koloru i nazwy użytkownika

Przeglądanie zmian
Wartościową funkcją jest możliwość przeglądania zmian wprowadzanych przez osoby pracujące nad tekstem wątku. Za każdym razem, gdy ktoś
doda, usunie lub przeniesie tekst w istniejącym wątku, zmiana ta zostanie oznaczona w Edytorze wątków w programie InDesign lub w Wątku i
korekcie szpaltowej w programie InCopy. Zmiany można akceptować lub odrzucać.

W programie InDesign jest dostępny panel Przeglądaj zmiany, a w programie InCopy pasek narzędziowy Przeglądaj zmiany, który pozwala
włączać i wyłączać funkcję przeglądania zmian, a także wyświetlać, ukrywać, akceptować i odrzucać zmiany wprowadzane przez poszczególne
osoby.

Zmiany pokazane w widoku Edytor wątków (InDesign)
A. Paski zmian B. Tekst dodany C. Tekst usunięty D. Tekst przeniesiony (z) E. Tekst przeniesiony (do)

Włączanie przeglądania zmian

1. Wybierz polecenie Okno > Artykuł > Przeglądanie zmian, aby otworzyć panel Przeglądanie zmian (InDesign) lub Okno > Pasek narzędziowy
przeglądanie zmian, aby otworzyć pasek narzędziowy Przeglądanie zmian (InCopy).

2. Mając punkt wstawiania wewnątrz tekstu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby włączyć przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku, kliknij ikonę Włącz przeglądanie zmian w bieżącym wątku .

(InDesign) Aby włączyć przeglądanie zmian we wszystkich wątkach, w menu panelu Przeglądanie zmian wybierz opcję Włącz
przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

(InCopy) Aby włączyć przeglądanie zmian we wszystkich otwartych wątkach dokumentu, wybierz polecenie Zmiany > Włącz
przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

3. Dodaj, usuń lub przenieś tekst w bieżącym wątku.

Wyświetlanie informacji o zmianach
Kiedy jest włączona funkcja przeglądania zmian, w widoku Edytor wątków (InDesign) lub Wątek i korekta szpaltowa obowiązują następujące
domyślne oznaczenia zmian):

Sekcja Przeglądanie zmian okna dialogowego Preferencje pozwala wybrać kolor do identyfikacji zmian. Pozwala również wybrać, które zmiany
(dodanie, usunięcie, przesunięcie tekstu) mają być obserwowane oraz wygląd obserwowania.

Tekst dodany Podświetlony.
Tekst usunięty Podświetlony i przekreślony.
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Tekst przeniesiony (wycięty i wklejony) Podświetlony i przekreślony w oryginalnym miejscu; podświetlony i obramowany w nowym miejscu.
Uwaga: Jeśli tekst zostanie wycięty z jednego dokumentu programu i wklejony w innym dokumencie, w pierwszym dokumencie zostanie
oznaczony jako tekst usunięty, a w drugim jako tekst dodany.
Tekst skopiowany Podświetlony w nowym miejscu. Tekst oryginalny nie jest zmieniany.
Paski zmian Pasek zmiany jest to pionowy pasek, widoczny po lewej stronie zmienionego fragmentu tekstu. Paski takie mogą być wyświetlane
lub ukrywane. Ich kolor można dostosować do swoich potrzeb.

Wyświetlanie i ukrywanie zmian
Gdy zmiany są ukrywane, tekst jest wyświetlany w taki sposób, jak gdyby funkcja przeglądania zmian była wyłączona. Znaczy to, że tekst dodany
jest widoczny, tekst usunięty jest niewidoczny, a tekst przeniesiony lub wklejony jest wyświetlany w nowym miejscu.

(InDesign) Kiedy przeglądanie zmian jest włączone, zmiany tekstu są śledzone, czyli rejestrowane, w dwóch widokach: Edytorze wątków i układzie
dokumentu. Zmiany można oglądać tylko w Edytorze wątków, a nie w widoku układu.

(InCopy) Kiedy przeglądanie zmian jest włączone, zmiany tekstu są śledzone, czyli rejestrowane, we wszystkich trzech widokach: Korekta
szpaltowa, Wątek i Układ. Zmiany te można obejrzeć tylko w widokach Korekta szpaltowa i Wątek; nie można natomiast w widoku Układ.

 W panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub pasku narzędziowym Przeglądanie zmian (InCopy) kliknij przycisk Pokaż/Ukryj zmiany .

Wyłączanie przeglądania zmian
 Mając punkt wstawiania wewnątrz tekstu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby wyłączyć przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku, kliknij ikonę Wyłącz przeglądanie zmian tylko w bieżącym wątku .

(InDesign) Aby wyłączyć przeglądanie zmian we wszystkich wątkach, z menu panelu Przeglądanie zmian wybierz polecenie Wyłącz
przeglądanie zmian we wszystkich wątkach.

(InCopy) Aby wyłączyć przeglądanie zmian we wszystkich otwartych wątkach dokumentu, wybierz polecenie Zmiany > Wyłącz przeglądanie
zmian we wszystkich wątkach.

Uwaga: Wyłączenie przeglądania zmian sprawia, że żadne dalsze zmiany nie są śledzone. Zmiany odnotowane wcześniej pozostają bez zmian.

Akceptowanie i odrzucanie zmian
Po wprowadzeniu zmian w danym wątku (przez dowolną osobę) użytkownik może obejrzeć zmiany i zadecydować, które z nich mają znaleźć się
w wątku. Program pozwala akceptować i odrzucać pojedyncze zmiany, fragmenty zmian lub wszystkie zmiany naraz.

Zaakceptowane zmiany stają się zwykłymi fragmentami tekstu i nie są już podświetlane. Odrzucenie zmiany jest równoznaczne z przywróceniem
tekstu sprzed zmiany.

1. W widoku Edytor wątków (InDesign) lub Widok korekty szpaltowej (InCopy) umieść punkt wstawiania na początku danego wątku.

2. W panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub pasku narzędziowym Przeglądanie zmian (InCopy) kliknij przycisk Następna zmiana .

3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zaakceptować podświetloną zmianę i uwzględnić ją w tekście, kliknij przycisk Zaakceptuj zmianę .

Aby odrzucić zmianę i przywrócić oryginalny tekst, kliknij przycisk Odrzuć zmianę .

Aby zaakceptować lub odrzucić podświetloną zmianę i przejść do następnej zmiany, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub
Option (Mac OS) przycisk Akceptuj zmianę lub Odrzuć zmianę.

Aby cofnąć się do wcześniejszej zmiany lub pominąć zmianę i przejść do kolejnej, kliknij przycisk Poprzednia zmiana  lub Następna
zmiana .

Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany bez ich przeglądania, kliknij przycisk Zaakceptuj wszystkie zmiany w wątku  lub
Odrzuć wszystkie zmiany w wątku .

Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany w wątku lub dokumencie, albo zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany
pochodzące od danej osoby, wybierz odpowiednią opcję w menu panelu Przeglądanie zmian (InDesign) lub menu Zmiany (InCopy).

Uwaga: Jeśli zachodzi potrzeba cofnięcia operacji odrzucenia lub zaakceptowania zmiany, można użyć polecenia Edycja > Cofnij albo nacisnąć
klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS).
Wybór polecenia Zaakceptuj wszystkie zmiany lub Odrzuć wszystkie zmiany stosuje się także do ukrytego tekstu warunkowego.

Ustawianie preferencji przeglądania zmian
Program pozwala ustawić wiele preferencji przeglądania zmian. Można określić kolory poszczególnych zmian oraz zdecydować. które zmiany
tekstu mają być rejestrowane: dodawanie, usuwanie czy przenoszenie tekstu. Można też określić wygląd zmian poszczególnych typów i skojarzyć
z poszczególnymi paskami zmian na marginesach różne zmiany.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przeglądaj zmiany (Windows) albo InDesign > Preferencje > Przeglądaj zmiany (Mac OS).
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2. Wybierz typy zmian, które mają być rejestrowane.

3. Dla każdego typu określ kolor tekstu, kolor tła oraz metodę znakowania.

4. Wybierz opcję Zapobiegaj powielaniu kolorów użytkowników, aby mieć pewność, że każdemu użytkownikowi przydzielony zostanie inny
kolor.

5. Aby wyświetlić paski zmian, wybierz opcję Paski zmian. Wybierz kolor z menu Kolor paska zmian i określ, czy paski zmian mają być
widoczne na lewym, czy na prawym marginesie.

6. Zaznacz opcję Sprawdzając pisownię, uwzględnij tekst usunięty, jeśli podczas sprawdzania pisowni ma być uwzględniany tekst oznaczony
do usunięcia.

7. Kliknij OK.

Zmiana koloru i nazwy użytkownika
1. Wybierz polecenie Plik > Użytkownik.
2. Określ nazwę użytkownika i kolor, które będą używane przy przeglądaniu zmian i wprowadzaniu notatek, po czym kliknij przycisk OK.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

314

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl


Style

Stosowanie stylów GREP (wideo 4:46)
Michael Ninness (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku wideo opisano czynności nakładania stylu znakowego do dowolnego tekstu, który spełnia warunki zdefiniowanego
wyrażenia GREP. Użyj stylu GREP jako części stylu akapitu.

Praca ze stylami tekstowymi (wideo 3:36)
Terry White (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Zobacz, jak pracować ze stylami tekstowymi. Dowiedz się również, jak korzystać z funkcji Szybkie stosowanie

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Informacje o stylach znaków i akapitowych
Omówienie panelu Style
Dodawanie stylów akapitowych i znakowych
Mapowanie stylów do znaczników eksportu | CC, CS6, CS5.5
Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign
Nadawanie stylów
Edytuj style znakowe i akapitowe
Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
Przesłoń style znakowe i akapitowe
Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst
Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe

Informacje o stylach znaków i akapitowych
Styl znakowy to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu. Styl akapitowy zawiera
zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitów; można go zastosować do akapitu lub serii akapitów. Style akapitowe i znakowe mają
swoje odrębne panele. Style akapitowe i znakowe nazywa się czasami stylami tekstowymi.

Po zmianie formatowania stylu uaktualniony zostanie cały tekst, do którego zastosowano ten styl.

Samouczek wideo poświęcony tworzeniu stylów akapitowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4277_id_pl.
Samouczek wideo przedstawiający korzystanie ze stylów tekstowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0076_pl.

Thomas Silkjaer udostępnił przykłady stylów - Darmowe szablony stylów programu InDesign.

Style [podstawowego akapitu]
Każdy nowy dokument zawiera domyślnie styl [podstawowy akapitowy], który jest nadawany wpisywanemu tekstowi. Styl ten można edytować, ale
nie można zmieniać jego nazwy ani usuwać go. Zmiana nazwy i usuwanie są możliwe w przypadku stylów utworzonych przez użytkownika. Można
również wybrać inny styl domyślny, który ma być nadawany tekstowi.

Atrybuty stylu znakowego
W odróżnieniu od stylów akapitowych, style znakowe nie zawierają wszystkich formatowanych atrybutów zaznaczonego tekstu. W zamian za to,
podczas tworzenia stylu znakowego, program InDesign tworzy tylko te atrybuty, które różnią się stylem formatowania od stylu zaznaczonych części
tekstu. W ten sposób możesz utworzyć styl znakowy, który jeśli zastosujesz go do tekstu, zmienia tylko atrybuty takie, jak rodzina czcionek i
rozmiar, pomijając wszystkie inne atrybuty znaku. Jeśli chcesz, aby inne atrybuty również były częścią stylu, dodaj je podczas edytowania stylu.

Następny styl
Style można nadawać automatycznie podczas pisania tekstu. Na przykład, jeżeli projekt dokumentu zakłada, że po stylu o nazwie „tekst
podstawowy” ma występować styl „tytuł 1”, to można ustawić opcję Następny styl dla stylu „tytuł 1” na „tekst podstawowy”. Po wpisaniu akapitu w
stylu „tytuł 1”, naciśnięcie klawisza Enter lub Return rozpocznie nowy akapit ze stylem „tekst podstawowy”.

Posługując się menu kontekstowym podczas nadawania stylu dla przynajmniej dwóch akapitów, można wybrać, że pierwszemu akapitowi nadany
zostanie styl macierzysty, a kolejnym stylom — styl zdefiniowany w opcji Następny styl. (Zobacz Nadawanie stylów).

Aby wykorzystać funkcję Następny styl, podczas edytowania lub tworzenia stylu wybierz styl z menu Następny styl.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo poświęcony użyciu funkcji Następny styl - Korzystanie z funkcji Następny styl.

Omówienie panelu Style
Użyj panelu Style znaku, aby utworzyć, nazwać i zastosować style znaku do tekstu wewnątrz paragrafu; użyj panelu Style paragrafu, aby
utworzyć, nazwać i zastosować style paragrafu do wewnętrznych paragrafów. Style są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu
tego dokumentu będą pojawiać się na panelu.

Kiedy zaznaczysz tekst lub umieścisz punktu wstawiania, każdy styl zastosowany do tego tekstu będzie podświetlony w którymkolwiek z paneli
Style chyba, że styl ten jest w zwiniętej grupie stylu. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu zawierający wiele stylów, to w panelu Style nie jest
wyróżniany żaden styl. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu, w którym zastosowano wiele stylów, to w panelu Style pojawi się informacja „(Mieszane)”.

Otwórz panel Style akapitowe
 Wybierz Tekst > Style akapitowe lub kliknij zakładkę Style akapitowe, która pojawia się domyślnie po prawej stronie okna aplikacji.
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Otwórz panel Style znakowe
 Wybierz Tekst > Style znakowe lub kliknij zakładkę Style znakowe po prawej stronie okna aplikacji.

Dodawanie stylów akapitowych i znakowych

Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych
1. Aby oprzeć nowy styl na formatowaniu istniejącego tekstu, zaznaczyć ten tekst albo umieścić w nim punkt wstawiania.

Jeśli w panelu Style zaznaczono grupowanie, to nowy styl będzie częścią tej grupy.

2. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe albo polecenie Nowy styl znakowy z menu panelu Style znakowe.
3. W polu Nazwa stylu wpisać nazwę dla nowego stylu.
4. W opcji Na podstawie wybierz styl, na którym oparty będzie tworzony styl.

Uwaga: Opcja Na podstawie umożliwia łączenie ze sobą stylów w taki sposób, że zmiany w jednym stylu rozprzestrzeniają się na wszystkie
style, które są na nim oparte. Domyślnie, nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego] dla stylów akapitowych lub [Żaden] dla
stylów znakowych lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

5. W sekcji Następny styl (tylko w panelu Style akapitowe) wybierz styl, który będzie nadawany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return w
tekście z bieżącym stylem.

6. Aby dodać skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu Skrót. Włącz klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację
klawiszy Shift, Alt i Ctrl (Windows) lub Shift, Option i Command (Mac OS) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując
skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej. Jeśli klawiatura nie posiada klawisza Num Lock, skrótów
klawiaturowych nie można dodać do stylów.

7. Jeśli chcesz zastosować nowy styl do zaznaczonego tekstu, wybierz Zastosuj styl do zaznaczenia.
8. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (np. Podstawowe formatowanie znakowe) po lewej stronie, a następnie ustaw opcje,

które mają zostać dodane do stylu.
Podając kolor znaku w oknie dialogowym Opcje stylu można utworzyć nowy kolor, dwukrotnie klikając pole wypełnienia lub obrys.

9. W przypadku stylów znakowych atrybuty, które nie zostały określone są pomijane; podczas zastosowania stylu tekst zachowuje
formatowanie stylu akapitowego dla tego atrybutu. Aby usunąć ustawienia atrybutów ze stylu znakowego:

Z menu ustawień, wybierz (Pomiń).

W polu tekstowym usuń tekst opcji.

W polu wyboru kliknij, aby pojawiło się małe pole (Windows) lub dywizu (-) (Mac OS).

Aby kolorować znak, przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij próbkę koloru.

10. Po zakończeniu ustawiania atrybutów formatowania kliknij OK.

Style, które utworzyłeś pojawią się tylko w bieżącym dokumencie. Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, wówczas style przez Ciebie utworzone
pojawią się we wszystkich nowych dokumentach.

Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu
Wiele projektów dokumentów wykorzystuje hierarchie stylów o podobnych atrybutach. Na przykład, tytuły i podtytuły używają tej samej czcionki.
Poprzez tworzenie stylu podstawowego lub macierzystego można utworzyć zależności między podobnymi stylami. Gdy będziesz edytował styl
macierzysty, zmienione zostaną również style potomne. Następnie możesz edytować style potomne, aby odróżnić je od stylu macierzystego.

Aby utworzyć styl, który jest nieomal identyczny z innym stylem lecz nie pozostaje w relacji między elementem macierzystym a potomnym, użyj
polecenia Powiel styl i następnie edytuj kopię.

1. Utwórz nowy styl.
2. W oknie dialogowym Nowy styl akapitowy albo Nowy styl znakowy wybierz styl macierzysty z menu Na podstawie. Nowy styl stanie się

stylem potomnym.

Domyślnie, nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego], [Żaden] lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

3. Określ formatowanie nowego stylu, które odróżnia go od jego stylu macierzystego. Można np. zmniejszyć nieco rozmiar czcionki w podtytule
w porównaniu z czcionką używaną w tytułach (w stylu macierzystym).

Aby wyczyścić zmiany wprowadzone w formatowaniu stylu potomnego i powrócić do ustawień stylu macierzystego, można nacisnąć przycisk
Resetuj do podstaw. Powoduje to przywrócenie formatowania stylu potomnego na identyczne z jego stylem bazowym. Możesz wówczas
wybrać nowe formatowanie. Podobnie, jeżeli zmieni się styl wybrany w opcji „Na podstawie” dla danego stylu potomnego, to definicja stylu
potomnego zostanie uaktualniona zgodnie z definicją nowego stylu macierzystego.

Importowanie stylów z innych dokumentów
Style akapitowe i znaku można zaimportować do aktywnego dokumentu z innego dokumentu InDesign (w dowolnej wersji). Podczas importu
możesz wybrać style do wczytania oraz zdecydować, jak program ma postąpić w przypadku, gdy wczytywany styl ma taką samą nazwę, jak styl
istniejący już w dokumencie. Możesz także importować style z dokumentu InCopy.
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1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu stylów akapitowych lub znakowych:

Z menu panelu Style, wybierz polecenie Wczytaj style znakowe lub Wczytaj style akapitowe.

Aby wczytać zarówno style znakowe, jak i akapitowe wybierz polecenie Wczytaj wszystkie style tekstu z menu panelu Style.

2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign zawierający style, które mają być zaimportowane.
3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli istniejący styl ma taką

samą nazwę, jak importowany styl, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij OK.
Użyj definicji stylu przychodzącego Zastępuje on istniejący styl stylem wczytywanym i stosuje nowe atrybuty tego stylu do całego tekstu w
bieżącym dokumencie, który sformatowano starym stylem. Definicje stylów przychodzących i istniejących wyświetlane są na dole okna
dialogowego Wczytaj style, można je więc porównać.

Automatyczna zmiana nazw Zmienia nazwę wczytywanego stylu. Na przykład, jeżeli w obu dokumentach istnieje styl „Podtytuł”, to nazwa
wczytywanego stylu zostanie w bieżącym dokumencie zmieniona na „Podtytuł kopia”.

Style można wymieniać również za pomocą funkcji Księga. (Zobacz Synchronizacja dokumentów księgi).

Mapowanie stylów do znaczników eksportu | CC, CS6, CS5.5

Znaczniki eksportu — wprowadzenie
Użyj Znakowania eksportu, aby zdefiniować sposób, w jaki tekst ze stylem programu InDesign ma być znakowany w formacie HTML, EPUB lub w
oznakowanym pliku wyjściowym PDF.

Możesz również określić nazwy klas CSS, aby dodać je do eksportowanej zawartości. W eksporcie EPUB/HTML klasy CSS mogą być używane do
rozróżniania drobnych różnic stylów. Nie trzeba wpisywać nazwy klasy. InDesign automatycznie generuje ją na podstawie nazwy stylu.

Nie można uzyskać podglądu Znakowania eksportu w układzie programu InDesign, ponieważ ma on wpływ jedynie na plik EPUB, HTML lub PDF.

Polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu pozwala zobaczyć i modyfikować odwzorowania w pojedynczym oknie dialogowym.

Definiowanie odwzorowań znaczników stylu
1. Aby zmapować styl, otwórz okno dialogowe Opcje stylu akapitowego, znakowego lub obiektu.
2. Kliknij Znakowanie eksportu w lewym panelu i wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz Znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym EPUB lub HTML.

Określ Klasę do odwzorowania dla pliku wyjściowego EPUB lub HTML. Nazwy klas używane są do generowania definicji stylów dla
znaczników domyślnych.

Aby dołączyć dany styl do pliku CSS, zaznacz pole wyboru Utwórz CSS. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, program nie utworzy
pliku CSS dla danego stylu. Jeśli do dwóch lub większej liczby stylów przypisano tę samą klasę, podczas próby eksportu program
InDesign wyświetli komunikat z ostrzeżeniem lub komunikat o błędzie. Ta opcja dostępna jest wyłącznie w programie InDesign CC.

Wybierz Znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym PDF. Opcja ta jest dostępna tylko dla stylów akapitowych.

Edycja wszystkich znaczników eksportu
Możesz zobaczyć lub zmodyfikować wszystkie znaczniki eksportu w pojedynczym oknie.

1. W menu panelu Style akapitowe, znakowe lub obiektu wybierz polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu.
2. Kliknij EPUB, HTML lub PDF.
3. Kliknij znacznik odpowiadający danemu stylowi. Zostanie przekonwertowany na listę; wybierz nową wartość.

Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign
W trakcie importu dokumentu Microsoft Word do programu InDesign lub InCopy można przypisać każdy styl użyty w dokumencie programu Word
do stylu InDesign lub InCopy. Pozwoli to określić, za pomocą jakich stylów sformatować zaimportowany tekst. Obok każdego z zaimportowanych
stylów Worda pojawia się ikona dysku , która znika dopiero po zmodyfikowaniu tego stylu w programie InDesign lub InCopy.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać dokument Worda do istniejącego tekstu InDesign lub InCopy wybierz z menu Plik > Umieść. Zaznacz pole Pokaż opcje
importu i dwukrotnie kliknij dokument Worda.

Aby otworzyć dokument Worda w samodzielnym dokumencie InDesign uruchom program InCopy, wybierz z menu Plik > Otwórz a
następnie dwukrotnie kliknij plik programu Word.

2. Wybierz opcję Zachowaj style i formatowanie tekstu i tabel.
3. Zaznacz opcję Dostosuj importowanie stylów i naciśnij przycisk Mapowanie stylów.
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4. W oknie dialogowym Mapowanie stylów zaznacz styl Word, a następnie wybierz jedną z opcji z menu pod InDesign stylem. Możesz wybrać
następujące opcje:

Jeżeli nie zachodzi konflikt nazw, wybierz opcję Nowy styl akapitowy, Nowy styl znakowy, albo jeden z istniejących InDesign stylów.

Jeżeli zachodzi konflikt nazwy, wybierz opcję Zmień definicję stylu InDesign, aby sformatować importowany tekst za pomocą stylu
Worda. Wybierz istniejący styl InDesign, aby sformatować zaimportowany tekst za pomocą stylu z programu InDesign. Wybierz opcję
Automatyczna zmiana nazw, aby zmienić nazwę stylu Worda.

5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Mapowanie stylów, a następnie jeszcze raz kliknij OK, aby zaimportować dokument.

Nadawanie stylów
Domyślnie, nadanie stylu akapitowego nie usuwa istniejącego formatowania znaków lub akapitu, ani żadnych stylów zastosowanych do części
akapitu, chociaż istnieje opcja usuwania istniejącego formatowania podczas nadawania stylu. Jeżeli zaznaczony tekst używa stylu znakowego lub
akapitowego, a oprócz niego także dodatkowego formatowania, które nie wchodzi w skład tego stylu, to w panelu obok nazwy zastosowanego
stylu pojawia się znak plus (+). Takie dodatkowe formatowanie nazywa się przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem.

Style znakowe usuwają lub zerują atrybuty typograficzne istniejącego tekstu, jeżeli atrybuty te zostały zdefiniowane w stylu.

Zastosuj styl znakowy
1. Zaznacz znaki, do których ma zostać nadany styl.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij nazwę stylu znakowego w panelu Style znakowe.

Wybierz nazwę stylu znakowego z rozwijanej listy w panelu Sterowanie.

Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

Nadaj styl akapitowy.
1. Kliknij w akapicie, któremu ma zostać nadany styl. Można też zaznaczyć całość lub część takich akapitów.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij nazwę stylu akapitowego w panelu Style akapitowe.

Wybierz nazwę stylu akapitowego z menu panelu Sterowanie.

Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

3. Jeśli w tekście pozostanie niewłaściwe formatowanie wówczas wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z panelu Style akapitowe.

Nadaj serię stylów do wielu akapitów
Opcja Następny styl określa, jaki styl zostanie automatycznie nadany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return w tekście o określonym stylu.
Pozwala również zastosować różne style jednocześnie na wielu akapitach.

Załóżmy na przykład, że przy formatowaniu łamu gazety używamy trzech stylów: Tytuł, Podtytuł i Treść. Tytuł wyznacza Podtytuł jako następny
styl, natomiast Podtytuł wyznacza Treść jako następny styl. Z kolei Treść podaje [Ten sam styl] w opcji Następny styl. Jeżeli zaznaczony zostanie
cały artykuł, łącznie z tytułem, podtytułem i poszczególnymi akapitami, a następnie nadany zostanie styl Tytuł za pomocą specjalnego polecenia
„Następny styl” z menu kontekstowego, to pierwszy akapit artykułu zostanie sformatowany stylem Tytuł; drugi akapit zostanie sformatowany
stylem Podtytuł, a wszystkie pozostałe akapity zostaną sformatowane stylem Treść.

Przed i po nadaniu stylu z wyznaczoną opcją Następny styl.

1. Zaznacz akapity, do których mają zostać nadane style.
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2. W panelu Style znakowe kliknij styl macierzysty prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS).
Następnie wybierz polecenie Nadaj [Nazwa stylu], następny styl.

Jeżeli tekst zawiera przesłonięcia formatowania lub style znakowe, to menu kontekstowe pozwoli również usunąć takie przesłonięcia, style
znakowe lub obie te funkcje.

Edytuj style znakowe i akapitowe
Jedną z zalet stosowania stylów jest to, że po zmianie definicji stylu cały tekst sformatowany tym stylem jest uaktualniany zgodnie z nowymi
atrybutami.

Uwaga: Podczas edycji stylu w zawartości InCopy, która jest dołączona do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie
uaktualnienia dołączonej zawartości.

Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego
1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby styl nie został nadany zaznaczonemu tekstowi kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control
(Mac OS) nazwę stylu w panelu Style, a następnie wybierz polecenie Edytuj [nazwa stylu].

Dwukrotnie kliknij nazwę stylu w panelu Style albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style. Należy
pamiętać, że czynność ta nadaje kliknięty styl całemu zaznaczonemu tekstowi lub ramce tekstowej; jeżeli nie jest zaznaczony żaden
tekst ani ramka, styl ten staje się domyślnym stylem dla nowego tekstu.

2. Zmień ustawienia w oknie dialogowym, a następnie kliknij OK.

Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu
Po nadaniu stylu można przesłonić jego atrybuty. Jeżeli wprowadzone w ten sposób zmiany okażą się korzystne, to można zmienić definicję stylu
w taki sposób, aby dopasować go do zmienionego tekstu.

Uwaga: Podczas zmiany definicji stylu w zawartości InCopy, dołączonej do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie
uaktualnienia dołączonej zawartości.

1. Używając Narzędzia tekst  zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać zmodyfikowany.
2. Wprowadź zmiany w atrybutach znaku lub akapitu.
3. Wybierz polecenie Redefiniuj styl z menu panelu stylów.

Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
Podczas usuwania stylu możesz wybrać inny, zastępujący go styl, jak również zdecydować o zachowaniu formatowania. Podczas usuwania grupy
stylów, usuwasz wszystkie style w obrębie grupy. Zaleca się pojedyncze zastępowanie stylów w grupie.

1. Zaznacz nazwę stylu w panelu Style.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu lub kliknij ikonę Usuń , znajdującą się na dole panelu.

Kliknij styl prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie
Usuń styl. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy usuwa się styl, nie nadając go tekstowi.

3. W oknie dialogowym Usuń styl akapitowy, wybierz styl do zastąpienia.

Jeżeli [Brak stylu akapitowego] ma zastąpić styl akapitowy lub [Brak] ma zastąpić styl znakowy, można zaznaczyć opcję Zachowaj
formatowanie, aby pozostawić formatowanie tekstu, który używał tego stylu. Tekst zachowa formatowanie, ale nie będzie już związany ze
stylem.

4. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć wszystkie nieużywane style, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu Style, a następnie kliknij ikonę Usuń.
Gdy usuwa się styl nieużywany, program nie prosi o wybór stylu zastępczego.

Przesłoń style znakowe i akapitowe
Po nadaniu stylu akapitowego, style znakowe i inne wcześniej nadane atrybuty formatowania pozostają nienaruszone. Po zastosowaniu stylu
możesz przesłonić dowolne jego ustawienia poprzez zastosowanie formatowania, które nie jest częścią tego stylu. Formatowanie tekstu, które nie
wchodzi w skład jego stylu, nazywane jest przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem. Po zaznaczeniu tekstu z przesłonięciem, obok nazwy stylu
pojawia się znak plus (+). W przypadku stylów znakowych przesłonięcie jest sygnalizowane tylko wtedy, gdy zastosowany atrybut wchodzi w skład
stylu. Na przykład, jeżeli styl znakowy definiuje jedynie kolor tekstu, to zmiana rozmiaru czcionki w takim tekście nie zostanie zasygnalizowana
jako przesłonięcie.

Podczas nadawania stylu można wyczyścić przesłonięcia formatowania i style znakowe. Można również usunąć przesłonięcia z akapitu, do
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którego już zastosowano styl.

Jeżeli obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+), można przytrzymać kursor myszy nad stylem, aby wyświetlić opis atrybutów przesłonięcia.

Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych
Aby nadać styl akapitowy i zachować style znakowe, ale usunąć przesłonięcia, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i
kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.
Aby nadać styl akapitowy i usunąć zarówno style znakowe, jak i przesłonięcia, przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift
(Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.

Można także kliknąć styl w panelu Style akapitowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a
następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Menu to pozwala na wyczyszczenie przesłonięć, stylów znakowych lub obu
tych funkcji podczas nadawania nowego stylu.

Wyczyść przesłonięcia stylu akapitu
1. Zaznacz tekst zawierający przesłonięcia. Można nawet zaznaczyć wiele akapitów z różnymi stylami.
2. Wykonać jedną z następujących czynności w panelu Style akapitowe:

Aby usunąć formatowanie akapitowe i znakowe kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia  lub wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z
panelu Style akapitowe.

Aby usunąć przesłonięcia znakowe, ale zachować przesłonięcia formatowania akapitu, przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub
Command (Mac OS) i kliknąć ikonę Wyczyść przesłonięcia.

Aby usunąć przesłonięcia na poziomie akapitu, ale zachować przesłonięcia znakowe, przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub
Shift+Command (Mac OS) i kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia w panelu Style akapitowe.

Uwaga: Wyczyszczenie przesłonięć powoduje usunięcie przesłonięć akapitowych z całego akapitu, nawet jeżeli zaznaczono tylko jego
część. Przesłonięcia znakowe są usuwane tylko z zaznaczonego tekstu.

Wyczyszczenie przesłonięć nie usuwa formatowania pochodzącego ze stylów znakowych. Aby usunąć formatowanie stylów znakowych,
zaznacz tekst zawierający dany styl i kliknij opcję [Brak] w panelu Style znakowe.

Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem
Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem powoduje, że tekst zachowuje bieżące formatowanie. Jednak przyszłe zmiany stylu nie będą
już wpływały na tekst, który został od niego odseparowany.

1. Zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać odseparowany.
2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style.

Jeżeli w momencie wybrania polecenia Zerwij łącze ze stylem nie był zaznaczony żaden tekst, to nowo wpisywany tekst będzie używał takiego
samego formatowania, jak zaznaczony styl, ale styl ten nie zostanie nadany do tekstu.

Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst
Gdy utworzysz styl dodający punktory lub numerowanie akapitów mogą one zostać utracone jeśli tekst zostanie skopiowany lub wyeksportowany
do innego programu. W celu uniknięcia tego problemu przekonwertuj styl punktów lub numerowanie na tekst.

Uwaga: Jeśli konwertujesz punktory stylu w wątku InCopy powiązanym z układem InDesign zmiany mogą zostać przesłonięte w trakcie
uaktualnienia zawartości w programie InDesign.

1. Otwórz panel Style akapitowe i zaznacz styl z punktorami lub numeracją.
2. Z menu panelu Style akapitowe wybierz polecenie Konwertuj „[style]” punktory i numerację na tekst.

Jeśli konwertujesz punktory i numerację na tekst w stylu na, którym oparty jest inny styl (styl macierzysty) wówczas punktory i numeracja w stylu
potomnym są również konwertowane na tekst.

Przekonwertowanie numeracji na tekst powoduje, że w razie zmodyfikowania akapitów trzeba ręcznie uaktualniać numery.

Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe
Okno dialogowe Znajdź/Zastąp pozwala wyszukać wystąpienia konkretnego stylu i zastąpić go innym.

1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
2. W sekcji Przeszukuj wybierz opcję Dokument, aby zamienić style w całym dokumencie.
3. Pozostaw puste pola Znajdź i Zamień na. Jeśli na dole okna dialogowego nie pokazały się pola Znajdź format i Zamień format, kliknij Więcej

opcji.
4. Kliknij pole Znajdź format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz styl znakowy lub

akapitowy, którego chcesz szukać, a następnie kliknij OK.
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5. Kliknij pole Zmień format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zmiany formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz zastępujący styl znakowy
lub akapitowy, a następnie kliknij OK.

6. Kliknij Znajdź, a następnie przycisk Zmień, Zmień/Znajdź albo Zmień wszystkie, aby zastąpić styl.

Więcej tematów Pomocy
  Opcje zawartości formatu EPUB.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
Utwórz style zagnieżdżone
Utwórz style GREP

Istnieją trzy podstawowe sposoby korzystania z funkcji inicjałów wpuszczonych i stylów zagnieżdżonych: zastosowanie stylu znakowego do inicjału
wpuszczonego, zastosowanie stylu zagnieżdżonego do tekstu na początku akapitu oraz zastosowanie zagnieżdżonego stylu linii do jednego lub
wielu wierszy akapitu.

Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
Do znaku lub znaków inicjału w akapicie można zastosować styl znakowy. Na przykład, jeżeli znak inicjału wpuszczonego ma być pisany inną
czcionką i innym kolorem, niż reszta akapitu, możesz zdefiniować styl znakowy posiadający te atrybuty. Następnie można nadać ten styl
bezpośrednio akapitowi albo zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym.

Inicjał sformatowany automatycznie za pomocą zagnieżdżonego stylu znakowego

1. Utwórz styl znakowy zawierający opcje formatowania, które mają zostać zastosowane do inicjału.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastosować inicjały wpuszczone w poszczególnych akapitach, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style
zagnieżdżone.

Aby zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style
zagnieżdżone.

3. Określ liczbę wierszy i znaków inicjału, a następnie wybierz odpowiedni styl znakowy.
4. Jeśli inicjał wpuszczony jest wyrównany zbyt daleko od lewej krawędzi zaznacz Wyrównaj lewą krawędź.

Wybierając tę opcję stosujesz oryginalne lewe marginesy znaku inicjału wpuszczonego raczej niż większą wartość. Jest to szczególnie
użyteczne do formatowania inicjałów wpuszczonych czcionek bezszeryfowych.

5. Jeśli inicjały wpuszczone nachodzą na tekst poniżej zaznacz Skalowanie wydłużeń dolnych.
6. Kliknij OK.

Aby zastosować inny styl zagnieżdżony dla pozostałych znaków za inicjałem, użyj opcji Nowy styl zagnieżdżony. (Zobacz Utwórz style
zagnieżdżone).

Utwórz style zagnieżdżone
InDesign umożliwia wybór formatowania znakowego dla poszczególnych zakresów tekstu w akapicie lub wierszu. Można także konfigurować style
zagnieżdżone, które współpracują ze sobą — po zakończeniu obowiązywania jednego, kontrolę przejmuje drugi. Dla akapitów z powtarzalnym i
przewidywalnym formatowaniem możesz nawet utworzyć pętlę powracającą do pierwszego stylu w sekwencji.

Style zagnieżdżone są szczególnie przydatne do tworzenia nagłówków w wierszu. Można na przykład nadać jeden styl znakowy pierwszej literze
akapitu, a inny styl znakowy literom aż do pierwszego wystąpienia znaku dwukropka (:). Dla każdego zagnieżdżonego stylu można zdefiniować
znak kończący ten styl, np. znak tabulacji albo koniec słowa.
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W przykładzie, styl znakowy Numer formatuje pierwsze słowo, a styl znakowy Run-in formatuje tekst aż do pierwszego dwukropka.

Michael Murphy udostępnił artykuł poświęcony stylom zagnieżdżonym - Zagnieżdzone style programu InDesign - Automatyczne formatowanie
wielu akapitów. Udostępnił również serię samouczków wideo zaczynających się od Arkusze stylów programu InDesign.

Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych
1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać style zagnieżdżone do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style
zagnieżdżone.

Aby dodać style zagnieżdżone do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style
zagnieżdżone.

Uwaga: Najlepsze rezultaty daje stosowanie stylów zagnieżdżonych stanowiących element stylu akapitowego. Jeżeli style zagnieżdżone
nada się akapitowi w formie przesłonięć lokalnych, to późniejsza edycja lub zmiany formatowania w stylu zagnieżdżonym mogą
doprowadzić do nieoczekiwanego wyglądu tekstu z tym stylem.

3. Kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk Nowy styl zagnieżdżony.
4. Wykonaj dowolną z następujących czynności dla każdego stylu, a następnie kliknij OK:

Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji akapitu. Jeśli nie utworzono stylu znakowego,
wybierz Nowy styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.

Wybierz element, który ma kończyć formatowanie danym stylem znakowym. Można także wpisać ten znak, np. dwukropek (:) albo
konkretną literę lub liczbę. Nie można natomiast wpisać słowa.

Podaj, ile ma być wystąpień wybranego elementu (np. ile znaków, słów lub zdań).

Wybierz opcję Przez albo Do. Opcja Przez powoduje, że znak kończący styl zagnieżdżony jest również obejmowany tym stylem.
Natomiast opcja Do powoduje, że stylem obejmowane są tylko znaki przed znakiem kończącym.

Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Kolejność stylów wyznacza kolejność, w jakiej
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nadawane są atrybuty formatowania. Formatowanie definiowane przez drugi styl zaczyna się w miejscu zakończenia pierwszego stylu.
Jeżeli zastosuje się styl znakowy dla inicjału, to styl ten pełni rolę pierwszego stylu zagnieżdżonego.

Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii
Można zastosować styl znakowy do określonej liczby wierszy akapitu. Podobnie, jak w przypadku stylów zagnieżdżonych, można ustawić wspólne
działanie dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów linii oraz utworzyć powtarzającą się sekwencję.

Atrybuty zastosowane przez zagnieżdżone style linii mogą współistnieć z atrybutami zastosowanymi przez style zagnieżdżone. Przykładowo,
zagnieżdżony styl linii może nakładać kolor, zaś styl zagnieżdżony - kursywę. Jeśli style nakładają kolidujące ze sobą ustawienia tego samego
atrybutu, na przykład kolor niebieski i czerwony, priorytet uzyskuje styl zagnieżdżony.

1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać zagnieżdżone style linii do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style
zagnieżdżone.

Aby dodać zagnieżdżone style linii do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style
zagnieżdżone.

3. Kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk Nowy zagnieżdżony styl linii.
4. Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, wybierz Nowy

styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.
5. Określ liczbę wierszy akapitu, na które ma mieć wpływ styl znakowy.

Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Kolejność wyznacza porządek, w jakim nadawane
są atrybuty formatowania.

6. Kliknij OK.

Pętla przez style zagnieżdżone
Możesz powtórzyć serię dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów w całym akapicie. Prostym przykładem niech będzie przeplatanie się
czerwonych i zielonych wyrazów w akapicie. W zagnieżdżonych stylach linii można także zmienić czerwone i zielone wiersze w akapicie.
Powtarzający się wzorek pozostaje niezmieniony, nawet jeśli dodasz lub usuniesz wyrazy z akapitu.

1. Utwórz style znakowe, które chcesz użyć.
2. Edytuj lub utwórz styl akapitowy, albo umieść punkt wstawiania w akapicie, który chcesz sformatować.
3. W sekcji lub oknie dialogowym Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone kliknij przynajmniej dwa razy Nowy styl zagnieżdżony (lub Nowy

zagnieżdżony styl linii) i wybierz ustawienia dla każdego stylu.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

W przypadku stylów zagnieżdżonych kliknij ponownie Nowy styl zagnieżdżony, wybierz [Powtórz] w obszarze stylu znakowego oraz
określ ilość powtarzanych stylów zagnieżdżonych.

W przypadku zagnieżdżonych stylów linii kliknij ponownie Nowy zagnieżdżony styl linii, wybierz [Powtórz] w obszarze styl znakowego
oraz określ ilość powtarzanych linii.

W niektórych przypadkach możesz chcieć pominąć pierwszy styl lub style. Na przykład, akapit kalendarza wydarzeń może zawierać
„Wydarzenia tego tygodnia” a pod nim dni tygodnia i wydarzenia. W tym przypadku możesz utworzyć pięć zagnieżdżonych stylów: jeden dla
„Wydarzenia tego tygodnia”, po jednym dla każdego dnia, wydarzenia, godziny i styl końcowy z wartością [Powtórz] równą 3; skutkiem tego
jest wykluczenie pierwszego stylu zagnieżdżonego z pętli.

Element [Powtórz] powinien być ostatni na liście. Każdy styl zagnieżdżony poniżej [Powtórz] zostanie zignorowany.
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5. Kliknij OK.

Opcje zagnieżdżonego stylu znakowego
Aby określić sposób zakończenia zagnieżdżonego stylu znakowego, ustaw następujące opcje:

Jeżeli znak końca ma nie być obejmowany formatowaniem stylu zagnieżdżonego, należy przy definiowaniu stylu wybrać opcję Do zamiast opcji
Przez.

Zdania Koniec zdania wyznaczają kropki, znaki zapytania i wykrzykniki. Jeżeli za takim znakiem interpunkcyjnym znajduje się cudzysłów, to on
także jest uważany za część danego zdania.
Wyrazy Koniec wyrazu wyznacza spacja lub znak odstępu.
Znaki Zakresem stylu objęty jest dowolny znak inny niż znaczniki o szerokości zerowej (definiujące zakotwiczenia, znaczniki skorowidza, znaczniki
języka XML, itd.).
Uwaga: Wybierając opcję Znaki, należy również wpisać znak, np. dwukropek lub kropkę, który będzie kończył styl zagnieżdżony. Jeżeli wpisze
się wiele znaków, to dowolny z tych znaków zakończy styl. Na przykład, jeśli nagłówki w wierszu mają kończyć się dywizem, dwukropkiem lub
znakiem zapytania możesz wpisać -:?, aby zakończyć styl zagnieżdżony wstaw którykolwiek z tych znaków.
Litery Zakresem stylu objęty jest dowolny znak poza znakami przestankowymi, białymi odstępami, cyframi i symbolami.
Cyfry Zakresem stylu objęte są cyfry arabskie z przedziału 0-9.
Znak końca stylu zagnieżdżonego Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku Zakończ styl
zagnieżdżony, wstawianego przez użytkownika. Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ
zagnieżdżony styl.
Znaki tabulatora Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku tabulacji (nie dotyczy to ustawienia
tabulatorów).
Wymuszone łamanie wiersza Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku wymuszonego końca
wiersza. Aby wstawić ten znak wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.
Znak Wcięcie dotąd Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku Wcięcie dotąd. Wybierz polecenie
Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Wcięcie dotąd.
Spacja firetowa, spacja półfiretowa lub spacja twarda Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku
odstępu. (Aby wstawić ten znak wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp > [znak spacji]).
Znacznik obiektu zakotwiczonego Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znacznika grafiki w wierszu.
Znacznik ten pojawia się w miejscu, w którym wstawiono grafikę w wierszu.
Automatyczny numer strony / Znacznik podrozdziału Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie
znacznika numeru strony lub znacznika nazwy sekcji.

Zakończ styl zagnieżdżony
W większości przypadków styl zagnieżdżony kończy się w miejscu, w którym spełniony zostanie warunek zdefiniowany w stylu — np. po trzech
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słowach albo po kropce. Można jednak zakończyć styl zagnieżdżony przed wystąpieniem takiego warunku, wstawiając znak Tutaj zakończ
zagnieżdżony styl.

1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się kończyć styl zagnieżdżony.
2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ styl zagnieżdżony.

Wstawienie tego znaku spowoduje zakończenie stylu zagnieżdżonego w tym właśnie punkcie, niezależnie od definicji tego stylu.

Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego
Otwórz okno dialogowe Inicjały i style zagnieżdżone lub sekcję Inicjały i style zagnieżdżone okna dialogowego Opcje stylu akapitowego.
Zaznacz odpowiedni styl zagnieżdżony i kliknij Usuń.
Nadać inny styl akapitowy.

Utwórz style GREP
GREP to zaawansowana technika wyszukiwania oparta na wzorach. Style GREP pozwalają zastosować styl znakowy do tekstu, który odpowiada
określonemu wyrażeniu GREP. Przykładowo, można zastosować styl znakowy do wszystkich numerów telefonów w tekście. Podczas tworzenia
stylu GREP należy wybrać styl znakowy i podać wyrażenie GREP. Cały tekst akapitu pasujący do wyrażenia GREP zostanie sformatowany stylem
znakowym.

Używanie stylu GREP do formatowania numerów telefonów stylem znakowym
A. Styl znakowy B. Wyrażenie GREP

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie stylów GREP można obejrzeć na stronie www.adobe.com/go/lrvid4028_id.

David Blatner udostępnił stosowane w praktyce przykłady stylów GREP - 5 odjazdowych rzeczy, które można zrobić ze stylami GREP. Cari Jansen
udostępnił czteroczęściową serię o stylach GREP zaczynającą się od Wprowadzenie do stylów GREP.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastosować style GREP do pojedynczych akapitów, wskaż akapity i wybierz polecenie Style Grep z menu panelu Sterowanie lub
Akapit.

Aby użyć stylów GREP w stylu akapitu, utwórz lub edytuj styl akapitu, a następnie kliknij zakładkę Style GREP po lewej stronie okna
dialogowego Opcje stylu akapitowego.

2. Kliknij Nowy styl GREP.

3. Kliknij na prawo od polecenia Zastosuj styl, a następnie zdefiniuj styl znakowy. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, który ma być użyty,
wybierz polecenie Nowy styl znakowy i określ formatowanie.

4. Kliknij na prawo od pola Do tekstu i wykonaj jedną z następujących czynności, aby zbudować wyrażenie GREP.

Wpisz całe wyrażenie. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania).

Kliknij ikonę Znaki specjalne do wyszukania po prawej stronie pola Do tekstu. Zdefiniuj wyrażenie GREP, wybierając odpowiednie opcje
z podmenu Położenia, Powtórz, Dopasuj, Modyfikatory i Posix.

5. Kliknij przycisk OK.

Więcej tematów Pomocy
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Filmy wideo stylów GREP

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Informacje o stylach obiektowych
Omówienie panelu Stylów obiektów
Definiowanie stylów obiektowych
Zastosuj style obiektowe
Użyj domyślnych stylów obiektowych
Wyczyść przesłonięcia stylu obiektowego
Zerwij połączenie ze stylem obiektowym
Zmiana nazwy stylu obiektowego
Edytuj style obiektowe
Wyczyść styl obiektowy
Zmień definicję stylu obiektowego
Importuj style obiektowe

Informacje o stylach obiektowych
Style obiektowe służą do szybkiego formatowania grafiki lub ramki, podobnie jak style akapitowe i znakowe umożliwiają szybkie formatowanie
tekstu. Style obiektowe definiują parametry obrysu, koloru, przezroczystości, cieni, stylów akapitowych, oblewania tekstem itd. Obiektowi,
wypełnieniu, obrysowi i tekstowi możesz nadać różne efekty przezroczystości.

Style obiektowe można nadawać obiektom, grupom i ramkom (w tym również ramkom tekstowym). Styl może czyścić i zastępować wszystkie
istniejące parametry obiektu albo zastępować tylko konkretne ustawienia, pozostawiając inne bez zmian. Parametrami, których styl dotyczy,
można sterować, włączając lub wyłączając daną kategorię ustawień w definicji tego stylu.

Podczas tworzenia stylów czasem okazuje się, że kilka z nich ma wspólne cechy. Zamiast ustawiać te cechy od nowa za każdym razem, gdy
tworzy się kolejny styl, można oprzeć definicję jednego stylu obiektowego na innym. Zmiana takiego stylu podstawowego („macierzystego”)
powoduje, że zmienią się również wszystkie wspólne atrybuty występujące w stylu potomnym.

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie ze stylów obiektowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0072_pl.

Omówienie panelu Stylów obiektów
Za pomocą panelu Style obiektowe można tworzyć, edytować i nadawać style obiektowe. W nowych dokumentach panel ten wymienia
początkowo domyślny zestaw stylów obiektowych. Style obiektowe są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu tego dokumentu
będą pojawiać się w panelu. Ikona Ramki tekstu   oznacza styl domyślny ramek tekstu; ikona Ramki graficznej  oznacza styl domyślny ramek
graficznych i narysowanych kształtów.

Otwórz panel Styl obiektowy
 Wybierz polecenie Okno > Style > Style obiektowe.

Zmiana sposobu wyświetlania stylów obiektowych w panelu
Wybierz polecenie Małe wiersze panelu z menu panelu, aby wyświetlić zmniejszoną wersję stylów obiektowych.
Przeciągnij styl obiektowy na inne miejsce. Po wyświetleniu czarnej linii w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy.
Wybierz polecenie Sortuj według nazwy z menu panelu, aby style obiektowe były wymieniane w porządku alfabetycznym.

Definiowanie stylów obiektowych
Style obiektowe można zdefiniować na podstawie ustawień już nadanych obiektowi, albo utworzyć je od podstaw lub na podstawie innego stylu.

1. Zaznaczyć obiekt lub ramkę tekstową z parametrami, które ma zawierać nowy styl obiektowy.
2. Z menu panelu Style obiektowe wybierz polecenie Nowy styl obiektowy, bądź kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac

OS) przycisk Utwórz nowy styl.
3. W oknie dialogowym Nowy styl obiektowy wpisać nazwę stylu.
4. Jeżeli styl ten ma się opierać na innym stylu, wybierz styl z menu Na podstawie.

Uwaga: Opcja Na podstawie umożliwia łączenie ze sobą stylów w taki sposób, że zmiany w jednym stylu rozprzestrzeniają się na wszystkie
style, które są na nim oparte. Aby wyczyścić zmiany wprowadzone w formatowaniu stylu potomnego i powrócić do ustawień stylu
macierzystego, można nacisnąć przycisk Resetuj do podstaw. Powoduje to przywrócenie formatowania stylu potomnego na identyczne z
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jego stylem bazowym.
5. Aby dodać skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu Skrót. Włącz klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację

klawiszy Shift, Alt i Ctrl (Windows) lub Shift, Option i Command (Mac OS) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując
skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej.

6. W polu Atrybuty podstawowe wybierz pozostałe kategorie, które zawierają żądane opcje, a następnie odpowiednio ustaw te opcje. Kliknij
pole wyboru po lewej stronie każdej kategorii, aby oznaczyć czy ma być włączona czy zignorowana w stylu.

7. Aby nadać efekty, wybierz opcję w Efekty dla (obiektu, obrysu, wypełnienia lub tekstu), a następnie wybierz kategorię efektów i określ ich
ustawienia. Dla każdej kategorii możesz określić różne efekty. Oznacz, które kategorie efektów powinny być włączone, wyłączone lub
ignorowane w stylu.

8. Wybierz opcję w menu Opcje eksportu i określ dla niej parametry eksportu. Istnieje możliwość zdefiniowania tekstu Alt dla wstawionych
obrazów i grafiki. W przypadku oznaczonych plików PDF możliwe jest zastosowanie znaczników i aktualnych ustawień tekstowych. W
przypadku układu HTML i EPUB można określić różne ustawienia konwersji dla każdego obiektu, aby mogły być prawidłowo konwertowane
w różnych rozmiarach ekranu i gęstościach pikseli.
Uwaga: Opcje eksportu obiektów używane są do określania parametrów eksportu, które wymagane są podczas eksportowania do różnych
formatów, takich jak EPUB, HTML lub dostępny plik PDF. Opcje eksportu obiektów odnoszą się zarówno do ramek tekstowych, graficznych,
jak i grup. Zobacz Opcje eksportu obiektu | CC, CS6, CS5.5.

9. Kliknij OK.

Kategorie stylów obiektowych
Jeżeli styl ma nadawać tylko niektóre atrybuty, a resztę pozostawiać bez zmian, upewnij się, że kategoriom, które mają sterować stylem nadano
odpowiedni stan. Dla każdej kategorii możesz zastosować jeden z trzech stanów: włączona, wyłączona i pomijana. Na przykład, zaznaczenie pola
Cień dołączy cień do formatowania w stylu obiektu. Usunięcie zaznaczenia pola Cień będzie oznaczało, że cień jest wyłączoną częścią stylu —
jakikolwiek cień zastosowany do obiektu pokaże się jako przesłonięcie formatowania. Ustawienie pola w stan „ignoruj” (mały kwadrat w Windows
lub dywiz w Mac OS) pozostawi cień poza stylem, dlatego jakikolwiek cień zastosowany do stylu nie pokaże się jako przesłonięcie formatowania.

Kategorie stylów obiektowych
A. Włączona B. Ignorowana C. Wyłączona

Uwaga: Kategorie, w których ustawienia mogą być włączane lub wyłączane indywidualnie, jak Wypełnienie, Obrys i Przezroczystość, mają tylko
dwa stany. Mogą być włączone albo ignorowane.
Kategoria Style akapitowe jest domyślnie ignorowana, nawet jeżeli tworzy się ramkę tekstową. Ta kategoria ma zastosowanie tylko wtedy, gdy
obiekt jest niepowiązaną ramką tekstową.

Zastosuj style obiektowe
Jeśli zastosujesz styl obiektowy do grupy obiektów, styl ten zostanie nadany każdemu obiektowi w tej grupie. Aby nadać styl obiektowy grupie
obiektów, zagnieźdź te obiekty w ramce. (Polecenie Edycja > Wklej do jest jednym ze sposobów wklejenia obiektu do ramki).

1. Zaznaczyć obiekt, ramkę lub grupę.
2. Kliknij styl obiektowy w panelu Sterowanie lub w panelu Style obiektowe, aby zastosować styl.

Jeśli w panelu Style obiektowe wybierzesz Wyczyść przesłania formatowanie przy stosowaniu stylu, kliknięcie stylu obiektowego domyślnie będzie
czyściło przesłonięcia. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, możesz kliknąć przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) styl obiektowy,
aby wyczyścić przesłonięcia formatowania przy stosowaniu stylu.

Możesz także przeciągnąć styl obiektowy na obiekt, aby go zastosować bez wcześniejszego zaznaczania obiektu.

Jeżeli przy nadawaniu stylu obiektowego zaznaczy się grupę, to styl ten zostanie nadany każdemu obiektowi w grupie.

Po nadaniu stylu możesz zastosować do tego obiektu inne potrzebne ustawienia. Chociaż może to spowodować przesłonięcie parametrów
zdefiniowanych w stylu, to połączenie ze stylem nie zostanie zerwane.

Użyj domyślnych stylów obiektowych
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W nowych dokumentach panel Style obiektowe wymienia domyślny zestaw stylów obiektowych. Do każdego utworzonego obiektu nadawany jest
styl obiektowy. Utworzenie ramki tekstowej powoduje nadanie jej domyślnie stylu obiektowego [Podstawowa ramka tekstowa]. Jeżeli narysujesz
ścieżkę lub kształt, nadawany jest styl obiektowy [Podstawowa ramka graficzna]. Jeżeli umieścisz obraz lub narysuje kształt zastępczy z X w
środku, to nadany zostanie styl obiektowy [Brak]. Można wybrać inny styl obiektowy, który będzie domyślnym stylem dla ramek tekstowych i ramek
graficznych.

Aby zmienić domyślny styl obiektowy ramki tekstowej, wybierz polecenie Domyślny styl ramki tekstowej z menu panelu Style obiektowe, a
następnie zaznacz żądany styl.
Aby zmienić domyślny styl obiektowy ramki graficznej, wybierz polecenie Domyślny styl ramki graficznej z menu panelu Style obiektowe, a
następnie zaznacz żądany styl.
Ramki zastępcze grafik (zawierające ikonę X) zawsze używają stylu [Brak] jako domyślnego. Nie można określić stylu obiektu jako
domyślnego.
Aby zmienić domyślny styl obiektowy dla dowolnego rodzaju obiektu, przeciągnij ikonę oznaczającą domyślny typ obiektu z jednego stylu na
inny.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz styl obiektowy w momencie, gdy nie jest zaznaczona żadna ramka, to styl ten stanie się nowym domyślnym stylem
obiektowym dla tekstu lub grafiki. Zależy to od tego, jakie narzędzie jest wybrane na pasku narzędzi.
Style oznaczone jako [Podstawowy] można edytować, ale nie można ich usuwać.

Wyczyść przesłonięcia stylu obiektowego
Formatowanie obiektu niezgodne z częścią definicji jego stylu nazywane jest przesłanianiem formatowania. Po zaznaczeniu obiektu z
przesłonięciem, obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+).

Użyj polecenia Wyczyść przesłonięcia, aby przesłonić jakiekolwiek formatowanie, które jest włączone lub wyłączone w stylu obiektowym; użyj
polecenia Wyczyść atrybuty niezdefiniowane przez styl w celu wyczyszczenia ignorowanych atrybutów.

Wyczyść przesłonięcia stylu obiektowego
1. Zaznaczyć obiekt lub grupę, które mają zostać zmienione.
2. W panelu Style obiektowe, kliknij przycisk Wyczyść przesłonięcia , na dole panelu Style obiektowe.

Przesłonięcie jest sygnalizowane tylko wtedy, gdy zastosowany atrybut wchodzi w skład stylu.

Wyczyść atrybuty ignorowane w stylu obiektowym
Niekiedy trzeba usunąć atrybuty z obiektu nawet wtedy, gdy są one ignorowane w stylu. Na przykład, jeżeli kategoria Wypełnienie w definicji stylu
obiektowego jest ignorowana, a stosowane jest czerwone wypełnienie do ramki sformatowanej tym stylem, to naciśnięcie przycisku Wyczyść
atrybuty niezdefiniowane w stylu pozwoli usunąć to czerwone wypełnienie.

Uwaga: Jeśli kategoria stylu obiektowego jest wyłączona (nie zaznaczona), nie zaś ignorowana, użyj polecenia Wyczyść przesłonięcia, aby
przesłonić styl.

1. Zaznaczyć obiekt lub grupę, które mają zostać zmienione.
2. W panelu Style obiektowe, kliknij przycisk Wyczyść atrybuty niezdefiniowane przez styl , na dole panelu Style obiektowe.

Zerwij połączenie ze stylem obiektowym
Połączenie między obiektem a nadanym mu stylem można zerwać. Obiekt zachowa swoje atrybuty, ale nie będzie się już zmieniał wraz ze zmianą
stylu.

1. Zaznacz obiekt, któremu nadano styl obiektowy.
2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style obiektowe.

Aby usunąć formatowanie tego stylu obiektowego, wybierz opcję [Brak] z panelu Style obiektowe.

Zmiana nazwy stylu obiektowego
1. Upewnij się, czy nie są obecnie zaznaczone żadne obiekty i, w związku z tym, czy styl nie został błędnie zastosowany.
2. Otwórz panel Style obiektowe i dwukrotnie kliknij styl, którego nazwa ma zostać zmieniona.
3. W oknie dialogowym Opcje stylu obiektowego wpisz nową nazwę stylu i kliknij OK.

Możesz również edytować style obiektowe bezpośrednio w panelu. Aby edytować nazwę stylu kliknij styl, odczekaj chwilę, a następnie kliknij
ponownie.

Edytuj style obiektowe
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1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby styl nie został nadany zaznaczonej ramce albo ustawiony jako domyślny, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z
przytrzymaniem klawisza Control (Mac OS) nazwę stylu w panelu Style obiektowe, a następnie wybierz polecenie Edytuj [nazwa stylu].

Dwukrotnie kliknij nazwę stylu w panelu Style obiektowe albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style.
Należy pamiętać, że czynność ta nadaje kliknięty styl każdemu zaznaczonemu obiektowi; jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt, to styl
ten stanie się domyślnym stylem obiektowym.

2. W oknie dialogowym Opcje stylu obiektowego wybierz kategorię zawierającą opcje, które mają zostać zmienione i zmień pożądane
ustawienia.

3. Określ czy kategorie stylu obiektowego są włączone czy wyłączone lub ignorowane.
4. Kliknij OK.

Wyczyść styl obiektowy
1. Zaznacz styl w panelu Style obiektowe.
2. Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu, albo przeciągnij styl na ikonę Usuń, która znajduje się na dole panelu Style obiektowe.
3. Jeżeli usuwany styl jest zastosowany do obiektów lub opierają się na nim inne style, program wyświetli monit o wybranie stylu zastępczego

w oknie dialogowym Usuń styl obiektowy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić styl obiektów używających obecnie usuwanego stylu, wybierz żądany styl i kliknij OK.

Aby pozostawić obiekty bez zmian, wybierz opcję [Brak], zaznacz opcję Zachowaj formatowanie i naciśnij przycisk OK. Wszystkie
obiekty używające usuwanego stylu zachowają takie same atrybuty, ale nie będą już powiązane ze stylem.

Aby usunąć wszystkie nadane atrybuty, wybierz opcję [Brak], wyłącz opcję Zachowaj formatowanie i kliknij OK.

Uwaga: Aby usunąć wszystkie style, które nie zostały zastosowane wobec obiektów, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu
panelu Style obiektowe, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Zmień definicję stylu obiektowego
Po nadaniu stylu obiektowego można przesłonić jego atrybuty. Jeżeli wprowadzone w ten sposób zmiany okażą się korzystne, to można zmienić
definicję stylu w taki sposób, aby dopasować go do zmienionego obiektu. Uważaj na polecenie Redefiniuj styl obiektowy, która przedefiniowuje
tylko te kategorie, które są włączone lub wyłączone lecz pomija kategorie, które są ignorowane. Jeżeli obiekt zawiera dodatkowe ustawienia, to
trzeba będzie je dodać do stylu osobno, albo po prostu utworzyć nowy styl obiektowy.

1. Zaznacz obiekt używający stylu, który ma zostać zmieniony.
2. Dostosuj pożądane atrybuty wyglądu.
3. Otwórz panel Style obiektowe i wybierz polecenie Redefiniuj styl z menu tego panelu.

Definicja stylu obiektowego zmieni się, uwzględniając wprowadzone w obiekcie przesłonięcia atrybutów. Wszystkie wystąpienia tego stylu
obiektowego w dokumencie zostaną uaktualnione i będą używać nowych atrybutów.

Uwaga: Jeżeli opcja Zmień definicję stylu obiektowego jest niedostępna, to ustawione atrybuty nie wchodzą w skład definicji tego stylu. Aby
zmienić definicję tego stylu bezpośrednio, należy posłużyć się oknem Opcje stylu obiektowego albo utworzyć nowy styl na podstawie tego obiektu.

Importuj style obiektowe
Style można importować z innych dokumentów. Oprócz samych stylów program InDesign importuje wszystkie próbki, własne obrysy, style
znakowe lub akapitowe, które zostały użyte w stylach. Jeżeli importowana próbka, obrys lub styl akapitowy mają taką samą nazwę, ale inne
wartości niż istniejąca próbka bądź styl, to program InDesign zmieni ich nazwę.

1. Wybierz polecenie Wczytaj style obiektowe z menu panelu Style obiektowe.
2. Zaznacz plik, z którego mają zostać zaimportowane style obiektowe i kliknij Otwórz.
3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli zachodzi konflikt

nazewnictwa, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij OK:
Użyj definicji stylu przychodzącego Zastępuje on istniejący styl stylem wczytywanym i stosuje nowe atrybuty tego stylu do wszystkich
obiektów w bieżącym dokumencie, które sformatowano starym stylem. Definicje stylów przychodzących i istniejących wyświetlane są na dole
okna dialogowego Wczytaj style, można je więc porównać.

Automatyczna zmiana nazw Zmienia nazwę wczytywanego stylu.

Style obiektowe pojawią się w panelu Style obiektowe.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający Style obiektowe
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Powielanie stylów lub grup stylów
Grupowanie stylów
Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Powielanie stylów lub grup stylów
 Kliknij styl lub grupę stylów w panelu Style obiektowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a

następnie wybierz polecenie Powiel styl.
W panelu Style pojawi się nowy styl lub grupa, o tej samej nazwie z „kopia” na końcu. Jeśli powieliłeś grupę stylów, to nazwy stylów w nowej
grupie pozostaną bez zmian.

Możesz także powielić style kopiując je do innej grupy.

Grupowanie stylów
Możesz organizować style przez ich grupowanie w osobnych folderach w panelach Style znakowe, Style akapitowe, Style obiektowe, Style tabel,
Style komórki. Grupy można zagnieżdżać wewnątrz grup. Style nie muszą być w grupie; możesz dodać je do grupy lub do głównego poziomu
panelu.

Tworzenie grupy stylów
1. W panelu Style:

Aby utworzyć grupę na głównym poziomie, wyłącz zaznaczenia wszystkich stylów.

Aby utworzyć grupę wewnątrz grupy, zaznacz i otwórz grupę.

Aby dołączyć istniejące style do grupy, zaznacz style.

2. Wybierz Nowa grupa stylów z menu panelu Style lub wybierz Nowa grupa ze stylów, aby przenieść zaznaczone style do nowej grupy.
3. Wpisz nazwę grupy i kliknij OK.
4. Aby przesunąć styl do grupy, przeciągnij styl ponad grupą stylów. Gdy grupa stylów jest podświetlona, puść przycisk myszy.

Kopiowanie stylów do grupy
Gdy kopiujesz styl do innej grupy, style nie są łączone ze sobą. Mimo tego, że mają taką samą nazwę, edycja jednego stylu nie zmienia atrybutów
innego stylu.

1. Zaznacz styl lub grupę wybraną do skopiowania.
2. Wybierz polecenie Kopiuj do grupy z menu panelu Style.
3. Zaznacz grupę (lub poziom [Główny]) wybraną do skopiowania do niej stylów lub grupy, a następnie kliknij OK.

Jeśli w grupie są style o identycznych nazwach do tych kopiowanych, nazwy kopiowanych stylów są zmieniane.

Rozwijanie lub zwijanie grupy stylów
Aby rozwinąć lub zwinąć tylko jedną grupę, kliknij ikonę trójkąta obok niej.
Aby rozwinąć lub zwinąć grupę i jej wszystkie podgrupy, kliknij ikonę trójkąta przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Usuwanie grupy stylów
Usuwanie grupy stylów usuwa grupę i wszystko wewnątrz niej, włączając w to style i inne grupy.

1. Zaznacz grupę, którą chcesz usunąć.
2. Wybierz polecenie Usuń grupę stylów z menu panelu Style, a następnie kliknij Tak.
3. Dla każdego stylu w grupie określ styl zastępczy lub wybierz [Brak], a następnie kliknij OK.

Jeśli chcesz użyć tego samego stylu zastępczego do wszystkich stylów, wybierz Zastosuj do wszystkich.

Jeśli anulujesz zastąpienie któregoś ze stylów, grupa nie zostanie usunięta. Możesz przywrócić usunięte style wybierając polecenie Edycja > Cofnij
usunięcie stylów.
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Do góryPrzesuwanie lub zmiana porządku stylów
Domyślnie, tworzone style pojawiają się na dole grupy stylów lub panelu.

Aby posortować alfabetycznie wszystkie grupy i style w grupach, wybierz Sortuj według nazwy z menu panelu Style.
Aby przenieść pojedynczy styl, przeciągnij go w inne miejsce. Czarna linia pokazuje, gdzie styl będzie przesunięty; podświetlony folder grupy
oznacza, że styl będzie dodany do tej grupy.
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Rysowanie i malowanie

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Rodzaje ścieżek i kształtów
Informacje o ścieżkach
Informacje o liniach i punktach kierunkowych

Rodzaje ścieżek i kształtów
Program InDesign oferuje różne możliwości tworzenia ścieżek i łączenia ich ze sobą. Program umożliwia tworzenie następujących rodzajów
ścieżek i kształtów:

Ścieżki zwykłe Ścieżki zwykłe są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi ścieżek złożonych i kształtów. Ścieżki takie składają się z jednej
ścieżki otwartej lub zamkniętej, która może się samoprzecinać.
Ścieżki złożone Ścieżki złożone składają się z dwóch lub większej liczby ścieżek prostych, które oddziałują wzajemnie na siebie. Ścieżki takie są
elementami bardziej podstawowymi niż kształty złożone. Są one rozpoznawane przez wszystkie aplikacje obsługujące język PostScript. Połączone
ścieżki w ścieżce złożonej funkcjonują jak jeden obiekt i mają te same atrybuty (np. kolor lub style obrysu).
Kształty złożone Kształty złożone składają się z dwóch lub większej liczby ścieżek, ścieżek złożonych, grup, ewolucji, tekstu zmienionego na
kontury, ramek tekstowych lub innych kształtów, które oddziałują ze sobą wzajemnie, tworząc nowe, edytowalne kształty. Niektóre kształty złożone
wyglądają jak ścieżki złożone, ale zawarte w nich ścieżki można edytować indywidualnie i nie muszą one mieć takich samych atrybutów.

Rodzaje ścieżek i kształtów

A.  Trzy zwykłe ścieżki B.  Ścieżka złożona C.  Kształt złożony

Samouczek wideo przedstawiający posługiwanie się obiektami można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0071.

Informacje o ścieżkach
W trakcie rysowania, można utworzyć linię zwaną ścieżką. Ścieżka składa się z jednego lub więcej segmentów prostych lub krzywych. Początek i
koniec każdego segmentu wyznaczają punkty kontrolne, które funkcjonują jak haczyki przytrzymujące na miejscu drut. Ścieżka może być
zamknięta (np. okrąg) albo otwarta, z odrębnymi punktami końcowymi (np. linia falista).

Można zmienić kształt ścieżki poprzez przeciągnięcie punktów kontrolnych, punktów kierunkowych na końcu linii kierunkowych, które pojawiają się
w punktach kontrolnych lub przez przeciągnięcie samego segmentu ścieżki.

Składniki ścieżki
A. Zaznaczony (wypełniony) punkt końcowy B. Zaznaczony punkt kontrolny C. Niezaznaczony punkt kontrolny D. Zakrzywiony segment
ścieżki E. Linia kierunkowa F. Punkt kierunkowy

Ścieżki mogą mieć dwa rodzaje punktów kontrolnych: punkty narożne i punkty gładkie. W punkcie narożnym ścieżka nagle zmienia kierunek. W
punkcie gładkim segmenty ścieżki są połączone linią krzywą bez załamań. Rysując ścieżkę, można używać różnych kombinacji punktów
narożnych i gładkich. Jeśli narysuje się punkt kontrolny złego typu, to zawsze można go zmienić.
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Punkty na ścieżce
A. Cztery punkty narożne B. Cztery punkty gładkie C. Kombinacja punktów narożnych i gładkich

Punkt narożny może łączyć dowolne dwa segmenty prostych lub krzywych, natomiast punkt gładki zawsze łączy dwa segmenty krzywych.

Punkt narożny może łączyć zarówno segmenty prostych, jak i krzywych.

Uwaga: Punktów narożnych i gładkich nie należy mylić z segmentami prostych i krzywych.
Kontur ścieżki nazywa się obrysem. Kolor lub gradient zastosowany do otwartej lub zamkniętej wewnętrznej części ścieżki nazywa się
wypełnieniem. Obrys może mieć grubość, kolor i wzorzec kreskowy (Illustrator i InDesign) lub wzorzec linii stylizowanej (InDesign). Po utworzeniu
ścieżki lub kształtu można zmienić właściwości jej obrysu i wypełnienia.

W programie InDesign każda ścieżka wyświetla także punkt centralny, który zaznacza środek kształtu, ale nie stanowi części aktualnej ścieżki.
Przy jego pomocy można przeciągać ścieżkę, wyrównywać ją do innych elementów lub zaznaczać wszystkie punkty kontrolne na ścieżce. Punkt
centralny jest zawsze widoczny; nie można go ukryć ani usunąć.

Informacje o liniach i punktach kierunkowych
Po zaznaczeniu punktu kontrolnego, który łączy dwa segmenty krzywoliniowe, (lub zaznaczeniu samego segmentu) przy punktach kontrolnych
segmentów stają się widoczne uchwyty kierunkowe. Składają się one z linii kierunkowych zakończonych punktami kierunkowymi. Kąt i długość linii
kierunkowych decydują o kształcie i rozmiarze segmentów krzywych. Przesunięcie punktów kierunkowych zmienia kształt krzywych. Linie
kierunkowe nie pojawiają się w produkcie wyjściowym.

Po zaznaczeniu punktu kontrolnego (po lewej) pojawiają się linie kierunkowe dla wszystkich segmentów krzywych, połączonych z tym punktem
kontrolnym (po prawej).

Punkt gładki ma zawsze dwie linie kierunkowe, które poruszają się razem jak jeden prosty odcinek. Przy przesuwaniu linii kierunkowej na punkt
gładki, segmenty krzywych z dwóch stron punktu są dopasowywane jednocześnie. Pozwala to utrzymać krzywą ciągłą w punkcie kontrolnym.

Dla porównania, narożny punkt kontrolny może posiadać dwie lub jedną linię kierunkową, może też nie mieć żadnej w zależności od tego, czy
łączy odpowiednio dwa lub jeden segment albo w ogóle ich nie łączy. Linie kierunkowe punktu narożnego zachowują "róg", wprowadzając różne
kąty. Przy przesuwaniu linii kierunkowej na punkt narożny dopasowywana jest tylko krzywa po tej samej stronie punktu, co linia kierunkowa.
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Dopasowywanie linii kierunkowych w punkcie gładkim (po lewej) i w punkcie narożnym (po prawej)

Linie kierunkowe są zawsze styczne do krzywej (prostopadłe do jej promienia) w punktach kontrolnych. Kąt każdej linii kierunkowej decyduje o
pochyleniu krzywej, a długość każdej linii kierunkowej określa wysokość lub głębokość krzywej.

Przesuwanie i zmiana rozmiaru linii kierunkowej zmienia pochylenie krzywych.

Uwaga: W programie Illustrator punkty kontrolne oraz linie i punkty kierunkowe mogą być wyświetlane lub ukrywane po wybraniu opcji Widok >
Pokaż krawędzie lub Widok > Ukryj krawędzie.
Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający Posługiwanie się obiektami
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Rysowanie narzędziami do tworzenia linii i kształtów
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Rysowanie podstawowych linii i kształtów
Rysowanie wielu obiektów jako siatki
Rysowanie kształtu elementu zastępczego.
Określanie parametrów wielokąta
Automatyczna zmiana kształtu ścieżek.

Rysowanie podstawowych linii i kształtów
1. Korzystając z przybornika, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby narysować ścieżkę, wybierz narzędzie Linia , narzędzie Elipsa , narzędzie Prostokąt  lub narzędzie Wielokąt . Kliknij i
przytrzymaj narzędzie Prostokąt, aby wybrać narzędzie Elipsa lub Wielokąt.

Aby narysować zastępczą (pustą) ramkę graficzną, wybierz narzędzie Ramka eliptyczna , Ramka prostokątna , lub Ramka
wielokątna .

2. Przeciągnij narzędziem w oknie dokumentu, aby utworzyć ścieżkę lub ramkę.

Aby rysować od środka na zewnątrz, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Aby ograniczyć linię do wielokrotności kąta 45°, lub ograniczyć szerokość i wysokość ścieżki bądź ramki do tych samych proporcji,
podczas przeciągania przytrzymuj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Aby utworzyć w siatce wiele kształtów, naciskaj klawisze strzałek trzymając wciśnięty przycisk myszy. Zobacz Rysowanie wielu obiektów
jako siatki.

Aby zmienić liczbę stron wielokąta, zacznij przeciągać, naciśnij spację, a następnie naciśnij klawisze strzałek W górę i W dół. Naciskaj
klawisze ze strzałką w lewo i w prawo, aby zmienić wcięcia gwiazdy. Ponownie naciśnij spację, aby powrócić do trybu siatki.

Przeciąganie tworzy podstawowy kształt okręgu

Uwaga: Powyższy przykład pokazuje wokół ścieżki obwiednię. Obwiednia będzie widoczna, jeżeli narzędzie Zaznaczanie  było aktywne. Jeżeli
natomiast ostatnio aktywne było narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie , zamiast obwiedni będą widoczne punkty kontrolne ścieżki.

Rysowanie wielu obiektów jako siatki
W trakcie korzystania z narzędzi do tworzenia ramki, takich jak Prostokąt lub Tekst, możesz tworzyć siatkę o ramkach o równej powierzchni,
używając klawiszy modyfikujących.

Film przedstawiający rysowanie obiektów na siatce można obejrzeć na stronie http://tv.adobe.com/go/4949/.

1. Wybierz narzędzie umożliwiające narysowanie ramki.

2. Zacznij przeciągać. Mając wciśnięty przycisk myszy, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Naciskaj klawisze ze strzałką w lewo i w prawo, aby zmienić liczbę kolumn. Naciskaj klawisze ze strzałką do góry i w dół, aby zmienić
liczbę wierszy.

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i naciskaj klawisze strzałek, by zmienić odstęp między ramkami.

3. Zwolnij przycisk myszy.

Jeśli chcesz użyć klawiszy strzałek do zmiany liczby stron lub wcięć gwiazdy w czasie korzystania z narzędzia Wielokąt, naciśnij spację
równocześnie trzymając wciśnięty przycisk myszy.
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Rysowanie kształtu elementu zastępczego.
Kształt elementu zastępczego to elipsa, prostokąt lub wielokąt, który jest widoczny w oknie dokumentu ze znakiem X wskazującym, że powinien
być on zastąpiony tekstem lub rysunkiem.

1. Z przybornika wybierz narzędzie Ramka eliptyczna , narzędzie Ramka prostokątna  lub narzędzie Ramka wielokątna .
2. Przeciągnij narzędziem w oknie dokumentu, aby utworzyć ścieżkę lub ramkę. Przytrzymaj klawisz Shift aby wyznaczyć wysokość i

szerokość ramki.

Możesz zmienić kadrowanie, punkt odniesienia i inne opcje dopasowania dla ramki zastępczej wybierając Obiekt > Dopasowanie > Opcje
dopasowania ramki.

Określanie parametrów wielokąta
1. Jeśli chcesz, aby ustawienia wielokąta odnosiły się do istniejących kształtów, zaznacz wielokąty.

2. Dwukrotnie kliknij narzędzie Wielokąt , określ poniższe ustawienia i kliknij OK:

W polu Liczba boków wpisz liczbę boków nowego wielokąta.

W polu Wcięcie gwiazdy wpisz wartość procentową określającą długość ramion gwiazdy. Czubki ramion dotykają zewnętrznej krawędzi
obwiedni wielokąta, a podana w tym polu wartość decyduje o głębokości wcięcia między ramionami. Wyższe wartości dają cieńsze i
dłuższe ramiona.

Automatyczna zmiana kształtu ścieżek.
Każdą ścieżkę możesz zmienić w predefiniowany kształt. Na przykład, prostokąt możesz zmienić w trójkąt. Ustawienia obrysu oryginalnej ścieżki
są zachowywane również na nowej ścieżce. Jeżeli nowa ścieżka jest wielokątem, jej kształt opiera się na opcjach ustawionych w oknie
dialogowym Ustawienia wielokąta. Jeżeli nowa ścieżka ma efekt narożnika, to jego promień zależy od wartości ustawionej w oknie dialogowym
Opcje narożnika.

1. Zaznacz ścieżkę.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz Obiekt > Konwersja kształtu > [nowy kształt].

W panelu Filtry ścieżek (Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek) kliknij przycisk z odpowiednim kształtem w polu Konwersja kształtu.

Więcej tematów Pomocy
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Rysowanie przy pomocy narzędzia Ołówek
Edytowanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek
Opcje narzędzia Ołówek

Rysowanie przy pomocy narzędzia Ołówek
W programach Adobe Illustrator i InDesign narzędzie Ołówek początkowo pracuje w ten sam sposób. Umożliwia rysowanie ścieżek otwartych i
zamkniętych w sposób naśladujący rysowanie ołówkiem na papierze. Jest najbardziej przydatne przy tworzeniu szybkich szkiców lub symulowaniu
rysunku odręcznego. Po narysowaniu ścieżki można ją w razie potrzeby natychmiast w dowolny sposób zmienić.

Podczas rysowania narzędziem Ołówek punkty kontrolne wstawiane są automatycznie i nie trzeba określać ich położenia. Punkty te mogą być
jednak modyfikowane po zakończeniu rysowania ścieżki. Liczba automatycznie wstawianych punktów kontrolnych zależy od długości i złożoności
ścieżki, a także od ustawień tolerancji określanych w oknie dialogowym Preferencje narzędzia Ołówek. Ustawienia te dotyczą stopnia „wrażliwości”
narzędzia Ołówek na ruchy myszy lub pisaka na tablicy graficznej.

Film przedstawiający rysowanie przy pomocy narzędzia Ołówek w programie Illustrator można obejrzeć na stronie internetowej
www.adobe.com/go/vid0039_pl.

Rysowanie dowolnej ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek
1. Wybierz narzędzie Ołówek .

2. Umieść narzędzie w miejscu, gdzie ma się zacząć ścieżka i przeciągnij, aby ją narysować. Narzędzie Ołówek  wyświetla mały x,
wskazujący rysowanie ścieżki swobodnej.

Podczas przeciągania kursor pozostawia za sobą kropkowaną linię. Na różnych punktach ścieżki i na jej końcach pojawiają się punkty
kontrolne. Ścieżka przyjmuje bieżące atrybuty obrysu i wypełnienia, a także pozostaje domyślnie zaznaczona.

Rysowanie ścieżki zamkniętej przy pomocy narzędzia Ołówek
1. Wybierz narzędzie Ołówek.
2. Umieść kursor narzędzia w miejscu początku ścieżki i przystąp do przeciągania w celu jej narysowania.
3. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla małe kółko (w programie

InDesign dodatkowo wypełnioną gumkę), co wskazuje, że tworzona jest ścieżka zamknięta.
4. Gdy ścieżka osiągnie pożądaną długość i kształt, zwolnij przycisk myszy (ale nie klawisz Alt czy Option). Gdy ścieżka się zamknie, zwolnij

klawisz Alt lub Option.

Nie ma konieczności umieszczania kursora nad punktem początkowym ścieżki w celu utworzenia ścieżki zamkniętej; jeśli przycisk myszy
zostanie zwolniony w dowolnym innym miejscu, narzędzie Ołówek domknie kształt poprzez utworzenie najkrótszej możliwej linii, łączącej to
miejsce z oryginalnym punktem.

Edytowanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek
Można edytować dowolną ścieżkę przy pomocy narzędzia Ołówek i dodać do dowolnego kształtu linie swobodne lub inne kształty.

Dodawanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek
1. Wybierz istniejącą ścieżkę.
2. Wybierz narzędzie Ołówek.
3. Umieść końcówkę ołówka w punkcie końcowym ścieżki.

Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko punktu końcowego, kiedy małe x znajdujące za końcówką ołówka znika.

4. Przeciągnij kursor, aby kontynuować rysowanie ścieżki.

Łączenie dwóch ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek
1. Wybierz dwie ścieżki (kliknij klawisz Shift lub przeciągnij kursor wokół ścieżek przy pomocy narzędzia Zaznaczanie).
2. Wybierz narzędzie Ołówek.
3. Umieść kursor w miejscu rozpoczęcia rysowania na pierwszej ze ścieżek i rozpocznij przeciąganie w kierunku drugiej ścieżki.
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4. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla mały symbol scalania, aby
wskazać na dodawanie do istniejącej ścieżki.

5. Przeciągnij kursor narzędzia do punktu końcowego drugiej ścieżki, zwolnij przycisk myszy, a następnie zwolnij klawisz Ctrl lub Command.
Uwaga: Najlepsze wyniki zapewnia przeciąganie kursora od jednej ścieżki do drugiej zgodnie z kierunkiem, w którym ścieżki były
utworzone.

Zmienianie kształtu ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek
1. Wybierz ścieżkę, której kształt chcesz zmienić.
2. Ustaw kursor narzędzia Ołówek na lub w pobliżu wybranej ścieżki.

Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko ścieżki, kiedy małe x zniknie z narzędzia.

3. Przeciągaj kursor narzędzia aż do momentu, w którym ścieżka uzyska oczekiwany kształt.

Edycja zamkniętego kształtu przy pomocy narzędzia Ołówek

Uwaga: W zależności od miejsca rozpoczęcia ponownego rysowania ścieżki i od kierunku przeciągania, możesz otrzymać niezamierzone
efekty. Na przykład, ścieżka może być przypadkowo zamieniona z zamkniętej na otwartą, z otwartej na zamkniętą lub stracić część kształtu.

Opcje narzędzia Ołówek
Kliknij dwukrotnie narzędzie Ołówek, aby ustawić następujące opcje:

Dokładność Określa ona odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby do ścieżki został dodany nowy punkt kontrolny. Im wyższa
wartość, tym gładsza i mniej skomplikowana jest ścieżka. Im niższa wartość, tym dokładniej krzywe będą odpowiadały ruchom kursora, co
spowoduje powstanie ostrzejszych kątów. Wartości opcji Dokładność mogą zmieniać się w zakresie od 0,5 do 20 pikseli.
Gładkość Decyduje ona o stopniu wygładzania ścieżki, stosowanym podczas używania narzędzia. Opcja Gładkość może przyjmować dowolną
wartość z zakresu od 0 do 100%. Im wyższa wartość, tym gładsza jest ścieżka. Im niższa wartość, tym więcej punktów kontrolnych jest
tworzonych i tym więcej nieregularności linii jest zachowywanych.
Wypełnij Nowe pociągnięcia ołówka (Tylko Illustrator) Stosuje wypełnienie do pociągnięć ołówka narysowanych po zaznaczeniu tej opcji, ale
dotychczasowe pociągnięcia pozostawia bez zmian. Pamiętaj o tym, by przed rysowaniem pociągnięć ołówka zaznaczyć określone wypełnienie.
Utrzymaj zaznaczone Opcja określa czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji. Opcja ta jest domyślnie
zaznaczona.
Edytuj zaznaczone ścieżki Opcja ta określa, czy jest możliwa, czy niemożliwa zmiana lub scalenie istniejącej ścieżki, jeśli znajdujesz się w
pewnej odległości od niej (określonej przez następną opcję).
W zawartości: _ pikseli Opcja ta decyduje o tym, jak blisko wybranej ścieżki musi znajdować się kursor myszy lub końcówka pisaka, aby ścieżkę
można było edytować przy pomocy narzędzia Ołówek. Jest ona dostępna tylko po wybraniu opcji Edytuj zaznaczone ścieżki.
Więcej tematów Pomocy
Narzędzie Ołówek w wideo programu Illustrator
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Rysowanie segmentów linii prostych przy pomocy narzędzia Pióro
Rysowanie krzywych przy pomocy narzędzia Pióro
Zmiana położenia punktów kontrolnych podczas rysowania
Kończenie rysowania ścieżki
Rysowanie linii prostych i krzywych
Rysowanie krzywych i linii prostych
Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym

Rysowanie segmentów linii prostych przy pomocy narzędzia Pióro
Najprostsza ścieżka, jaką można narysować przy pomocy narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia
dwóch punktów kontrolnych. Każde kolejne kliknięcie powoduje tworzenie ścieżki złożonej z kolejnych segmentów linii prostych, połączonych z
punktem narożnym.

Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

1. Wybierz narzędzie Pióro.
2. Umieść kursor narzędzia Pióro w punkcie początku segmentu prostej i kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny (nie przeciągaj).

Uwaga: Pierwszy rysowany segment nie będzie widoczny, dopóki nie kliknie się drugiego punktu kontrolnego. (Wybierz opcję Gumowa nić
w programie Photoshop, aby wstępnie zapoznać się z segmentami ścieżki). Pojawienie się linii kierunkowych oznacza, że przypadkowo
przeciągnięto narzędziem Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij i kliknij jeszcze raz.

3. Kliknij ponownie punkt, który ma być punktem końcowym segmentu (aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°, należy kliknąć
klawisz Shift).

4. Kontynuując klikanie można wskazać punkty kontrolne dla kolejnych segmentów prostych.

Ostatni dodany punkt kontrolny ma zawsze postać wypełnionego kwadratu, co oznacza, że jest zaznaczony. Dodanie nowych punktów
kontrolnych powoduje, że dotychczasowe punkty kontrolne stają się puste i odznaczone.

5. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego
kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

Uwaga: Aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij
ścieżkę.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w
programie Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign. W programie InDesign lub Illustrator można po
prostu nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby pozostawić ścieżkę otwartą.

Rysowanie krzywych przy pomocy narzędzia Pióro
Krzywą tworzy się poprzez dodanie punktu kontrolnego w miejsce, gdzie krzywa zmienia kierunek i przeciągnięcie linii kierunkowych, które nadają
jej kształt. Długość i kąt linii kierunkowych określa kształt krzywej.

Krzywe łatwiej będzie edytować, a system szybciej będzie je wyświetlać i drukować, jeżeli zostaną narysowane przy użyciu jak najmniejszej liczby
punktów kontrolnych. Użycie zbyt wielkiej liczby punktów może również wprowadzić na krzywej niepożądane wybrzuszenia. Należy raczej
korzystać ze znacznie od siebie oddalonych punktów kontrolnych, a kształt krzywej kontrolować poprzez dostosowywanie długości i kąta linii
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kierunkowych.

1. Wybierz narzędzie Pióro.
2. Umieść kursor narzędzia Pióro w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie krzywej i przytrzymaj przycisk myszy.

Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia Pióro zmieni kształt na grot strzałki. (W programie Photoshop kursor zmienia się
tylko wtedy, gdy rozpocznie się przeciąganie).

3. Przeciągnij kursor, aby określić pochylenie tworzonego segmentu krzywej i zwolnij przycisk myszy.

Zwykle linię kierunkową przedłuża się o jedną trzecią odległości do następnego punktu kierunkowego, który planujemy narysować.
(Dopasowanie jednej lub dwóch stron linii kierunkowych może być przeprowadzone później).

Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności kąta 45°, przytrzymaj klawisz Shift.

Rysowanie pierwszego punktu krzywej
A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (wciśnięty przycisk myszy) C. Przeciąganie w celu wydłużenia linii
kierunkowych

4. Umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie segment krzywej ma się kończyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć krzywą w kształcie litery „C”, należy przeciągnąć kursor w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii kierunkowej. Następnie
trzeba zwolnić przycisk myszy.

Rysowanie drugiego punktu krzywej
A. Rozpoczęcie przeciągania drugiego punktu gładkiego B. Przeciąganie poza poprzednią linię kierunkową (tworzenie krzywej w
kształcie litery „C”) C. Rezultat po zwolnieniu przycisku myszy

Aby utworzyć krzywą w kształcie S, należy przeciągnąć w tym samym kierunku, co poprzednia linia kierunkowa. Następnie trzeba
zwolnić przycisk myszy.

Rysowanie krzywej w kształcie litery S
A. Rozpoczęcie przeciągania nowego punktu gładkiego B. Przeciąganie w kierunku poprzedniej linii kierunkowej (tworzenie krzywej w
kształcie litery „S”) C. Rezultat po zwolnieniu przycisku myszy

(Tylko Photoshop) Aby ostro zmienić kierunek krzywej, należy zwolnić przycisk myszy, wcisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option
(Mac OS) i przeciągnąć punkt kierunkowy w kierunku krzywej. Następnie należy zwolnić klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i
przycisk myszki, przesunąć kursor w miejsce planowanego zakończenia segmentu i przeciągnąć go w przeciwnym kierunku, aby
zakończyć segment krzywej.

5. Kontynuowanie przeciągania narzędzia Pióro z różnych miejsc pozwoli utworzyć serię punktów gładkich. Należy zauważyć, że punkty
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kontrolne umieszcza się na początku i na końcu każdej krzywej, a nie na czubku krzywej.
Aby oddzielić linie kierunkowe od punktu kontrolnego, należy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

6. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego
kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

Uwaga: Aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij
ścieżkę.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w
programie Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign.

Film przedstawiający używanie narzędzia Pióro w programie Illustrator można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0037_pl.

Zmiana położenia punktów kontrolnych podczas rysowania
 Aby zmienić położenie punktu kontrolnego, należy kliknąć punkt kontrolny i, trzymając wciśnięty przycisk myszy oraz przytrzymując klawisz

spacji, przeciągnąć go.

Kończenie rysowania ścieżki
 Zakończ rysowanie ścieżki na jeden z następujących sposobów:

Aby zamknąć ścieżkę, należy umieścić kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego
kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

Uwaga: Aby zamknąć ścieżkę w programie InDesign, można także zaznaczyć obiekt i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki > Zamknij
ścieżkę.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie. Inna metoda to wybranie polecenia Zaznacz > Odznacz w programie
Illustrator lub polecenia Edytuj > Odznacz wszystko w programie InDesign. W programie InDesign można po prostu nacisnąć klawisz Enter lub
Return, aby pozostawić ścieżkę otwartą.

Rysowanie linii prostych i krzywych
1. Aby utworzyć segment prostej przy pomocy narzędzia Pióro, kliknij punkty narożne w dwóch miejscach.
2. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. W programach Illustrator i InDesign pojawia się ikona konwersji punktu

kontrolnego obok znajdującego się we właściwym położeniu narzędzia Pióro (w programie Photoshop, obok narzędzia Pióro pojawia się
mała linia przekątna lub ukośnik). Aby ustawić pochylenie segmentu krzywej, który zostanie za moment narysowany, kliknij punkt kontrolny i
przeciągnij pojawiającą się linię kierunkową.

Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 1)
A. Zakończenie tworzenia segmentu prostej B. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym (ikona Konwersji punktu pojawia się
tylko w programach Illustrator i InDesign) C. Przeciąganie punktu kierunkowego

3. Umieść końcówkę pióra w miejscu, gdzie ma się znaleźć następny punkt kontrolny. Następnie kliknij (i przeciągnij, w razie potrzeby) nowy
punkt kontrolny, aby zakończyć rysowanie krzywej.
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Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 2)
A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Przeciąganie linii kierunkowej C. Nowy segment krzywej został zakończony

Rysowanie krzywych i linii prostych
1. Używając narzędzia Pióro przeciągnij kursorem, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
2. Przemieść narzędzie Pióro do miejsca, gdzie ma się kończyć segment krzywej. Przeciągnij w celu zakończenia krzywej, a następnie zwolnij

przycisk myszy.

Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 1)
A. Zakończono tworzenie pierwszego punktu gładkiego segmentu krzywej; narzędzie Pióro znajduje się nad punktem
końcowym B. Przeciąganie w celu zakończenia rysowania krzywej

3. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Jeżeli narzędzie Pióro zostało umieszczone prawidłowo, obok jego kursora
pojawi się ikona konwersji punktu kontrolnego. Kliknij punkt kontrolny, aby dokonać konwersji punktu gładkiego na punkt narożny.

4. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu planowanego zakończenia segmentu prostej i kliknij, aby zakończyć jego tworzenie.

Rysowanie segmentu krzywej, za którym następuje segment prostej (część 2)
C. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym D. Kliknięcie punktu końcowego E. Kliknięcie następnego punktu narożnego

Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym
1. Wybierz narzędzie Pióro i przeciągnij, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej.
2. Zmień położenie narzędzia Pióro i przeciągnij, aby utworzyć krzywą z drugim punktem gładkim. Następnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt

(Windows) lub Option (Mac OS), a potem przeciągnij linię kierunkową w kierunku jej przeciwnego końca, aby ustawić pochylenie kolejnej
krzywej. Zwolnij klawisz i przycisk myszy.

Nastąpi proces konwersji punktu gładkiego na punkt narożny przez rozdzielenie linii kierunkowych.

3. Przenieś narzędzie Pióro w miejsce, gdzie ma się kończyć drugi segment krzywej, a następnie przeciągnij nowy punkt gładki, aby zakończyć
rysowanie drugiego segmentu krzywej.
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Rysowanie dwóch krzywych
A. Przeciąganie nowego punktu gładkiego B. Naciskanie klawisza Alt/Option, aby rozdzielić linie kierunkowe podczas przeciągania i
przemieszczania linii kierunkowej w górę C. Rezultat po zmianie położenia i przeciągnięciu po raz trzeci

Więcej tematów Pomocy
Narzędzie Pióro w wideo programu Illustrator

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Wybieranie ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych
Dopasowywanie segmentów ścieżek
Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych
Konwersja punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie
Rozdzielanie ścieżki
Wygładzanie ścieżek
Zmiana kształtu ścieżek zamkniętych lub obiektów
Informacje o narzędziu Położenie

Wybieranie ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych
Zanim będzie możliwa zmiana kształtu lub edycja ścieżki, należy zaznaczyć punkty kontrolne, segmenty lub kombinacje obydwu.

Wybieranie punktów kontrolnych
Jeśli można zobaczyć punkty, można też kliknąć je i zaznaczyć używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Aby zaznaczyć wiele
elementów, należy kliknąć je z wciśniętym klawiszem Shift.
Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne,
przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.
Upewnij się, że ścieżka zawierająca punkty kontrolne nie jest zaznaczona. Przesuń kursor narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie nad punkt
kontrolny aż do wyświetlenia pustego kwadratu, a następnie kliknij punkt kontrolny. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, kliknij je z
wciśniętym klawiszem Shift.
(Tylko Illustrator) Wybierz narzędzie Lasso i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, przeciągnij
wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie segmentów ścieżki
Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i kliknij w odległości nie większej niż 2 piksele od segmentu lub przeciągnij ramkę
zaznaczenia nad częścią segmentu. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty ścieżki, kliknij lub przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem
Shift.

(Tylko Illustrator) Wybierz narzędzie Lasso  i przeciągnij kursor wokół części segmentu ścieżki. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty
ścieżki, przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie wszystkich punktów kontrolnych i segmentów na ścieżce.
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  lub, w programie Illustrator, narzędzie Lasso.
2. Przeciągnij wokół całej ścieżki.

Jeśli ścieżka jest wypełniona, można także kliknąć wewnątrz niej kursorem narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć wszystkie
punkty kontrolne.

Kopiowanie ścieżki
 Wybierz ścieżkę albo segment przy pomocy narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i wykonaj jedną z następujących

czynności:

Użyj funkcji menu standardowego, aby skopiować i wkleić ścieżki wewnątrz lub pomiędzy aplikacjami.

Przyciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie przeciągnij ścieżkę do wybranej pozycji i zwolnij przycisk
myszy oraz klawisz Alt/Option.

Dopasowywanie segmentów ścieżek
Segment ścieżki można edytować w dowolnej chwili, ale edycja istniejących segmentów różni się trochę od ich rysowania. Podczas edycji
segmentów należy pamiętać o następujących sprawach:

Jeżeli punkt kontrolny łączy dwa segmenty, to przesunięcie tego punktu zawsze zmodyfikuje oba segmenty.
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Podczas rysowania narzędziem Pióro można tymczasowo włączyć narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (w programach InDesign i
Photoshop) naciskając klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), co pozwala na dopasowanie narysowanych przed chwilą
segmentów. W programie Illustrator naciskanie klawiszy Ctrl lub Command w trakcie rysowania włącza ostatnio używane narzędzie.

Jeśli najpierw rysujesz punkt gładki przy pomocy narzędzia Pióro, to przeciąganie punktu kierunkowego powoduje zmianę długości linii
kierunkowej po obu stronach punktu. Jednak podczas edycji istniejącego już punktu gładkiego przy pomocy narzędzia Zaznaczanie
bezpośrednie, zmienia się długość linii kierunkowej tylko po tej stronie, po której się ją przeciąga.

Przesuwanie segmentów prostych
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznacz wybrany segment, który chcesz dopasować.
2. Przeciągnij zaznaczony segment w nowe miejsce.

Dopasowanie długości lub kątów segmentów prostych
1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  zaznacz punkt kontrolny segmentu, który chcesz dopasować.
2. Przeciągnij punkt kontrolny w wybrane miejsce. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności

kąta 45°.
Jeśli wprowadzane zmiany w programach Illustrator i InDesign polegają na rozszerzeniu lub zwężeniu prostokąta, to łatwiej jest
zaznaczyć go narzędziem Zaznaczanie i zmienić wielkość za pomocą jednego z uchwytów boków obwiedni.

Dopasowywanie położenia lub kształtu segmentów krzywych
1. Zaznacz segment krzywej lub punkt kontrolny na którymś z końców segmentu krzywej przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Pojawiają się linie kierunkowe, o ile są obecne. (Niektóre segmenty krzywych mają tylko jedną linię kierunkową).
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przeciągnij segment, aby dopasować jego położenie. Przeciągnij przytrzymując wciśnięty klawisz Shift, aby ograniczyć dopasowanie do
wielokrotności kąta 45°.

Kliknij, aby zaznaczyć segment krzywej. Przeciągnij, żeby dopasować.

Aby zmienić kształt segmentu po obu stronach zaznaczonego punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy.
Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć ruch do kąta o wielokrotności 45°.

Przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy.

Uwaga: Do segmentu i punktu kontrolnego można stosować również przekształcenia, takie jak skalowanie lub obracanie.

Usuwanie segmentu
1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i segment, który chcesz usunąć.
2. Wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS), aby usunąć zaznaczony segment. Ponowne wciśnięcie Backspace lub Delete

usuwa pozostałą część ścieżki.

Usuń uchwyt punktu kontrolnego
Używając narzędzia Konwertowanie punktów kontrolnych (Illustrator) lub narzędzia Przekształcenie punktów kierunkowych (InDesign) kliknij
punkt kontrolny tego uchwytu.
Przeciągnij punkt kierunkowy i upuść go na punkt kontrolny.
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Rozwijanie ścieżki otwartej
1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać wydłużona. Kursor ulega zmianie, kiedy

jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
2. Kliknij punkt końcowy.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć punkt narożny, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment i kliknij. Jeżeli wydłuża się ścieżkę
zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie zakrzywiony zgodnie z istniejącą linią kierunkową.

Uwaga: Jeżeli w programie Illustrator wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie prosty.

Aby utworzyć punkt gładki, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment krzywej i przeciągnij.

Łączenie dwóch ścieżek otwartych
1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać połączona z inną ścieżką. Kursor ulega

zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
2. Kliknij punkt końcowy.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby połączyć ścieżkę z inną ścieżką otwartą, kliknij punkt końcowy tej drugiej ścieżki. Gdy kursor narzędzia Pióro znajdzie się dokładnie
nad punktem końcowym innej ścieżki, pojawi się obok niego mały symbol scalania .

Aby połączyć nową ścieżkę ze ścieżką już istniejącą, narysuj nową ścieżkę obok istniejącej i przesuń kursor narzędzia Pióro na punkt
końcowy (nie zaznaczony) istniejącej ścieżki. Kliknij punkt końcowy, kiedy mały symbol scalania pojawi się obok kursora.

W programie InDesign łączenie ścieżek umożliwia także panel Filtry ścieżek. Aby zamknąć ścieżkę otwartej ścieżki, użyj Narzędzia
Zaznaczenie, by ją wybrać i kliknij przycisk Zamknij ścieżkę w panelu Filtry ścieżek. Aby zamknąć punkty końcowe pomiędzy dwoma
ścieżkami, wybierz ścieżki i kliknij przycisk Złącz ścieżkę. Aby połączyć drugi punkt końcowy, należy ponownie kliknąć przycisk Złącz ścieżkę.

Przesuwanie lub popychanie punktów kontrolnych czy segmentów przy użyciu klawiatury.
1. Wybierz punkt kontrolny lub segment ścieżki.

Uwaga: W programie Photoshop można w ten sposób przesuwać tylko punkty kontrolne.
2. Kliknij lub przytrzymaj dowolny z klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przesunąć punkt o jeden piksel zgodnie z kierunkiem strzałki.

Aby przesunąć punkt o 10 pikseli, należy przytrzymać klawisz strzałki wraz z klawiszem Shift.

Uwaga: W programie Illustrator i InDesign można zmienić dystans o jaki popychamy punkt poprzez zmianę opcji Przyrost preferencji klawiatury.
Po zmianie domyślnej wartości przyrostu, należy przytrzymując klawisz Shift popchnąć punkt 10 razy o wyznaczony dystans.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych
Dodanie punktów kontrolnych zapewnia lepszą kontrolę nad ścieżką. Pozwala też przedłużyć ścieżkę otwartą. Nie zaleca się jednak dodawania
większej liczby punktów kontrolnych niż jest to konieczne. Ścieżki o małej liczbie punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji, wyświetlania i
drukowania. Usuwając niepotrzebne punkty kontrolne, można zmniejszyć złożoność ścieżki.

Pasek narzędzi zawiera trzy narzędzia do dodawania lub usuwania punktów: narzędzie Pióro , narzędzie Dodaj punkt kontrolny  i narzędzie
Usuń punkt kontrolny .

Domyślnie, po ustawieniu kursora nad zaznaczoną ścieżką narzędzie Pióro zmienia się w narzędzie Dodaj punkt kontrolny, a po ustawieniu
kursora nad punktem kontrolnym — w narzędzie Usuń punkt kontrolny. (W programie Photoshop, trzeba wybrać opcję Automatyczne
dodawanie/usuwanie z paska opcji, aby możliwa była automatyczna zmiana narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub narzędzie
Usuń punkt kontrolny).

W programach Photoshop i InDesign można zaznaczyć i edytować wiele ścieżek jednocześnie; jednak w programie Illustrator można dodać lub
usunąć punkty tylko z jednej ścieżki w danym momencie. W programach Photoshop i InDesign można zmienić kształt ścieżki podczas dodawania
punktów kontrolnych poprzez kliknięcie i przeciągnięcie.

Uwaga: Do usuwania punktów kontrolnych nie należy używać klawiszy Delete, Backspace i Clear ani poleceń Edytuj > Wytnij lub Edytuj >
Wyczyść: te klawisze i polecenia powodują usunięcie punktu oraz połączonych z nim segmentów linii.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych
1. Zaznacz ścieżkę wybraną do zmiany.
2. Wybierz narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny albo Usuń punkt kontrolny.
3. Aby dodać punkt kontrolny, ustaw kursor nad segmentem ścieżki i kliknij. Aby usunąć punkt kontrolny, umieść kursor nad punktem

kontrolnym i kliknij.

W programie Illustrator można dodawać punkty kontrolne do ścieżki poprzez zaznaczenie obiektu i wybranie opcji Obiekt > Ścieżka > Dodaj
punkty kontrolne.
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Wyłączanie lub tymczasowe zmienianie funkcji automatycznego przełączania narzędzia Pióro
Można zmienić funkcję automatycznego przełączania narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub narzędzie Usuń punkt kontrolny. Jest
to przydatne przy rozpoczynaniu nowej ścieżki nad ścieżką już istniejącą.

W programie Photoshop, należy odznaczyć opcję Automatyczne dodawanie/usuwanie w pasku opcji.
W programie Illustrator należy przytrzymać klawisz Shift po ustawieniu kursora narzędzia nad wybraną ścieżką lub punktem kontrolnym. (Aby
uniknąć blokowania narzędzia Pióro przez klawisz Shift, zwolnij go przed zwolnieniem przycisku myszy).
W programie Illustrator, aby wyłączyć funkcję przełączania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator >
Preferencje > Ogólne (Mac OS) i zaznacz opcję Wyłącz automatyczne dodawanie/usuwanie.
W programie InDesign: przytrzymaj dowolny klawisz skrótu, wprowadź zmiany, a następnie zwolnij przycisk myszy. Na przykład: po wybraniu
narzędzia Pióro możesz przytrzymać klawisz A, aby wyświetlić narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zmodyfikować punkty; zwolnienie
klawisza A spowoduje wybranie narzędzia Pióro.

Konwersja punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie
Ścieżki mogą zawierać dwa rodzaje punktów kontrolnych — punkty narożne i punkty gładkie. W punkcie narożnym ścieżka nagle zmienia
kierunek. W punkcie gładkim segmenty ścieżki są połączone linią krzywą bez załamań. Narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych . Służy
do zamiany narożnego punktu kontrolnego na punkt gładki lub odwrotnie.

1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz ścieżkę, którą chcesz zmienić.
2. Przełącz na narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych . Jeżeli to konieczne, umieść kursor nad narzędziem Pióro i przeciągnij, aby

wybrać narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych.
Aby tymczasowo przełączyć narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych na narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, wciśnij klawisz
Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

3. Umieść narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych nad punktem kontrolnym, który ma zostać zmieniony i wykonaj jedną z
następujących czynności:

Aby zmienić punkt narożny na punkt gładki, wyciągnij linię kierunkową z punktu kontrolnego.

Wyciąganie linii kierunkowych z punktu narożnego tworzy punkt gładki

Aby zmienić punkt gładki w punkt narożny bez linii kierunkowych, kliknij punkt gładki.

Kliknięcie na punkcie gładkim tworzy punkt narożny

Aby zmienić punkt narożny bez linii kierunkowych w punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, najpierw wyciągnij linie
kierunkowe z punktu narożnego (zmieniając go w punkt gładki). Zwolnij przycisk myszy i przeciągnij jedną z linii kierunkowych.

Aby skonwertować punkt, otwórz panel Filtry ścieżek (wybierz Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek) i kliknij przycisk Zwykły, Narożny,
Gładki lub Symetryczny w części Konwertuj punkt.

Aby zmienić punkt gładki w punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, przeciągnij jedną z linii kierunkowych.
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Zmiana punktu gładkiego w punkt narożny

Do konwersji punktów można także użyć narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, którym należy zaznaczyć punkt, a następnie wybrać polecenie z
menu Obiekt > Konwertuj punkt. Przykładowo, można zaznaczyć gładki punkt u dołu kształtu „U” i wybrać polecenie Obiekt > Konwertuj
punkt > Zwykły. Pozwala to usunąć linie kierunku i stworzyć kształt „V”. Wybierz Narożnik, aby utworzyć punkt z liniami kierunku, które mogą
poruszać się niezależnie. Wybierz Gładki, aby utworzyć punkt z uchwytami o różnej długości. Wybierz Symetryczny, aby utworzyć punkt z
uchwytami o równej długości.

Rozdzielanie ścieżki
Możesz rozciąć ścieżkę, ramkę graficzną lub pustą ramkę tekstową w dowolnym punkcie kontrolnym lub wzdłuż dowolnego odcinka. Dzieląc
ścieżkę, pamiętaj o następujących rzeczach:

Aby podzielić ścieżkę zamkniętą na dwie ścieżki otwarte, dokonaj podziału w dwóch miejscach wzdłuż ścieżki. Przecięcie ścieżki zamkniętej
w jednym miejscu spowoduje powstanie pojedynczej ścieżki z luką.

Wszelkie ścieżki uzyskane wskutek podziału dziedziczą ustawienia oryginalnej ścieżki, w tym grubość obrysu i kolor wypełnienia. Niekiedy
trzeba zresetować wyrównanie obrysu z pozycji wewnętrznej na zewnętrzną.

Podział ścieżki za pomocą narzędzia Nożyczki
1. (Opcjonalnie) Zaznacz ścieżkę, aby zobaczyć punkty kontrolne.
2. Wybierz Nożyczki i kliknij ścieżkę w miejscu, w którym chcesz ją podzielić. Ścieżka podzielona w środku segmentu będzie miała dwa nowe,

nakładające się punkty końcowe; jeden z nich będzie zaznaczony.
3. Zmodyfikuj nowy punkt kontrolny lub segment ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Otwórz ścieżkę przy użyciu panelu Filtry ścieżek
1. Wybierz ścieżkę zamkniętą.
2. Aby otworzyć panel Filtry ścieżek, wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek.
3. Kliknij polecenie Otwórz ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Wygładzanie ścieżek
Narzędzie Gładzik służy do usuwania nadmiernych kątów z istniejącej ścieżki lub jej fragmentu. Narzędzie Gładzik zachowuje oryginalny kształt
ścieżki na tyle, na ile to tylko możliwe. Wygładzone ścieżki mają na ogół mniej punktów, dzięki czemu łatwiej je edytować, wyświetlać i drukować.

Ścieżka przed i po użyciu narzędzia Gładzik

1. Zaznacz ścieżkę.
2. Wybierz narzędzie Gładzik.

Uwaga: Jeżeli wybrane jest narzędzie Ołówek, należy przytrzymać Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zmienić narzędzie Ołówek w
narzędzie Gładzik.

3. Przeciągnij kursor wzdłuż segmentu ścieżki, która ma być wygładzona.
4. Kontynuuj wygładzanie aż obrys lub ścieżka osiągnie pożądaną gładkość.
5. Aby zmienić stopień wygładzenia, kliknij dwukrotnie narzędzie Gładzik i ustaw następujące opcje:

Dokładność Kontroluje, na ile krzywe mogą pozostać ukryte, zanim konieczna będzie zmiana ścieżki. Przy niższych wartościach opcji
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Dokładność krzywe będą dokładnie odpowiadały ruchom kursora, co spowoduje powstanie ostrzejszych kątów. Przy wyższych wartościach
opcji Dokładność ścieżka będzie ignorować niewielkie poruszenia kursora, co spowoduje powstanie gładszych krzywych. Wartości w
pikselach mogą pochodzić z zakresu od 0,5 do 20 pikseli.

Gładkość Decyduje ona o stopniu wygładzania ścieżki, stosowanym podczas używania narzędzia. Gładkość może przyjmować wartości od
0% do 100%; im wyższa jej wartość, tym gładsze są wynikowe ścieżki.

Utrzymaj zaznaczone Opcja określa czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji.

Zmiana kształtu ścieżek zamkniętych lub obiektów

1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij narzędziem wokół punktów kontrolnych, które chcesz zaznaczyć.

Przytrzymując klawisz Shift, klikaj punkty kontrolne, które mają być zaznaczone.

2. Umieść kursor nad punktem kontrolnym ścieżki, który ma pełnić rolę centrum (czyli punktu, który ciągnie zaznaczone segmenty ścieżki) i
kliknij punkt kontrolny lub segment ścieżki.

3. Przeciągnij wyróżnione punkty kontrolne, aby zmodyfikować ścieżkę. Przemieszczenie danego segmentu ścieżki zależy od jego względnej
odległości od zaznaczonego punktu:

Punkty zaznaczone, które pełnią rolę centrum, przesuwają się podczas przeciągania wraz z narzędziem do zaznaczania.

Punkty zaznaczone, które nie są punktami centralnymi przesuwają się wraz z przeciąganym punktem centrum.

Niezaznaczone punkty kontrolne nie podlegają modyfikacji.

Informacje o narzędziu Położenie

Narzędzie Położenie  nie jest dostępne w programie InDesign CS5. Zamiast niego można użyć narzędzia Zaznaczanie, aby zaznaczyć i
przetwarzać zarówno ramkę, jak i zawartość w ramki. Zobacz Zaznacz obiekty.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Ustaw obrysy
Opcje panelu Obrys
Dodaj kształt początkowy i końcowy.
Definiowanie własnych stylów obrysu
Zapisywanie własnych stylów obrysu

Ustaw obrysy
Możesz stosować ustawienia obrysów lub linii do ścieżek, kształtów, ramek tekstowych lub obramowania tekstu. Panel Obrys umożliwia
sterowanie grubością i wyglądem obrysu, w tym sposobem połączenia segmentów, kształtami początkowymi i końcowymi oraz opcjami
narożników. Gdy zaznaczona jest ścieżka lub ramka, obrysy można wybierać także z panelu Sterowanie.

Stosowanie obrysów
A. Stosowanie obrysów do ramek tekstowych B. Stosowanie obrysów do konturów tekstu C. Stosowanie obrysów do okręgów

Jeżeli często używasz tych samych opcji obrysu, możesz je zapisać w stylu obiektowym. Pozwoli to szybko nadawać te same ustawienia innym
obiektom. Więcej informacji znajduje się w części Style obiektowe.

1. Zaznacz ścieżkę, której obrys chcesz zmienić.
Uwaga: Zaznaczając ścieżkę narzędziem Zaznaczanie , uaktywniasz obwiednię otaczającą cały obiekt. Jeżeli chcesz widzieć tylko
ścieżkę użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .

2. Wybierz polecenie Okno > Obrys, aby wyświetlić panel Obrys.
3. Wybierz Grubość z menu lub wpisz pożądaną wartość i naciśnij Enter lub Return.

Uwaga: Obrysy cieńsze niż 0,25 punktu mogą być niewidoczne po wydrukowaniu na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości, takich jak
naświetlarki. Aby usunąć obrys, należy wpisać 0 (zero).

4. Jeżeli nie są widoczne dodatkowe opcje, można wybrać polecenie Pokaż opcje z menu panelu, aby wyświetlić atrybuty obrysu.
5. Zmień inne atrybuty obrysu na pożądane wartości.

Uwaga: Kolor obrysu możesz zmienić przy pomocy przybornika i panelu Próbki. Zobacz Stosowanie kolorów.

Opcje panelu Obrys
Próg ścięcia Określa granicę proporcji długości punktu do grubości obrysu, po przekroczeniu której, złączenie ścięte staje się złączeniem
ukośnym prostokątnym. Na przykład wartość 9 określa, że długość punktu musi być 9 razy większa od grubości obrysu, zanim punkt ten zmieni się
w złączenie ukośne. Wpisz wartość (z zakresu 1-500) i naciśnij klawisz Enter lub Return. Próg ścięcia nie ma zastosowania do złącza
zaokrąglonego.

Style akapitu i znakowe mogą zawierać ustawienia progu ścięcia i wyrównania obrysu. Kliknij sekcję Kolor znaku, a następnie kliknij ikonę
obrysu, aby uzyskać dostęp do opcji.

Zakończenie Wybierz styl zakończenia, aby określić wygląd obu końców ścieżki otwartej:

Koniec na styk  Tworzy kwadratowe zakończenia w punktach końcowych.
Koniec zaokrąglony  Tworzy półokrągłe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.
Koniec wystający  Tworzy kwadratowe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe. Opcja ta sprawia,
że grubość obrysu rozkłada się równomiernie we wszystkich kierunkach na ścieżce.
Uwaga: Możesz podać styl zakończenia dla ścieżki zamkniętej, ale nie będzie ono widoczne, dopóki ścieżka nie zostanie otwarta (na
przykład, rozcięta narzędziem Nożyczki). Ponadto style zakończeń są wyraźniej widoczne przy grubszym obrysie.

Złączenie Określanie wyglądu obrysu w punktach narożnych:

Złączenie ostre  Tworzy ostre zakończone narożniki, które wystają poza punkt końcowy, gdy ich długość mieści się w granicach progu
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ścięcia.
Złączenie zaokrąglone  Tworzy zaokrąglone narożniki, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.
Złączenie ukośne  Tworzy kwadratowe narożniki, które stykają się z punktami końcowymi.
Uwaga: Możesz określić opcje zgięcia dla ścieżki nie używającej punktów narożnych, ale nie będą one miały zastosowania, dopóki nie
utworzy się takich punktów przez dodanie ich lub konwersję punktów gładkich. Punkty ścięte są lepiej widoczne przy większych
grubościach obrysu.

Wyrównaj obrys Kliknij jedną z ikon, aby określić położenie obrysu względem jego ścieżki.
Tekst Wybierz rodzaj obrysu z menu. Jeżeli wybierzesz opcję Kreskowany, to pojawi się nowy zestaw opcji.
Początek Wybierz sposób rozpoczęcia ścieżki.
Koniec Wybierz sposób zakończenia ścieżki.
Kolor odstępu Wybierz kolor, który będzie się pojawiał między kreskami, kropkami albo paskami obrysu z wzorkiem.
Tinta odstępu Wybierz tintę (jeżeli wybrany został kolor odstępu).

Chociaż obrysy kreskowane można definiować w panelu Obrys, łatwiej to zrobić, tworząc własny styl obrysu.

Dodaj kształt początkowy i końcowy.
Podczas posługiwania się kształtami początkowymi i końcowymi, należy pamiętać o następujących rzeczach:

Nie można edytować dostępnych kształtów początkowych i końcowych, ale jeżeli zainstaluje się wtyczkę oferującą dodatkowe opcje, to menu
Początek i Koniec w panelu Obrys mogą zawierać dodatkowe kształty.

Kształty początkowe i końcowe mają rozmiar proporcjonalny do grubości obrysu. Jednak dodanie kształtu początkowego nie zmienia długości
ścieżki.

Kształty początkowe i końcowe są automatycznie obracane zgodnie z kątem linii kierunkowej punktu końcowego.

Kształty początkowe i końcowe pojawiają się tylko na punktach końcowych otwartych ścieżek; nie pojawią się na poszczególnych kreskach
obrysu przerywanego.

Jeżeli zastosujesz kształty początkowe i końcowe do ścieżki złożonej zawierającej otwarte ścieżki podrzędne, to każda z otwartych ścieżek
podrzędnych będzie używała tych samych kształtów początkowych i końcowych.

Kształty początkowe i końcowe można zastosować do ścieżki zamkniętej, ale nie będą one widoczne, dopóki nie otworzy się ścieżki.

Przykładowe kształty początkowe i końcowe

Tworzenie strzałek przy użyciu kształtów początkowych i końcowych
Menu Początek i Koniec w panelu Obrys umożliwiają dodanie strzałek lub innych kształtów na końcach otwartej ścieżki.

1. Użyj narzędzia Linia, aby narysować linię lub stworzyć ścieżkę otwartą.
2. Po zaznaczeniu linii lub ścieżki otwórz panel Obrys i wybierz styl w menu Początek i Koniec. Menu Początek nadaje kształt pierwszemu

punktowi końcowemu ścieżki (według kolejności rysowania ścieżki), a menu Koniec nadaje kształt ostatniemu punktowi końcowemu.

Zamiana kształtów początkowych i końcowych ścieżki
1. Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie .
2. Wybierz Obiekt > Ścieżki > Odwróć ścieżkę lub kliknij przycisk Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Definiowanie własnych stylów obrysu
Za pomocą panelu Obrys możesz tworzyć własne style obrysu. Własny styl obrysu może być kreskowany, kropkowany albo paskowany. Można w
nim definiować wzorek, zakończenia i atrybuty narożnika. Inne atrybuty obrysu, takie jak grubość, kolor odstępu oraz kształty początkowe i
końcowe definiuje się już po nadaniu własnego stylu obrysu obiektowi.
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Własne style obrysu
A. Kreskowany B. Kropkowany C. W paski

Własne style obrysu można zapisywać i wczytywać do innych dokumentów InDesign.

1. Wybierz polecenie Okno > Obrys, aby wyświetlić panel Obrys.
2. Z menu panelu wybierz polecenie Style obrysu.
3. Kliknij przycisk Nowy.
4. Wpisz nazwę dla stylu obrysu.
5. W polu Typ wybierz jedną z następujących opcji:

Kreskowany, aby zdefiniować styl z kreskami rozmieszczonymi w równych lub nierównych odstępach.

W paski, aby zdefiniować styl zawierający kilka równoległych linii.

Kropkowany, aby zdefiniować styl z kropkami rozmieszczonymi w równomiernych lub nierównych odstępach.

Opcje w oknie dialogowym zmieniają się w zależności od wyboru użytkownika.

6. W polu Długość wzorku określić długość powtarzającego się wzoru (tylko dla stylów kropkowanych lub kreskowanych). Miarka jest
uaktualniania zgodnie z długością wybraną przez użytkownika.

7. Aby zdefiniować wzór obrysu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Kliknij miarkę, aby dodać nową kreskę, kropkę lub pasek.

Przeciągnij kreskę, kropkę lub pasek, aby przenieść je na inne miejsce.

Aby dostosować szerokość kreski, przesuń jej znaczniki na miarce . Możesz także zaznaczyć kreskę i wpisać odpowiednie wartości w
pole Start (miejsce, w którym kreska zaczyna się na miarce) i Długość.

Aby dostosować położenie kropki, przesuń jej znacznik na miarce . Możesz także zaznaczyć kropkę i wpisać odpowiednią wartość w
pole Środek (miejsce, w którym ma się znajdować środek kropki).

Aby dostosować grubość paska, przesuń jego znacznik na miarce . Możesz także zaznaczyć pasek i wpisać odpowiednie wartości w
polach Początek i Szerokość. Obie te wartości wyrażane są jako procent grubości obrysu.

Aby usunąć kreskę, kropkę lub pasek, wyciągnij ją poza okno miarki. (Własny styl obrysu musi jednak zawierać przynajmniej jedną
kreskę, kropkę lub pasek).

Tworzenie linii kreskowanej w oknie dialogowym Nowy styl obrysu
A. Kliknięcie dodaje kreskę do wzorku B. Przeciągnięcie znacznika pozwala wydłużyć kreskę C. Przeciągnięcie kreski steruje
wielkością odstępu między kreskami

8. Aby wyświetlić podgląd obrysu przy różnych grubościach linii, ustaw grubość w opcji Podgląd grubości.
9. W przypadku linii kreskowanych i kropkowanych można ustawić opcję Narożniki. Jest to opcja umożliwiająca sterowanie położeniem kresek

lub kropek wokół narożnika, co pozwala zachować regularność wzorku.
10. W przypadku wzorków kreskowanych wybierz jeden ze stylów końca, aby określić kształt kresek. Ustawienie to przesłania ustawienie opcji

Koniec w panelu Obrys.
11. Wykonaj jedną z następujących czynności:
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Naciśnij przycisk Dodaj, aby zapisać styl obrysu i zdefiniować kolejny. Naciśnij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Naciśnij przycisk OK, aby zapisać styl obrysu i zamknąć okno dialogowe.

Zapisywanie własnych stylów obrysu
Możesz zapisać własny styl obrysu i używać go w innych dokumentach programu InDesign.

Zapisywanie własnych stylów obrysu
1. Z menu panelu Obrys wybierz polecenie Style obrysu.
2. Wybierz własny styl obrysu i naciśnij przycisk Zapisz.

Uwaga: Nie można zapisywać ani edytować domyślnych stylów obrysu (w nawiasach kwadratowych).
3. Podaj nazwę i położenie pliku stylu obrysu (.inst), a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby wczytać własny styl obrysu
1. Z menu panelu Obrys wybierz polecenie Style obrysu.
2. Kliknij przycisk Wczytaj.
3. Wybierz plik (.inst) zawierający własny styl obrysu, który ma zostać zaimportowany, a następnie kliknij OK.

Aby nadać własny styl obrysu
 Zaznacz ramkę lub ścieżkę, a następnie wybierz własny styl obrysu z menu Typ w panelu Obrys.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Zmiana wyglądu narożnika

Do góry

Do góry

Do góry

Nadawanie kształtów narożnika przy użyciu okna dialogowego Opcje narożnika
Użycie funkcji Aktywne narożniki
Wskazówki dotyczące nadawania kształtów narożnika

Polecenie Opcje narożnika pozwala szybko zastosować do dowolnej ścieżki efekty narożników. Dostępne są różne efekty narożnika, od zwykłych
zaokrąglonych narożników do wymyślnych ornamentów.

Wpływ różnej grubości linii na kształty narożnika
A. Fantazyjny efekt narożnika bez obrysu B. Ten sam efekt z obrysem o grubości 1 punktów C. Ten sam efekt z obrysem o grubości 4
punktów

Film przedstawiający użycie efektów narożnika można obejrzeć na stronie http://tv.adobe.com/go/4948/.

Nadawanie kształtów narożnika przy użyciu okna dialogowego Opcje narożnika
1. Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia do zaznaczania.

2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika.

3. Aby zastosować efekt narożnika we wszystkich czterech narożnikach prostokąta, zaznacz ikonę Wszystkie ustawienia takie same . Gdy
opcja ta nie jest włączona, po obu stronach ikony widoczne są kropki (jak w przerywanym łańcuchu).

4. Wybierz efekt narożnika i określ rozmiar dla jednego lub więcej narożników.

Wartość rozmiar określa promień oddziaływania efektu narożnika z każdego punktu narożnika.

5. Zaznacz opcję Podgląd, aby obejrzeć rezultat efektu przed jego zastosowaniem. Następnie kliknij przycisk OK.

Użycie funkcji Aktywne narożniki
Dzięki funkcji Aktywne narożniki można stosować efekty narożnika w prostokątnych ramkach. Aby to zrobić, należy kliknąć żółte pole, które
pojawia się na ramce i przeciągnąć. Ponadto w każdym narożniku można zastosować inny efekt narożnika z innym promieniem rogu.

1. Zaznacz prostokątną ramkę i kliknij żółte pole.

Na zaznaczonej ramce pojawią się cztery żółte romby, wskazując włączenie trybu Aktywne narożniki. Jeśli na zaznaczonej ramce nie pojawi
się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki >Pokaż aktywne narożniki.

2. Aby dodać efekty narożnika, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby dostosować promienie wszystkich czterech narożników jednocześnie, przeciągnij jeden z rombów w kierunku środka ramki.

Aby dostosować pojedynczy narożnik, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift w trakcie przeciągania rombu.

Aby przewijać różne efekty, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) żółty romb.

3. Aby przerwać edycję narożników, kliknij gdziekolwiek poza zaznaczoną ramką.

Aby usunąć efekt narożnika, wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika, a następnie wybierz Brak.

Jeśli nie chcesz, aby podczas zaznaczania ramki pojawiało się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Ukryj aktywne narożniki.

Wskazówki dotyczące nadawania kształtów narożnika
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Miej na uwadze, że:

Jeżeli zainstalowano wtyczkę dodającą więcej efektów, to polecenie Opcje narożnika w panelu Obrys będzie zawierać dodatkowe kształty.

Efekty narożnika pojawiają się na punktach narożnych ścieżki, ale nie na punktach gładkich. Efekty automatycznie zmieniają kąt po
przeniesieniu punktów narożnych ścieżki.

Jeżeli efekt narożnika w znaczny sposób zmienia wygląd ścieżki, na przykład tworząc uwypuklenie lub wklęśnięcie, może wpływać na
sposób oddziaływania ramki z jej zawartością lub z innymi elementami układu. Zwiększenie rozmiaru efektu narożnika może odsunąć
istniejące oblewanie tekstem lub margines wewnętrzny na dalszą odległość od ramki.

Efektów narożnika nie można edytować, ale można zmieniać ich wygląd, modyfikując promień narożnika lub zmieniając obrys.

Jeżeli po zastosowaniu efektów narożnika są one niewidoczne, sprawdź, czy ścieżka używa punktów narożnych oraz czy nadałeś obrysowi
kolor lub gradient. Następnie możesz zwiększyć wartość opcji Rozmiar w oknie dialogowym Opcje narożnika lub powiększyć grubość obrysu
w panelu Obrys.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Ścieżki i kształty złożone

Do góry

Do góry

Do góry

Informacje o ścieżkach złożonych
Najlepsze sposoby edytowania ścieżek złożonych
Tworzenie ścieżek złożonych
Wypełnianie otworów w ścieżce złożonej
Aby rozdzielić ścieżkę złożoną
Aby zmienić otwory w ścieżce złożonej
Tworzenie kształtów złożonych
Tworzenie ścieżek z konturów tekstu

Informacje o ścieżkach złożonych
Możesz połączyć kilka ścieżek w jeden obiekt: ścieżkę złożoną. Ścieżek złożonych można używać w celu osiągnięcia następujących efektów:

Aby dodać do ścieżki przezroczyste otwory.

Aby zachować przezroczyste otwory w niektórych znakach tekstowych, takich jak o i e, po przekonwertowaniu znaków na edytowalne krzywe
za pomocą polecenia Zamień na krzywe. Użycie polecenia Zamień na krzywe zawsze spowoduje powstanie ścieżek złożonych.

Stosowanie gradientu lub dodanie zawartości obejmującej kilka ścieżek. Chociaż gradient dla wielu obiektów można również nadawać za
pomocą narzędzia Gradient, ta metoda jest lepsza, ponieważ umożliwia później edytowanie całego gradientu przez zaznaczenie dowolnej
ścieżki podrzędnej. W przypadku narzędzia Gradient do późniejszej edycji niezbędne jest zaznaczenie wszystkich ścieżek, które były
zaznaczone przy nadawaniu gradientu.

Najlepsze sposoby edytowania ścieżek złożonych
Podczas edytowania ścieżek złożonych pamiętaj o następujących wytycznych:

Zmiany atrybutów ścieżki (np. obrysu i wypełnienia) zawsze zmieniają wszystkie ścieżki podrzędne w ścieżce złożonej — nie ma znaczenia,
jakiego narzędzia do zaznaczania się używa, ani też ile ścieżek podrzędnych się zaznaczy. Aby zachować indywidualne atrybuty obrysu i
wypełnienia ścieżek po połączeniu, należy użyć funkcji grupowania.

W ścieżce złożonej wszystkie efekty umieszczane względem obwiedni ścieżki — np. gradient lub wklejony do środka obraz — są w
rzeczywistości umieszczane względem obwiedni całej ścieżki złożonej (tzn. ścieżki, która obejmuje wszystkie ścieżki podrzędne).

Jeżeli utworzysz ścieżkę złożoną, zmienisz jej właściwości, a następnie zwolnisz ją za pomocą polecenia Zwolnij, to zwolnione ścieżki
odziedziczą właściwości ścieżki złożonej; nie odzyskają swoich oryginalnych właściwości.

Jeżeli twój dokument zawiera ścieżki złożone o wielu punktach gładkich, niektóre urządzenia wyjściowe mogą mieć problemy z ich
wydrukowaniem. W takim przypadku należy uprościć lub wyeliminować ścieżki złożone lub przekonwertować je na obrazy bitmapowe za
pomocą programu takiego, jak Adobe Photoshop.

Czasami po zastosowaniu wypełnienia do ścieżki złożonej okazuje się, że otwory nie pojawiły się w zamierzonych miejscach. W przypadku
ścieżki zwykłej, takiej jak prostokąt, łatwo jest zobrazować sobie jej wnętrze, czyli obszar, który zostanie wypełniony — jest to obszar
ograniczony ścieżką. Jednak w przypadku ścieżek złożonych InDesign musi zdecydować, czy przecięcia utworzone przez ścieżki podrzędne
ścieżki złożonej stanowią wnętrze (obszar wypełniony) czy zewnętrze (otwory). Kierunek ścieżki podrzędnej — kolejność, w której tworzono
jej punkty — decyduje o tym, czy ograniczony przez nią obszar zalicza się do wnętrza czy do zewnętrza. Jeśli ścieżka podrzędna jest
wypełniona, a ma być pusta (lub odwrotnie), kliknij polecenie Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek, aby odwrócić jej kierunek.

Ścieżka złożona zawierająca dwie ścieżki podrzędne o tych samych kierunkach (po lewej) oraz o przeciwnych kierunkach (po prawej)
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Tworzenie ścieżek złożonych
Ścieżkę złożoną możesz utworzyć z dwu lub więcej ścieżek otwartych lub zamkniętych. Po utworzeniu ścieżki złożonej, wszystkie zaznaczone
ścieżki stają się jej ścieżkami podrzędnymi. Zaznaczone ścieżki dziedziczą atrybuty stylu i wypełnienia obiektu leżącego na samym dole w
porządku układania.

Uwaga: Jeżeli jeden lub więcej zaznaczonych obiektów ma zawartość, np. tekst lub zaimportowane obrazy, to atrybuty i zawartość ścieżki
złożonej przejmowane są z atrybutów i zawartości obiektu leżącego najniżej w porządku układania. Zaznaczone obiekty bez zawartości nie będą
wpływały na wygląd ścieżki złożonej, nawet jeżeli będą leżały niżej w porządku układania.

Kształt dowolnej części ścieżki złożonej można zmieniać, wybierając narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznaczając jeden z punktów na
jednej ścieżce podrzędnej.

1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz wszystkie ścieżki, które mają wchodzić w skład ścieżki złożonej.
2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Utwórz ścieżkę złożoną. W miejscu nakładania się zaznaczonych ścieżek pojawiają się otwory.

Otwór utworzony przez ścieżkę podrzędną możesz wypełnić. Możesz też zamienić ścieżkę podrzędną w otwór. Używając narzędzia
Zaznaczanie bezpośrednie zaznacz punkt na ścieżce podrzędnej, która ma zostać zmieniona. Wybierz Obiekt > Ścieżki > Odwróć ścieżkę lub
kliknij Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Wypełnianie otworów w ścieżce złożonej
Kierunek ścieżki podrzędnej — kolejność, w której tworzono jej punkty — decyduje o tym, czy ograniczony przez nią obszar zalicza się do wnętrza
(obszar wypełniony), czy do zewnętrza (pusty). Jeżeli w ścieżce złożonej otwory występują w nieoczekiwanym miejscu, możesz zmienić kierunek
ścieżki podrzędnej.

Dwie odrębne ścieżki zamknięte (po lewej) i dwie ścieżki podrzędne w tej samej ścieżce złożonej (po prawej); w ścieżce złożonej kółko w środku
jest otworem

1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  wybierz część ścieżki złożonej, którą chcesz odwrócić (lub punkt na tej ścieżce). Nie
zaznaczaj całej ścieżki złożonej.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Odwróć ścieżkę.

Kliknij polecenie Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Aby rozdzielić ścieżkę złożoną
Ścieżkę złożoną możesz rozdzielać, zwalniając ją, co przekształca wszystkie ścieżki podrzędne w niezależne ścieżki.

1. Zaznacz ścieżkę złożoną za pomocą narzędzia Zaznaczanie .
2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Zwolnij ścieżkę złożoną.

Uwaga: Polecenie Zwolnij jest niedostępne, jeżeli zaznaczona ścieżka złożona znajduje się wewnątrz ramki lub jeżeli ścieżka zawiera tekst.

Aby zmienić otwory w ścieżce złożonej
Odwracając kierunek ścieżki podrzędnej, można zlikwidować otwór utworzony przez tę ścieżkę podrzędną albo wypełnić ścieżkę podrzędną, która
utworzyła otwór.

1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz punkt na ścieżce podrzędnej, którą chcesz odwrócić. Nie zaznaczaj całej ścieżki
złożonej.

2. Wybierz Obiekt > Ścieżki > Odwróć ścieżkę lub kliknij Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Tworzenie kształtów złożonych
Kształty złożone tworzy się za pomocą panelu Filtry ścieżek (Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek). Mogą one składać się ze ścieżek prostych
lub złożonych, ramek tekstowych, konturów tekstu lub z innych kształtów. Wygląd kształtu złożonego zależy od tego, co wybierzesz w panelu Filtry
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ścieżek.

Filtry ścieżek, panel
A. Oryginalne obiekty B. Dodaj C. Odjęcie D. Przecięcie E. Wyłączenie nakładki F. Odjęcie spodu

Dodaj Opisuje krawędzie wszystkich obiektów, tworząc pojedynczy kształt.
Odjęcie Obiekty na wierzchu „wycinają otwory” w obiekcie leżącym na spodzie.
Przecięcie Tworzy kształt z nakładających się obszarów.
Wyłączenie nakładki Tworzy kształt z obszarów, które się nie nakładają.
Odjęcie spodu Obiekty na dole „wycinają otwory” w obiekcie na wierzchu.
W większości przypadków wynikowy kształt przyjmuje atrybuty (wypełnienie, obrys, przezroczystość, warstwę, itd.) obiektu leżącego na wierzchu.
Jednak przy odejmowaniu kształtów, obiekty leżące na górze są usuwane. Wynikowy kształt przyjmuje wtedy atrybuty obiektu leżącego na
spodzie.

Jeżeli w kształcie złożonym wykorzysta się ramkę tekstową, to zmieni się kształt ramki, ale sam tekst pozostanie bez zmian. Aby zmienić tekst
utwórz ścieżkę złożoną z konturów tekstu.

Ścieżka złożona używana jako ramka tekstowa (po lewej) w porównaniu ze ścieżką utworzoną z konturów tekstu (po prawej)

Tworzenie kształtu złożonego
Kształty złożone mogą funkcjonować jako pojedynczy obiekt, ale można także zwolnić ścieżki wchodzące w ich skład i pracować z każdą z nich
oddzielnie. Na przykład, możesz zastosować do części kształtu złożonego wypełnienie gradientowe a resztę pozostawić niewypełnioną.

Gradient nadany kształtowi złożonemu (po lewej) w porównaniu z gradientem zastosowanym do jednego elementu kształtu złożonego (po prawej)

1. Aby otworzyć panel, wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek.
2. Zaznacz obiekty, które mają wchodzić w skład kształtu złożonego.
3. Kliknij przycisk (np. Dodaj) w sekcji Filtry ścieżek panelu Filtry ścieżek.

Możesz również wybrać polecenie z menu Obiekt > Filtry ścieżek.
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Zwalnianie ścieżek z kształtów złożonych
 Zaznacz kształt złożony. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Zwolnij ścieżkę złożoną. Kształt złożony zostanie rozdzielony na składowe

ścieżki.
Aby ponownie połączyć ścieżki składowe w grupę, nie tracąc atrybutów nadanych poszczególnym ścieżkom, wybierz polecenie Grupuj z menu
Obiekt zamiast polecenia Ścieżki złożone > Utwórz.

Tworzenie ścieżek z konturów tekstu
Polecenie Zamień na krzywe umożliwia przekonwertowanie zaznaczonych znaków tekstowych na zestaw ścieżek złożonych, które można
edytować i przetwarzać, tak jak każdą inną ścieżkę. Polecenie Zamień na krzywe jest przydatne przy tworzeniu efektów w tekście o dużym
rozmiarze, ale rzadko stosuje się je do tekstu podstawowego lub innych niedużych napisów.

Aby zastosować do tekstu kolorowy obrys albo wypełnienie gradientem, nie trzeba przekształcać go na kontury. Przybornik oraz panele Próbki,
Kolor i Gradient umożliwiają nadawanie kolorów i gradientów bezpośrednio do obrysu i wypełnienia zaznaczonych znaków.

Polecenie Zamień na krzywe pobiera informacje o konturach znaków z pliku czcionek Type 1, TrueType lub OpenType. Podczas tworzenia
konturów znaki są konwertowane w ich bieżącym położeniu i zachowują wszystkie atrybuty graficzne, takie jak obrys i wypełnienie.

Uwaga: Niektórzy producenci blokują informacje niezbędne do tworzenia konturów. Jeżeli wybierze się taką zabezpieczoną czcionkę i użyje
polecenia Tekst > Zamień na krzywe, pojawi się komunikat wyjaśniający, że czcionki tej nie można przekonwertować.
Po konwersji na kontury tekst traci wskazówki — wbudowane w czcionki konturowe instrukcje dopasowywania ich kształtów, tak aby system
prawidłowo wyświetlał i drukował tekst małych rozmiarów. Dlatego też przekonwertowany tekst może nie wyświetlać się prawidłowo, jeżeli
przeprowadzi się rendering czcionek o małej wielkości lub w niskiej rozdzielczości.

Po przekonwertowaniu tekstu na kontury możesz:

Zmieniać kształty liter, przeciągając poszczególne punkty kontrolne za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .

Skopiuj kontury i użyj polecenia Edycja > Wklej do, aby maskować obraz, wklejając go w przekonwertowane kontury.

Używaj przekonwertowanych konturów jako ramek tekstowych, w których można wpisywać lub umieszczać tekst.

Zmieniaj atrybuty obrysu kształtów liter.

Wykorzystuj kontury tekstu przy tworzeniu kształtów złożonych.

Posługiwanie się konturami tekstu
A. Znak przed przekonwertowaniem na krzywe. B. Kontur tekstu z wklejonym do niego obrazem C. Kontur tekstu użyty w roli ramki
tekstowej

Ponieważ przekonwertowane kontury tekstu stają się zestawem ścieżek złożonych, możesz edytować ich poszczególne ścieżki podrzędne za
pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Możesz także rozdzielać kontury tekstowe na niezależne ścieżki, zwalniając je ze ścieżki
złożonej.

Konwertowanie konturów tekstu na ścieżki
Domyślnie, utworzenie z tekstu konturów powoduje usunięcie oryginalnego tekstu. Możesz jednak ustawić preferencje w taki sposób, że kontury
pojawiają się nad kopią oryginalnego tekstu, dzięki czemu nie jest on tracony.

Po zaznaczeniu znaków w ramce tekstowej i zamianie ich na krzywe, powstałe krzywe stają się grafiką zakotwiczoną w wierszu, która przepływa
razem z tekstem. Ponieważ przekonwertowany tekst nie jest już czcionką, nie można go zaznaczać i edytować za pomocą narzędzia Tekst.
Ponadto do znaków tych nie będą się już odnosiły atrybuty typograficzne. Pamiętaj o uzyskaniu zadowalającego ustawienia atrybutów
typograficznych tekstu, zanim przekonwertujesz go na kontury. Warto też utworzyć kopię oryginalnego tekstu.

1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i zaznacz jeden lub więcej znaków.
2. Wybierz polecenie Tekst > Zamień na krzywe.

Zamień kopię konturów tekstu na ścieżki.

364



 

1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i zaznacz jeden lub więcej znaków.
2. Przytrzymaj Alt (Windows) lub Option (Mac OS), gdy wybierasz polecenie Tekst > Zamień na krzywe. Kopia zostanie utworzona dokładnie

nad oryginałem; możesz ją przeciągnąć w inne miejsce narzędziem do zaznaczania.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Kolor

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Informacje o tintach
Tworzenie i edycja tint

Informacje o tintach
Tinta to rozrzedzona (rozjaśniona) wersja koloru. Tinty stanowią oszczędną metodę tworzenia wariacji kolorów dodatkowych bez potrzeby płacenia
za kolejne farby. Tinty pozwalają również szybko tworzyć jaśniejsze wersje standardowych kolorów podstawowych, chociaż nie redukują kosztów
ich druku. Tak jak w przypadku innych kolorów, najlepiej jest nazywać i przechowywać tinty w panelu Próbki, aby zachować możliwość łatwej
edycji wszystkich wystąpień tej tinty w dokumencie.

Kolory dodatkowe i tinty

Tinta koloru dodatkowego jest drukowana na tej samej płycie, co kolor dodatkowy. Tinta standardowego koloru rozbarwianego mnoży każdą
składową farbę CMYK przez swoją wartość procentową; na przykład, tinta 80% koloru C10 M20 Y40 K10 daje C8 M16 Y32 K8.

Ponieważ kolory i tinty są uaktualnianie razem, zmodyfikowanie próbki spowoduje również uaktualnienie wszystkich obiektów, które używają tinty
tej próbki. Próbkę bazową nazwanej tinty można także edytować za pomocą polecenia Opcje próbek z menu panelu Próbki; powoduje to
uaktualnienie wszystkich tint opartych na tej samej próbce.

Zakres tinty w Adobe Creative Suite 3 wynosi od 0 do 100%; im niższa wartość liczbowa, tym jaśniejsza tinta.

Tworzenie i edycja tint
Tintę można dostosowywać dla pojedynczego obiektu, albo też tworzyć tinty za pomocą suwaka Tint w panelu Próbki lub Kolor. Zakres tinty
wynosi od 0% do 100%; im mniejsza liczba, tym jaśniejsza tinta.

Ponieważ kolory i tinty są uaktualnianie razem, zmodyfikowanie próbki spowoduje również uaktualnienie wszystkich obiektów, które używają tinty
tej próbki. Próbkę bazową nazwanej tinty można także edytować za pomocą polecenia Opcje próbek z menu panelu Próbki; powoduje to
uaktualnienie wszystkich tint opartych na tej samej próbce.

Tworzenie próbki tinty za pomocą panelu Próbki

1. Wybierz próbkę koloru w panelu Próbki.

2. Wybierz strzałkę obok pola Tinta.

3. Przeciągnij suwak tinty i kliknij przycisk Nowa próbka  lub wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.

Tinta pojawi się w panelu Próbki z nazwą swojego koloru bazowego i procentem tinty.

Tworzenie próbki tinty za pomocą panelu Kolor

1. Wybierz próbkę w panelu Próbki.

2. Przeciągnij suwak tinty w panelu Kolor lub wpisz wartość w polu obok.

3. Wybierz polecenie Dodaj do próbek z menu panelu Kolor.
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Przeciągnij suwak tinty i kliknij przycisk Dodaj do próbek.

Tworzenie nienazwanej tinty

1. Wybierz pole obrysu lub wypełnienia w panelu Próbki.

2. Przeciągnij suwak tinty lub wpisz wartość tinty w polu obok.

Edycja tinty lub bazowej próbki koloru

1. Dwukrotnie kliknij próbkę tinty w panelu Próbki.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij OK:

Aby zmodyfikować tintę, zmień wartość opcji Tinta. Spowoduje to uaktualnienie wszystkich obiektów używających tej próbki tinty.

Aby zmodyfikować próbkę koloru bazowego tinty, zmienić tryb koloru lub wartości trybu koloru. Ta czynność również spowoduje
uaktualnienie wszystkich obiektów używających tej próbki tinty.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Zastosuj kolor
Wybór koloru z próbnika kolorów
Nakładanie ostatnio użytego koloru
Usuwanie koloru wypełnienia lub obrysu
Nakładanie kolorów przez przeciąganie i upuszczanie
Nakładanie koloru lub próbki gradientu
Nakładanie koloru z panelu kolorów
Tworzenie próbki z koloru w panelu kolorów
Przełączanie między trybami kolorów
Nakładanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz
Nakładanie kolorów na obrazy w skali szarości

Stosowanie koloru
W programie Adobe InDesign wprowadzono wiele narzędzi stosowania koloru, w tym m.in. Przybornik, panel Próbki, panel Kolor, Próbnik koloru
oraz panel sterowania.

Podczas stosowania koloru można określić, czy ma on zostać zastosowany do obrysu czy do wypełnienia. Obrys stanowi obramowanie obiektu,
natomiast wypełnienie jest jego tłem. Podczas stosowania koloru do ramki tekstowej można określić, czy zmiana koloru ma mieć wpływ na ramkę,
czy na znajdujący się w niej tekst.

1. Zaznacz obiekt, któremu ma zostać nadany kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

W przypadku ścieżki lub ramki użyj narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie .

W przypadku obrazu w skali szarości lub monochromatycznego (1-bitowego) kliknij Uchwyt zawartości lub użyj narzędzia Zaznaczanie
bezpośrednie. Do obrazu w skali szarości lub monochromatycznego można zastosować tylko dwa kolory.

W przypadku znaków tekstowych użyj narzędzia Tekst  do zmiany koloru pojedynczego słowa lub całego tekstu w ramce.

Do zmiany koloru odstępów w obrysach kreskowanych, kropkowanych albo paskowanych służy panel Obrys.

2. W przyborniku lub w panelu Kolor, lub Próbki, wybierz opcję Formatowanie ma wpływ na tekst lub Formatowanie ma wpływ na kontener,
aby określić czy kolor jest stosowany do tekstu, czy do ramki.

3. Zaznacz pole wypełnienia lub obrysu w przyborniku, w panelu Kolor lub Próbki, aby zdefiniować wypełnienie lub obrys obiektu. Jeżeli
zaznaczonym obiektem jest obraz, to pole Obrys nie pełni żadnej funkcji.

 
Przybornik pozwala określić sposób stosowania koloru 
A. Pole Wypełnienie B. Formatowanie wpływa na kontener C. Pole Obrys D. Formatowanie wpływa na tekst 

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Wybierz kolor, tintę lub gradient, używając panelu Próbki lub Gradient.

Wybierz kolor, tintę lub gradient z menu Wypełnienie lub Obrys w panelu Sterowanie.

Dwukrotnie kliknij pole wypełnienia lub obrysu w Przyborniku lub w panelu Kolor, aby otworzyć Próbnik koloru. Określ pożądany kolor i
wciśnij przycisk OK.

InDesign umożliwia nadawanie koloru dowolnemu obrazowi w skali szarości, pod warunkiem, że nie zawiera on kanałów alfa ani kanałów
dodatkowych. Jeżeli obraz został zaimportowany ze ścieżką odcinania, należy zaznaczyć tę ścieżkę odcinania narzędziem Zaznaczenie
bezpośrednie i nadać kolor tylko obszarowi przyciętemu.

Wybieranie koloru za pomocą Próbnika kolorów
Próbnik kolorów umożliwia wybieranie kolorów z pola koloru albo definiowanie ich liczbowo. Kolory można definiować za pomocą modelu RGB,
Lab lub CMYK.

1. Dwukrotnie kliknij pole wypełnienia lub obrysu w Przyborniku lub w panelu Kolor, aby otworzyć Próbnik koloru.
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2. Aby zmienić widmo wyświetlane w Próbniku kolorów, kliknij jedną z liter: R (czerwony), G (zielony) lub B (niebieski); albo L (jasność), a (oś
zielony-czerwony) lub b (oś niebieski-żółty).

 
Próbnik kolorów 
A. Kolor oryginalny B. Nowy kolor C. Pole koloru D. Elementy suwaka koloru E. Spektrum koloru 

3. Aby zdefiniować kolor, należy wykonać jedną z następujących czynności:
Kliknij lub przeciągnij wewnątrz pola koloru. Celowniki wskazują położenie koloru w polu koloru.

Przeciągnij trójkąty suwaków koloru wzdłuż widma koloru lub kliknij wewnątrz widma koloru.

Wprowadź wartości w dowolnych polach tekstowych.

4. Aby zapisać kolor jako próbkę, wciśnij przycisk Dodaj próbkę CMYK, Dodaj próbkę RGB lub Dodaj próbkę Lab. InDesign dodaje te kolory do
panelu Próbki, wykorzystując wartości składowe jako nazwę koloru.

5. Kliknij OK.

Stosowanie ostatnio używanego koloru
Pasek narzędzi wyświetla ostatnio zastosowany kolor lub gradient. Umożliwia to nadanie tego koloru lub gradientu bezpośrednio z paska narzędzi.

1. Zaznacz obiekt lub tekst, który ma zostać pokolorowany.
2. Kliknij przycisk wypełnienia lub obrysu na pasku narzędzi, w zależności od tego, która część tekstu lub obiektu ma zostać pokolorowana.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności w Przyborniku:

Kliknij przycisk Kolor , aby zastosować ostatnio wybrany kolor jednolity z panelu Próbki lub Kolor.

Kliknij przycisk Gradient , aby zastosować ostatnio wybrany gradient z panelu Próbki lub Gradient.

Kliknij przycisk Brak , aby usunąć wypełnienie lub obrys obiektu.

Usuwanie koloru wypełnienia lub obrysu
1. Zaznacz obiekt lub tekst, którego kolor ma zostać usunięty.
2. Kliknij przycisk wypełnienia lub obrysu w Przyborniku, w zależności od tego, która część tekstu lub obiektu ma zostać zmieniona.
3. Kliknij przycisk Brak , aby usunąć wypełnienie lub obrys obiektu.

Stosowanie kolorów przez przeciąganie i upuszczanie
Łatwy sposób nadawania kolorów lub gradientów polega na przeciąganiu ich ze źródła koloru na odpowiedni obiekt lub panel. Przeciąganie i
upuszczanie pozwala nadawać kolory i gradienty bez zaznaczania obiektów. Przeciągać można:

Pola Wypełnienie lub Obrys w Przyborniku lub w panelu.

Pole Gradient w panelu Gradient.

Próbki w panelu Próbki.

Próbka ostatnio użytego koloru z danej przestrzeni barwnej, znajdująca się w panelu obok ikony alarmu przestrzeni kolorów .

Kolory lub gradienty można upuszczać na następujące obiekty i panele:

Wypełnienie lub obrys ścieżki. Aby upuścić kolor na wypełnienie lub obrys, należy umieścić środek ikony przeciągania dokładnie nad
wypełnieniem lub obrysem ścieżki, a następnie zwolnić przycisk myszy.

370



Do góry

Do góry

Uwaga:

Do góry

Panel Próbki.

Jeżeli przeciągnie się jedną lub więcej próbek z panelu Próbki lub próbkę koloru obok ikony alarmu przestrzeni kolorów, można upuścić je w innym
oknie dokumentu InDesign, co spowoduje dodanie tych próbek do panelu Próbki tego drugiego dokumentu.

Stosowanie koloru lub gradientu

1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz tekst lub ramkę obiektu, bądź też za pomocą narzędzia Tekst  zaznacz fragment tekstu.

2. Jeżeli panel Próbki nie jest otwarty, wybierz polecenie Okno > Kolor > Próbki.

3. Wybierz pole obrysu lub wypełnienia w panelu Próbki.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zastosować kolor wobec zaznaczonego tekstu, kliknij przycisk Tekst .

Aby zastosować kolor wobec zaznaczonego obiektu lub kontenera tekstu (np. ramki lub tabeli), kliknij przycisk Obiekt .

5. Kliknij próbkę koloru lub gradientu. Wybrany kolor lub gradient zostanie zastosowany do zaznaczonego tekstu lub obiektu i pojawi się w
panelu Kolor oraz w polu wypełnienia lub obrysu w Przyborniku.

Domyślny kolor wypełnienia lub obrysu ustawia się w taki sam sposób, jak inne wartości domyślne InDesign. Wybierz polecenie Edycja >
Odznacz wszystko, aby usunąć zaznaczenie ze wszystkich obiektów, a następnie wybierz kolor.

Stosowanie koloru za pomocą panelu Kolor
Chociaż to panel Próbki jest zalecanym panelem do posługiwania się kolorami, kolory można także mieszać za pomocą panelu Kolor. Panel ten
może być znany użytkownikowi z innych programów firmy Adobe, takich jak np. Adobe Illustrator.

Kolor wybrany w panelu Kolor można w każdej chwili dodać do panelu Próbki. Panel Kolor najbardziej przydaje się do mieszania kolorów
nienazwanych.

Jeżeli zaznaczy się obiekt używający obecnie nazwanej próbki, to zmodyfikowanie jego koloru w panelu Kolor, zmieni kolory tylko tego
obiektu. Aby zmienić kolor w całym dokumencie, należy dwukrotnie kliknąć jego próbkę w panelu Próbki.

Edycja koloru wypełnienia lub obrysu
1. Zaznacz obiekt lub tekst, który ma zostać zmieniony.
2. Jeżeli panel Kolor nie jest widoczny, należy wybrać polecenie Okno > Kolor.
3. Wybierz pole Wypełnienie lub Obrys w panelu Kolor.

 
Panel Kolor 
A. Pole Wypełnienie B. Pole Obrys C. Formatowanie wpływa na kontener D. Formatowanie wpływa na tekst 

4. Po zaznaczeniu ramki tekstowej wybierz pole Kontener  lub pole Tekst , aby zmienić kolor wypełnienia lub tekstu wewnątrz ramki.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Ustaw suwak Tinty, który pojawia się domyślnie przy obiektach używających próbki z panelu Próbki.

Wybierz model koloru LAB, CMYK lub RGB z menu panelu Kolor, a następnie użyj suwaków do zmiany wartości kolorów. Możesz także
wprowadzać wartości liczbowe w polach obok suwaków.

Umieść kursor nad paskiem koloru i kliknij.

Dwukrotnie kliknij pole wypełnienia lub obrysu i wybierz kolor z Próbnika. Następnie kliknij OK.

6. Jeśli pojawi się ikona alarmu przestrzeni kolorów , a użytkownik chce używać wartości koloru CMYK najbardziej zbliżonego do
oryginalnego, należy kliknąć małe pole koloru obok ikony alarmu.

Tworzenie próbki z koloru wybranego w panelu Kolor
1. Sprawdź, czy aktywne pole wypełnienia lub obrysu w panelu Kolor zawiera ten kolor, który ma zostać dodany.
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2. Z menu panelu wybierz polecenie Dodaj do próbek.

Przechodzenie między trybami kolorów
Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij pasek koloru w dolnej części panelu Kolor.

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij pole koloru w oknie dialogowym Nowa próbka koloru lub Opcje próbek.

Zaznacz punkt przejścia gradientu w oknie dialogowym Nowy gradient lub Opcje gradientu, sprawdź, czy w menu Kolor przejścia
wybrana jest opcja RGB, LAB lub CMYK, a następnie przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij pole koloru.

Stosowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Narzędzie Kroplomierz  umożliwia kopiowanie atrybutów wypełnienia i obrysu, takich jak kolor, z dowolnego obiektu w pliku InDesign, w także z
zaimportowanej grafiki. Domyślnie narzędzie Kroplomierz wczytuje wszystkie dostępne atrybuty wypełnienia i obrysu obiektu, a także ustawia
domyślne atrybuty wypełnienia i obrysu nowych rysowanych obiektów. Okno dialogowe Opcje kroplomierza umożliwia zmianę atrybutów
kopiowanych przez to narzędzie. Narzędzia Kroplomierz można użyć także do kopiowania atrybutów tekstu i przezroczystości.

Jeżeli atrybut nie jest wymieniony w oknie dialogowym Opcje kroplomierza, to nie można go kopiować za pomocą tego narzędzia.

Stosowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

1. Zaznacz jeden lub więcej obiektów posiadających atrybuty wypełnienia i obrysu, które chcesz zmienić.

2. Wybierz narzędzie Kroplomierz .

3. Kliknij dowolny obiekt, z którego mają zostać pobrane atrybuty wypełnienia i obrysu. Zostanie wyświetlony aktywny kroplomierz , a
zaznaczone obiekty zostaną automatycznie zaktualizowane o atrybuty wypełnienia i obrysu obiektu klikniętego przez użytkownika.

4. Aby zastosować te same atrybuty wobec innych obiektów, należy kliknąć je aktywnym kroplomierzem. Jeżeli obiekt ma obrys, ale nie jest
wypełniony, należy kliknąć kontur obiektu.

Pobieranie nowych atrybutów, gdy wczytane jest narzędzie Kroplomierz

1. Przy aktywnym narzędziu Kroplomierz  naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Narzędzie Kroplomierz zmienia kierunek i jest
wyświetlane jako puste (nieaktywne) , co oznacza, że można za jego pomocą pobrać nowe atrybuty.

2. Nie zwalniając klawisza Alt lub Option, kliknij obiekt zawierający atrybuty, które mają zostać skopiowane, a następnie zwolnij przycisk Alt lub
Option, aby można było upuścić nowe atrybuty na inny obiekt.

Zmiana ustawień narzędzia Kroplomierz

1. W panelu Przybornik kliknij dwukrotnie narzędzie Kroplomierz .

2. W sekcjach Ustawienia wypełnienia i Ustawienia obrysu wybierz atrybuty, które chcesz skopiować przy pomocy narzędzia Kroplomierz, a
następnie kliknij OK.

Aby pobrać tylko kolor obrysu albo wypełnienia obiektu, pomijając inne atrybuty, należy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć obiekt narzędziem
Kroplomierz. Przy nadaniu tego koloru innemu obiektowi zastosowany zostanie tylko kolor obrysu lub wypełnienia, w zależności od tego, czy na
pasku narzędzi aktywne jest pole obrysu czy wypełnienia.

Nadawanie kolorów obrazom w skali szarości
W programie InDesign można dodawać kolor do importowanych obrazów w skali szarości.

1. Upewnij się, że obraz jest zapisany jako obraz w skali szarości lub bitmapa, w formacie PSD, TIFF, BMP lub JPG.

W programie Photoshop możesz wybrać kolejno pozycje Obraz > Tryb > Bitmapa lub Obraz > Tryb > Skala szarości.

2. Kliknij Pobieranie zawartości lub użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , aby zaznaczyć obraz.

3. Wybierz kolor z panelu Próbki lub panelu Kolor.

Jeśli obraz zapisany jest w formacie PSD, może zawierać wiele warstw. Dolna warstwa musi być nieprzezroczysta. W programie InDesign nie
można nadać koloru obrazowi PSD z przezroczystym tłem. Ponadto obraz w skali szarości nie może zawierać kanałów alfa lub dodatkowych.
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Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
Kolory można wyznaczać jako rozbarwiane lub dodatkowe, co odpowiada dwóm podstawowym typom farb używanych w poligrafii. Typ koloru
można rozpoznać dzięki ikonom, które pojawiają się obok jego nazwy w panelu Próbki.

Nadając kolory ścieżkom i ramkom należy wziąć pod uwagę nośnik, na którym dokument zostanie wydrukowany. Pozwoli to nadać kolory
używając najodpowiedniejszego trybu.

Jeżeli obieg pracy w kolorze związany jest z przenoszeniem dokumentów między różnymi urządzeniami, to warto wykorzystać system
zarządzania kolorem (CMS). Pozwoli to utrzymać niezmienne kolory i sterować nimi w trakcie całego procesu.

Informacje o kolorach dodatkowych
Kolor dodatkowy to specjalnie przygotowana farba, która jest używana zamiast farb podstawowych lub razem z nimi, i która wymaga własnej płyty
na maszynie drukarskiej. Z kolorów dodatkowych korzysta się wtedy, gdy grafika zawiera niewiele kolorów, a dokładne ich odwzorowanie jest
bardzo ważne. Kolory dodatkowe mogą wiernie oddawać kolory, które są nieosiągalne przy użyciu standardowych kolorów podstawowych. Trzeba
pamiętać jednak, że dokładny wygląd koloru dodatkowego na wydruku zależy od sposobu przygotowania farby drukarskiej (używanej w drukarce)
oraz używanego papieru, a nie od określonej wartości koloru czy opcji zarządzania kolorem. Podając wartości koloru dodatkowego opisuje się tylko
symulowany wygląd tego koloru na monitorze i drukarce kompozytowej (ograniczany przestrzenią kolorów tego urządzenia).

Przy określaniu koloru dodatkowego należy pamiętać o następujących wytycznych:

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy wybierać kolory dodatkowe z systemu dopasowania kolorów obsługiwanego przez daną
drukarnię. Oprogramowanie posiada kilka bibliotek systemu dopasowywania kolorów.

Liczba używanych kolorów dodatkowych powinna być jak najmniejsza. Każdy utworzony kolor dodatkowy wymaga wygenerowania własnego
wyciągu barwnego i użycia osobnej kliszy, co podnosi koszt druku. Jeśli dokument może zawierać więcej niż cztery kolory, to należy wziąć
pod uwagę drukowanie kolorami podstawowymi.

Jeśli obiekt z kolorami dodatkowymi nakłada się na inny obiekt z przezroczystością, to w następujących okolicznościach mogą wystąpić
nieoczekiwane efekty: po pierwsze, przy eksportowaniu dokumentu do formatu EPS w czasie konwertowania kolorów dodatkowych na
podstawowe w oknie Drukuj, po drugie, przy tworzeniu rozbarwień w aplikacji innej niż Illustrator lub InDesign. Najlepsze rezultaty można
osiągnąć, wykonując próbę ekranową efektów spłaszczania przezroczystości przed wydrukiem. Służą do tego funkcje Podgląd spłaszczania
bądź Podgląd rozbarwień. Ponadto przed wydrukiem lub wyeksportowaniem, kolory dodatkowe można przekonwertować na procesowe,
używając Menedżera farb w programie InDesign.

Płyty koloru dodatkowego można użyć do nałożenia lakieru na obszary wydrukowane za pomocą standardowych kolorów podstawowych. W
tym przypadku wydruk będzie używał łącznie pięciu farb - pięciu standardowych farb podstawowych i jednej farby dodatkowej lub lakieru.

Informacje o kolorach podstawowych
Kolor podstawowy jest drukowany przy użyciu kombinacji czterech podstawowych farb: niebieskozielonej, karmazynowej, żółtej i czarnej (CMYK).
Kolorów tych używa się wówczas, gdy wydruk wymaga tak wielu barw, że użycie pojedynczych kolorów dodatkowych byłoby zbyt drogie lub
niepraktyczne - na przykład, przy drukowaniu fotografii.

Przy określaniu koloru podstawowego należy pamiętać o następujących wytycznych:

Dla uzyskania najlepszych rezultatów na wydruku dokumentu o wysokiej jakości, należy określać kolory na podstawie wartości CMYK
podawanych w drukowanych kartach do wybierania kolorów, dostępnych w drukarniach komercyjnych.

Ostateczne wartości koloru podstawowego to wartości CMYK, jeżeli zatem określi się kolor rozbarwiany w systemie RGB (lub LAB, w
programie InDesign), to podczas druku rozbarwień wartości te zostaną przekonwertowane na CMYK. Konwersje takie różnią się w
zależności od ustawień zarządzania kolorem i profilu dokumentu.

Nie należy określać wartości koloru rozbarwianego na podstawie tego, jak wygląda on na monitorze, jeżeli nie ma pewności, że system
zarządzania kolorem został prawidłowo skonfigurowany. Nawet wówczas należy pamiętać o ograniczeniach ekranowego podglądu koloru.
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Należy unikać używania kolorów rozbarwianych w dokumentach przeznaczonych tylko do wyświetlania w Internecie, ponieważ model CMYK
ma mniejszą przestrzeń kolorów, niż typowy monitor.

Programy Illustrator i InDesign umożliwiają określanie koloru podstawowego jako globalnego lub nieglobalnego. W programie Illustrator, kolor
globalny pozostaje połączony z próbką w panelu Próbki, tak że po zmianie próbki wszystkie posiadające ją obiekty są uaktualniane.
Podstawowe kolory nieglobalne nie są automatycznie uaktualniane w dokumencie po przeprowadzeniu edycji kolorów. Kolory podstawowe są
domyślnie nieglobalne. W programie InDesign, jeśli próbka zostanie zastosowana do obiektów, to automatycznie jest ona stosowana jako
globalny kolor podstawowy. Odpowiednikami próbek nieglobalnych są kolory nienazwane, które można edytować w panelu Kolor.

Uwaga: Ustawienie koloru jako globalnego lub nieglobalnego wpływa tylko na zastosowanie danego koloru do obiektu i nie ma wpływu na
rozbarwienie koloru lub jego zachowanie w czasie przenoszenia pomiędzy aplikacjami.

Używanie jednocześnie kolorów dodatkowych i podstawowych
Niekiedy wygodnie jest użyć w tym samym wydruku kolorów standardowych i dodatkowych. Na przykład, można użyć jednego koloru
dodatkowego, aby wydrukować logo firmy na tej samej stronie raportu rocznego, na której znajdują się fotografie drukowane w kolorach
standardowych. Płyty koloru dodatkowego można również użyć do nałożenia lakieru na obszary wydrukowane za pomocą standardowych kolorów
podstawowych. W obu przypadkach wydruk będzie używał łącznie pięciu farb — pięciu standardowych farb podstawowych i jednej farby
dodatkowej lub lakieru.

W programie InDesign, kolory podstawowe i dodatkowe można łączyć ze sobą, tworząc farby mieszane.

Porównanie obsługi kolorów w programach InDesign i Illustrator
Adobe InDesign i Adobe Illustrator używają nieco różnych metod nadawania nazwanych kolorów rozbarwianych (podstawowych). Illustrator
umożliwia wyznaczenie koloru rozbarwianego jako globalnego lub nieglobalnego, natomiast InDesign traktuje wszystkie nienazwane kolory jako
standardowe kolory podstawowe.

Odpowiednikami globalnych kolorów podstawowych w InDesign są próbki. Próbki ułatwiają modyfikowanie schematów koloru bez potrzeby
odszukiwania i dostosowywania poszczególnych obiektów. Jest to szczególnie przydatne w znormalizowanych, produkowanych seryjnie
dokumentach, takich jak czasopisma. Ponieważ kolory InDesign są połączone z próbkami w panelu Próbki, każda zmiana próbki powoduje zmianę
wszystkich obiektów, do których zastosowano ten kolor.

Odpowiednikami próbek nieglobalnych w programie InDesign są kolory nienazwane. Kolory nienazwane nie pojawiają się w panelu Próbki i nie są
automatycznie uaktualniane w całym dokumencie w przypadku modyfikacji koloru w panelu Kolory. Można jednak później dodawać nienazwany
kolor do panelu Próbki.

Nazwane i nienazwane kolory zmieniają tylko sposób, w jaki dany kolor jest uaktualniany w dokumencie, a nie to, w jaki sposób kolory są
rozbarwiane albo w jaki sposób zachowują się po przeniesieniu do innej aplikacji.

Więcej tematów Pomocy
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Omówienie panelu Próbki
Panel Próbki (Okno > Kolor > Próbki) umożliwia tworzenie i nazywanie kolorów, gradientów lub tint oraz szybkie stosowanie ich w dokumencie.
Próbki przypominają style akapitowe i znakowe. Zmiana wprowadzona w próbce spowoduje zmianę wszystkich obiektów, do których zastosowano
tę próbkę. Próbki ułatwiają modyfikowanie schematów koloru bez potrzeby odszukiwania i dostosowywania poszczególnych obiektów.

Gdy wypełnienie lub obrys zaznaczonego tekstu lub obiektu zawiera kolor lub gradient z panelu Próbki, to zastosowana próbka jest wyróżniona w
panelu Próbki. Utworzone próbki są powiązane tylko z bieżącym dokumentem. Każdy dokument może mieć inny zestaw próbek zapisany w panelu
Próbki.

Podczas przygotowania do druku, można posłużyć się próbkami, aby jasno wyróżnić kolory dodatkowe. Możesz także określić ustawienia
kolorów w profilu inspekcji wstępnej, aby dopasować je do typu drukarki.

Domyślnie w panelu Próbki pojawia się sześć kolorów CMYK: niebieskozielony, karmazynowy, żółty, czerwony, zielony i niebieski.

Uwaga: Podczas drukowania książki, której rozdziały zawierają próbki powodujące konflikt, można nakazać programowi InDesign
zsynchronizowanie ustawień z dokumentem wzorcowym. (Zobacz Synchronizacja dokumentów księgi).

Rodzaje próbek
Panel Próbki przechowuje następujące typy próbek:

Kolory Ikony w panelu Próbki identyfikują kolory dodatkowe  i podstawowe , oraz tryby koloru LAB , RGB , CMYK  i kolory mieszane 
.

Tinty Wartość procentowa obok próbki w panelu Próbki oznacza tintę koloru dodatkowego lub podstawowego.

Gradienty Ikona w panelu Próbki wskazuje, czy gradient jest promienisty  czy liniowy .
Brak Próbka Brak usuwa obrys lub wypełnienie z obiektu. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.
Papier Papier to wbudowana próbka symulująca kolor papieru, na którym dokument będzie drukowany. Obiekty znajdujące się za obiektem w
kolorze papieru nie zostaną wydrukowane w tych miejscach, w których je zasłania. Zamiast obiektów w tym miejscu widoczny będzie kolor
papieru. Aby dostosować próbkę Papier do koloru używanego papieru, należy dwukrotnie kliknąć tę próbkę w panelu Próbki. Kolor papieru pełni
tylko funkcję podglądu — nie będzie drukowany na drukarce kompozytowej ani na rozbarwieniach. Próbki tej nie można usunąć. Nie należy
stosować próbki Papier po to, by usunąć kolor z obiektu. Do tego celu służy próbka Brak.
Uwaga: Jeżeli próbka Papier nie funkcjonuje w opisany sposób na drukarce nie-postscriptowej , można spróbować przełączyć sterownik drukarki
na tryb grafiki rastrowej.
Czarny Czarny to wbudowany kolor podstawowy 100% czerni, zdefiniowany w modelu CMYK. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.
Domyślnie, wszystkie wystąpienia próbki Czarny są nadrukowywane (nakładane na wierzch) kolorów leżących pod spodem; dotyczy to także
znaków tekstowych każdej wielkości. Zachowania tego nie można wyłączyć.
Registration Próbka Registration  to wbudowana próbka powodująca, że obiekty drukują się w każdym rozbarwieniu na drukarce
PostScriptowej. Koloru tego używają na przykład znaki paserów, dzięki czemu płyty podstawowe można precyzyjnie ułożyć na maszynie. Próbki tej
nie można edytować ani usunąć.
Do panelu Próbki można także dodać kolory z biblioteki próbek, tak aby były one zapisywane razem z dokumentem.

Dostosowywanie wyświetlania próbek
W programie InDesign można sterować wielkością próbek i tym, czy przy próbce wyświetlana jest jej nazwa.

1. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Próbki:

Polecenie Nazwa wyświetla małą próbkę obok jej nazwy. Ikony po prawej stronie nazwy wskazują na tryb koloru (CMYK, RGB, itd.),
oraz czy jest to standardowy kolor rozbarwiany, kolor dodatkowy, kolor pasera lub brak.

Polecenie Mała nazwa wyświetla zmniejszone wiersze próbek.

Polecenie Mała próbka lub Duża próbka wyświetla tyko próbkę. Trójkąt z kropką w rogu próbki wskazuje, że jest to kolor dodatkowy.
Trójkąt bez kropki wskazuje, że jest to kolor podstawowy.

2. Aby sprawdzić, jaki rodzaj próbek jest wyświetlany, wciśnij jeden z następujących przycisków na dole panelu Próbki:

Przycisk Pokaż wszystkie próbki  wyświetla wszystkie próbki koloru, tinty i gradientu.
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Przycisk Pokaż próbki kolorów  wyświetla tylko próbki standardowych kolorów podstawowych, kolorów dodatkowych oraz tint.

Przycisk Pokaż próbki gradientów  wyświetla tylko próbki gradientu.

Uwaga: Próbka Brak jest zawsze wyświetlana, niezależnie od tego, który przycisk się naciśnie.

Tworzenie próbek kolorów
Próbki mogą zawierać kolory dodatkowe lub podstawowe, farby mieszane (kolory CMYK zmieszane z kolorami dodatkowymi), kolory RGB lub
LAB, gradienty oraz tinty.

Po umieszczeniu w dokumencie obrazu zawierającego kolory dodatkowe, kolory takie są automatycznie dodawane do panelu Próbki. Próbki te
można nadawać obiektom w dokumencie, ale nie można ich usuwać ani zmieniać ich definicji.

Zanim stworzysz próbki, dowiedz się jakie ustawienia są odpowiednie dla Twojej drukarki. Możesz określić ustawienia kolorów w profilu
inspekcji wstępnej, aby podświetlić te ustawienia, które nie działają z drukarką.

Tworzenie nowej próbki koloru
1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
2. W polu Typ koloru wybierz metodę, jaką kolory będą drukowane na maszynie drukarskiej.
3. W polu Nazwa próbki wybierz jedną z następujących możliwości:

Jeżeli z menu Typ koloru wybrano opcję Podstawowy, a nazwa koloru ma zawsze opisywać jego wartości, należy pozostawić
zaznaczenie w opcji Nazwa z wartością koloru.

Jeżeli z menu Typ koloru wybrano opcję Podstawowy, ale użytkownik chce użyć własnej nazwy koloru, należy usunąć zaznaczenie z
opcji Nazwa z wartością koloru, a następnie wpisać nazwę w pole Nazwa próbki.

Jeżeli wybrano kolor dodatkowy, wpisać nazwę w pole Nazwa próbki.

4. Z menu Tryb koloru wybierz tryb definicji koloru. Należy unikać zmiany trybu już po zdefiniowaniu koloru.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij suwaki, zmieniając wartości kolorów. Możesz także wprowadzać wartości liczbowe w polach obok suwaków.

Kolory dodatkowe można wybrać z bibliotek kolorów dostępnych w menu Tryb koloru.

6. Jeżeli pojawi się ikona alarmu przestrzeni kolorów , to można wykorzystać inny kolor dostępny w przestrzeni kolorów jak najbardziej
zbliżony do wybranego. W tym celu należy kliknąć małe pole koloru obok ikony alarmu przestrzeni kolorów.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wciśnij przycisk Dodaj, aby dodać próbkę i zdefiniować następną. Po zakończeniu definiowania wciśnij przycisk Gotowe.

Wciśnij przycisk OK, aby dodać próbkę i zamknąć okno dialogowe.

Aby bezpośrednio zdefiniować kolor dodatkowy, używając przycisku Nowa próbka w panelu Próbki, należy usunąć zaznaczenie ze wszystkich
próbek, przytrzymać klawisze Alt+Ctrl (Windows) lub Option+Command (Mac OS) i kliknąć przycisk Nowa próbka .

Tworzenie próbki na podstawie koloru obiektu
1. Zaznacz obiekt.
2. Wybierz pole wypełnienia lub obrysu w panelu Próbki lub w Przyborniku.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Próbki:

Kliknij przycisk Nowa próbka  i dwukrotnie kliknij powstałą nową próbkę.

Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.

Wybrany kolor lub gradient pojawi się w panelu Próbki oraz w polu Wypełnienie lub Obrys na pasku narzędziowym, a także zostanie zastosowany
do wypełnienia lub obrysu wszystkich zaznaczonych obiektów.

Dodawanie nienazwanych kolorów do panelu Próbki
Kolory można tworzyć korzystając z panelu Kolor lub Próbnika kolorów. Jednak kolory nienazwane trudniej jest później edytować i stosować z
zachowaniem spójności. Opcja Dodaj kolory nienazwane umożliwia wyszukanie nienazwanych kolorów nadanych obiektom w dokumencie, a
następnie dodanie ich do panelu Próbki. Kolory są automatycznie nazywane zgodnie z ich składowymi CMYK, RGB lub LAB.

 Wybierz polecenie Dodaj kolory nienazwane z menu panelu Próbki.

Zarządzanie próbkami
Można edytować, powielać i usuwać próbki w panelu Próbki.

377



Edycja kolorów domyślnych w panelu Próbki
Próbki wyświetlane domyślnie dla nowych dokumentów można zmodyfikować.

1. Zamknij wszystkie otwarte dokumenty.
2. W panelu Próbki zmodyfikuj te próbki, które mają zostać zmienione.

Powielanie próbki
Próbki mogą być też powielane; jest to przydatne, gdy trzeba utworzyć cieplejszą lub chłodniejszą wersję istniejącego koloru. Należy pamiętać, że
powielenie koloru dodatkowego spowoduje wygenerowanie kolejnej płyty drukarskiej.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz próbkę i wybierz polecenie Powiel próbkę z menu panelu Próbki.

Zaznacz próbkę i kliknij przycisk Nowa próbka  w dolnej części panelu.

Przeciągnij próbkę na przycisk Nowa próbka w dolnej części panelu.

Edycja próbki
Za pomocą okna dialogowego Opcje próbek można zmienić poszczególne atrybuty próbki. Przy edycji próbek farb mieszanych i grup farb
mieszanych dostępne są dodatkowe opcje.

1. Zaznacz próbkę w panelu Próbki i wykonaj jedną z następujących czynności:

Dwukrotnie kliknij próbkę.

Wybierz polecenie Opcje próbek z menu panelu Próbki.

2. Odpowiednio dostosuj ustawienia i kliknij przycisk OK.

Zarządzanie nazwami próbek
Domyślnie nazwa próbki koloru rozbarwianego wyprowadzana jest z wartości składowych tego koloru. Na przykład, jeżeli utworzony zostanie
czerwony kolor CMYK używający 10% farby niebieskozielonej, 75% farby karmazynowej, 100% farby żółtej oraz 0% farby czarnej, próbka
zostanie domyślnie nazwana C=10 M=75 Y=100 K=0. Ułatwia to rozpoznawanie składowych kolorów CMYK.

Domyślnie, nazwa próbki podstawowego koloru rozbarwianego jest automatycznie uaktualniana po zmianie jego składowych CMYK; w razie
potrzeby można wyłączyć tę opcję dla poszczególnych próbek. Tak jak w przypadku każdej definiowanej próbki, w dowolnym momencie można
zmienić nazwę próbki koloru rozbarwianego.

1. Dwukrotnie kliknij kolor podstawowy w panelu Próbki.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij OK:

Aby InDesign automatycznie zmienił nazwę próbki po zmodyfikowaniu jej składowych CMYK, zaznacz opcję Nazwa z wartością koloru.

Aby zmienić nazwę próbki po zmodyfikowaniu jej składowych CMYK, usuń zaznaczenie z opcji Nazwa z wartością koloru.

Uwaga: Gdy opcja ta jest niezaznaczona, nowej próbce automatycznie nadawana jest nazwa Nowa próbka koloru (za tą nazwą znajduje się
numer, jeżeli istnieje więcej niż jedna nowa próbka koloru). Nazwę tę można ręcznie zmienić.

Usuwanie pojedynczych próbek
Przy usuwaniu próbki, która została nadana obiektowi w dokumencie program InDesign prosi o wybór próbki zastępczej. Można wybrać istniejącą
lub nienazwaną próbkę. Jeżeli usunie się próbkę używaną jako podstawa tinty lub farby mieszanej, program poprosi o wybranie próbki zastępczej.

1. Zaznacz jedną lub więcej próbek.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Usuń próbkę z menu panelu Próbki.

Kliknij ikonę Usuń, znajdującą się w dolnej części panelu Próbki.

Uwaga: Nie można usuwać kolorów dodatkowych, które zostały użyte w plikach graficznych umieszczonych w dokumencie. Aby
usunąć te próbki trzeba najpierw usunąć umieszczoną grafikę. Jednak w rzadkich przypadkach nie można usunąć koloru dodatkowego,
nawet po usunięciu grafiki. W takiej sytuacji skorzystaj z polecenia Plik > Eksportuj, aby utworzyć plik InDesign Markup (IDML).
Następnie otwórz ten plik ponownie w programie InDesign.

3. Program InDesign zapyta, w jaki sposób zastąpić usuwaną próbkę. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij OK:

Aby zastąpić wszystkie wystąpienia tej próbki inną próbką, zaznaczyć opcję Usuń próbkę i wybrać próbkę z menu.

Aby zastąpić wszystkie wystąpienia danej próbki odpowiednim kolorem nienazwanym, zaznaczyć opcję Nieznana próbka.

Usuwanie wszystkich nieużywanych próbek
1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane. Zaznaczone zostaną tylko próbki, które nie są obecnie używane w

aktywnym pliku.
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2. Kliknij ikonę Usuń.

Scal próbki
Podczas importowania próbek lub kopii elementów z innych dokumentów może się okazać, że powielone próbki są zastosowane dla różnych
obiektów. Użyj polecenia Scal próbki, aby połączyć powielone próbki.

1. W panelu Próbki, wybierz co najmniej dwie zduplikowane próbki.

Pierwsza wybrana próbka jest tą, która zostanie zachowana (zostanie scalona).

2. Wybierz polecenie Scal próbki z menu panelu Próbki.

Zapisywanie próbek do użytku w innych dokumentach
Próbki kolorów można zapisać w pliku Adobe Swatch Exchange (.ase), co pozwoli korzystać z tych próbek w innych plikach oraz udostępniać je
innym grafikom. Programy InDesign, Illustrator i Adobe Photoshop mogą importować próbki z pliku Colorbook.

1. W panelu Próbki zaznacz te próbki, które mają zostać zapisane.
2. Wybierz polecenie Zapisz próbki z menu panelu Próbki.
3. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Używanie tych samych próbek w różnych aplikacjach
Aby próbki utworzone w programach Photoshop, Illustrator i InDesign mogły być używane w innych aplikacjach, zapisz bibliotekę próbek. Tak
długo, jak ustawienia kolorów podlegają synchronizacji, kolory używane w różnych aplikacjach wyglądają identycznie.

1. Przejdź do panelu Próbki, utwórz próbki kolorów dodatkowych i podstawowych do udostępnienia, a następnie usuń wszystkie próbki, które
nie będą współużytkowane.
Uwaga: Funkcja udostępniania próbek w różnych aplikacjach nie dotyczy następujących próbek: wzorki, gradienty, farby mieszane i tinty, a
także próbki paserów z programu Illustrator lub InDesign, próbki kolorów katalogowych, HSB, XYZ, bichromie, kolory monitorRGB, krycia,
całkowite pokrycie farbą oraz kolory webRGB z programu Photoshop. Przy zapisywaniu próbek, wymienione próbki są automatycznie
ignorowane.

2. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zapisz próbki i zapisz próbki w łatwo dostępnym miejscu.
3. Wczytaj bibliotekę próbek do paneli Próbki w programach Photoshop, Illustrator i InDesign.

Importowanie próbek
Kolory i gradienty z innych dokumentów można zaimportować, dodając wszystkie próbki lub ich część do panelu Próbki. Próbki można wczytać z
plików InDesign (.indd), szablonów InDesign (.indt), plików programu Illustrator (.ai lub .eps), oraz plików Adobe Swatch Exchange (.ase)
utworzonych przez programy InDesign, Illustrator lub Photoshop Pliki Adobe Swatch Exchange zawierają próbki zapisane w formacie Adobe
Swatch Exchange.

InDesign zawiera także biblioteki kolorów z innych systemów barw, takich jak PANTONE Process Color System®.

Uwaga: Do panelu Próbki dodawane są również kolory dodatkowe użyte w zaimportowanych plikach EPS, PDF, TIFF oraz Adobe Photoshop
(PSD).

Importowanie wybranych próbek z pliku
1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
2. Wybierz opcję Inna biblioteka z listy Tryb koloru, a następnie zaznacz plik, z którego mają zostać zaimportowane próbki.
3. Kliknij Otwórz.
4. Wybierz próbki, które mają zostać zaimportowane.
5. Kliknij OK.

Importowanie wszystkich próbek z pliku
1. Wybierz polecenie Wczytaj próbki z menu panelu Próbki.
2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign.

Kopiowanie próbek między dokumentami programu InDesign
Próbkę (albo obiekt z nadaną próbką) można skopiować lub przeciągnąć z jednego dokumentu do drugiego. W takim przypadku próbka jest
dodawana do panelu Próbki dokumentu docelowego. Aby skopiować również tinty i gradienty tej próbki, trzeba skopiować oryginalny obiekt, a nie
tylko próbkę.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Skopiuj obiekt do bieżącego dokumentu używając techniki przeciągania i upuszczania albo kopiowania i wklejania.

Zaznacz próbki, które mają zostać skopiowane. Przeciągnij je z panelu Próbki do okna dokumentu właściwego dla innego dokumentu
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InDesign.

Uwaga: Jeżeli przeciągnie się próbkę, która ma taką samą nazwę, jak już istniejąca próbka (łącznie z użyciem wielkich liter), ale zawiera
inne wartości koloru, to program InDesign zmieni jej nazwę na „[oryginalna nazwa próbki] 2”.

Wczytywanie próbek z predefiniowanych, własnych bibliotek kolorów
InDesign umożliwia wybór kolorów z szeregu bibliotek, w tym z bibliotek PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™
1050, systemu kolorów Focoltone®, systemu próbek kolorów Trumatch™, DIC Process Color Note, a także bibliotek przeznaczonych do
zastosowania w Internecie. Przed użyciem biblioteki próbek należy skonsultować się z drukarzem, aby określić, które biblioteki obsługuje.

1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz plik biblioteki z listy Tryb koloru.

Z listy Tryb koloru, wybierz opcję Inna biblioteka, wskaż plik biblioteki i kliknij przycisk Otwórz.

3. Wybierz przynajmniej jedną próbkę z biblioteki i kliknij przycisk Dodaj. Aby zamknąć okno dialogowe bez dodawania próbek, kliknij OK.
4. Po zakończeniu dodawania próbek, kliknij przycisk Gotowe.

Biblioteki kolorów zainstalowane z programem InDesign
Program InDesign instaluje biblioteki kolorów dla opisanych poniżej systemów pasowania kolorów. Możesz także zainstalować dodatkowe
biblioteki kolorów i wczytać próbki z tych bibliotek do programu InDesign.

Kolor ANPA Zawiera 300 kolorów wybranych przez ANPA (Amerykańskie stowarzyszenie wydawców prasy). Kolory z tej biblioteki używane są
głównie jako kolory dodatkowe w gazetach.
Biblioteka DIC Kolor Oferuje 1280 kolorów dodatkowych CMYK z systemu DIC Process Color Note. Kolory można dopasowywać na podstawie
broszury DIC Color Guide, wydanej przez Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z firmą
Dainippon Ink & Chemicals, Inc., w Tokio, Japonia.
Biblioteka Focoltone Składa się z 763 kolorów CMYK. Kolorów Focoltone można używać, aby uniknąć problemów z zalewkami i pasowaniem
klisz, sprawdzając na kartach Focoltone nadruki składające się na dany kolor.
FOCOLTONE udostępnia księgę próbek ze specyfikacjami dla kolorów podstawowych i dodatkowych, wykresy nadruku oraz informacje na temat
oznaczeń rozkładu dokumentów. Więcej informacji można uzyskać od firmy Focoltone International, Ltd., w Stafford, Wielka Brytania.

Biblioteka HKS Należy z niej korzystać, gdy wydruk używa kolorów z systemu HKS, który jest stosowany w Europie.
PANTONE® Biblioteki PANTONE® to globalne standardy reprodukcji kolorów dodatkowych. W roku 2000 wprowadzono znaczne zmiany w
zestawieniach kolorów PANTONE MATCHING SYSTEM®. Do systemu dodano 147 nowych kolorów jednolitych oraz 7 nowych kolorów
metalicznych, obecnie zawiera on zatem 1 114 kolorów. Zestawienia kolorów i próbniki PANTONE Color są obecnie drukowane na papierach
powlekanych, niepowlekanych i matowych, co umożliwia dokładne oddanie rezultatów druku oraz lepszą kontrolę na poziomie maszyny
drukarskiej.
Jednolite kolory PANTONE można wydrukować w kolorach CMYK. Aby porównać jednolity kolor PANTONE z jego najbliższym odpowiednikiem
CMYK należy posłużyć się mapą konwersji kolorów jednolitych na rozbarwiane PANTONE. Pod każdym kolorem podane są wartości procentowe
tint rastrów CMYK. Podręcznik ten jest teraz drukowany na jaśniejszym papierze powlekanym i zawiera mapy porównawcze 147 nowych kolorów
jednolitych z najbliższymi im kolorami CMYK.

Zestawienia kolorów rozbarwianych PANTONE oferują ponad 3 000 kombinacji kolorów CMYK. Są one obecnie drukowane na papierach
powlekanych i niepowlekanych. Zestawienie ma format wachlarzyka i prezentuje kolory w porządku chromatycznym, ułatwiając wybór koloru i
określenie wartości rastrów CMYK.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z firmą Pantone, Inc., Carlstadt w stanie New Jersey, U.S.A.

System (Windows) Zawiera 256 kolorów z domyślnego 8-bitowego panelu Windows, opartego na jednorodnym próbkowaniu kolorów RGB.
System (Mac OS) Zawiera 256 kolorów z domyślnego 8-bitowego panelu Mac OS, opartego na jednorodnym próbkowaniu kolorów RGB.
TOYO Color Finder Zawiera 1050 kolorów utworzonych na bazie farb drukarskich najczęściej używanych w Japonii. Użytkownik może użyć
systemu Toyo 94 Color Finder lub nowszego Toyo Color Finder. Zapoznaj się z wzornikiem kolorów przedstawiającym wydrukowane próbki Toyo
Ink. Wzornik ten dostępny jest w drukarniach i w sklepach z artykułami graficznymi. Więcej informacji można uzyskać od firmy Toyo Ink
Manufacturing Co., Ltd., w Tokio, Japonia.
Trumatch Umożliwia przewidywalne dopasowywanie kolorów CMYK. Zawiera 2000 możliwych do osiągnięcia, generowanych komputerowo
kolorów. Kolory TRUMATCH są równomiernie rozmieszczone wzdłuż widzialnego zakresu przestrzeni CMYK. Trumatch Color Finder wyświetla do
40 tint i odcieni każdej barwy; każda z nich jest początkowo tworzona z czterech podstawowych kolorów podstawowych i możliwa do odtworzenia
na czterokolorowych naświetlarkach elektronicznych. Dostępne są również odcienie szarości utworzone ze składowych CMYK. Aby uzyskać więcej
informacji, proszę skontaktować się z firmą Trumatch Inc., Nowy Jork w stanie New York, U.S.A
Internet Zawiera 216 kolorów RGB bezpiecznych do użycia na stronach WWW i często używanych przez przeglądarki internetowe do
wyświetlania obrazów 8-bitowych. Biblioteka ta ułatwia tworzenie grafiki do Internetu przy użyciu kolorów, które będą wyświetlane jednakowo na
systemach Windows i Macintosh.
Więcej tematów Pomocy
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Informacje o gradientach
Tworzenie próbki gradientu
Zastosuj nienazwany gradient, korzystając z panelu Gradient.
Modyfikowanie gradientów
Dostosowywanie gradientu za pomocą narzędzia Gradient
Stosowanie gradientu do wielu obiektów
Stosowanie gradientów do tekstu

Informacje o gradientach
Gradient to stopniowe przejście między dwoma lub większą liczbą kolorów, albo też między dwiema tintami tego samego koloru. Typ używanego
urządzenia wyjściowego decyduje o tym, w jaki sposób rozbarwiają się gradienty.

Gradienty mogą zawierać kolor papieru, kolory podstawowe (CMYK), kolory dodatkowe lub kolory farb mieszanych. Można je tworzyć w dowolnym
trybie koloru. Gradient definiowany jest przez serię stopów na pasku gradientu. Punkt przejścia to punkt, w którym gradient zmienia się z jednego
koloru na drugi. Jest on oznaczany przez kolorowy kwadracik pod paskiem koloru. Domyślnie, gradient rozpoczyna się od dwóch kolorów i punktu
środkowego na 50%.

Uwaga: Jeżeli przy użyciu kolorów w różnych trybach utworzony zostanie gradient, który zostanie następnie wydrukowany lub rozbarwiony,
wszystkie kolory zostaną przekonwertowane na standardowe kolory podstawowe CMYK. Jako że zmieni się tryb koloru, może dojść do
wystąpienia przesunięć kolorów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy definiować gradienty używając kolorów CMYK.

Tworzenie próbki gradientu
Gradienty można tworzyć, nazywać i edytować za pomocą tego samego panelu Próbki, którego używa się do pracy z kolorami jednolitymi i tintami.
Ponadto gradienty można tworzyć za pomocą panelu Gradient.

1. Wybierz polecenie Nowa próbka gradientu z menu panelu Próbki
2. W polu Nazwa próbki wpisz nazwę gradientu.
3. Z menu Typ wybierz opcję Liniowy lub Promienisty.
4. Wybierz pierwszy znacznik koloru w gradiencie.

Pierwszy znacznik koloru

5. W sekcji Znacznik koloru wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby użyć koloru istniejącego już w panelu Próbki, wybierz Próbki i zaznacz dowolny kolor na liście.

Aby zmieszać nowy, nienazwany kolor dla gradientu, wybierz tryb koloru i wprowadź wartości składowych lub przeciągnąć suwaki.

Domyślnie dla pierwszego punktu przejścia gradientu wybierany jest kolor biały. Aby wybrać kolor przezroczysty należy nadać temu
punktowi próbkę Papier.
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6. Aby zmienić ostatni kolor w gradiencie, zaznacz ostatni punkt przejścia i powtórz krok 5.
7. Aby zmienić pozycję kolorów gradientu, wykonaj jedną z następujących czynności:

Przeciągnij przejścia koloru znajdujące się pod paskiem.

Zaznacz znacznik koloru znajdujący się pod paskiem i wprowadź wartość w polu Położenie, aby ustawić położenie tego koloru.
Położenie to wyrażone jest jako odległość procentowa między poprzednim a następnym kolorem.

8. Aby zmodyfikować punkt środkowy między dwoma kolorami gradientu (punkt, w którym oba kolory są zmieszane w 50%), wykonaj jedną z
następujących czynności:

Przeciągnij ikonę rombu znajdującą się nad paskiem.

Zaznacz ikonę rombu nad paskiem i wprowadź wartość w polu Położenie, aby ustawić położenie tego koloru. Położenie to wyrażone jest
jako odległość procentowa między poprzednim a następnym kolorem.

9. Kliknij przycisk OK lub Dodaj. Gradient zostanie zachowany w panelu Próbki pod podaną nazwą.

Zastosuj nienazwany gradient, korzystając z panelu Gradient.
Chociaż panel Próbki jest zalecanym panelem do tworzenia i przechowywania gradientów, pracę z gradientami umożliwia również panel Gradient
(Okno > Kolor > Gradient), znany użytkownikom programu Adobe Illustrator. Bieżący gradient można w każdej chwili dodać do panelu Próbki.
Panel Gradient przydaje się do tworzenia nienazwanych gradientów, które nie są często używane.

Panel Gradient
A. Wypełnienie gradientem B. Menu rodzajów gradientu C. Przycisk Odwróć D. Początkowy znacznik koloru E. Punkt środkowy F. Końcowy
znacznik kolor

Uwaga: Jeżeli zaznaczysz obiekt używający obecnie nazwanego gradientu, to zmodyfikowanie tego gradientu za pomocą panelu Gradient
spowoduje zmianę kolorów tylko na bieżącym obiekcie. Aby zmodyfikować wszystkie wystąpienia nazwanego gradientu, należy dwukrotnie kliknąć
jego próbkę w panelu Próbki.

1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają zostać zmienione.
2. Kliknij pole wypełnienia lub obrysu w panelu Próbki lub w Przyborniku. Jeżeli pole wypełnienia gradientu jest niewidoczne, wybierz polecenie

Pokaż opcje z menu panelu Gradient.

3. Wybierz polecenie Okno > Kolor > Gradient lub dwukrotnie kliknij narzędzie Gradient  w Przyborniku.
4. Aby zdefiniować początkowy kolor gradientu, kliknij znacznik koloru z lewej strony pod paskiem gradientu, a następnie wykonaj jedną z

następujących czynności:

Przeciągnij próbkę z panelu Próbki i upuść ją na znaczniku koloru.

Kliknij przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) próbkę koloru w panelu Próbki.

Utwórz kolor w panelu Kolor, używając suwaków lub paska koloru.

5. Aby zdefiniować ostatni kolor gradientu, kliknij znacznik koloru z prawej strony pod paskiem gradientu. Następnie wybierz odpowiedni kolor
tak jak to opisano w poprzednim kroku.

6. Wybierz opcję Liniowy lub Promienisty z menu Typ i dostosuj położenia punktów środkowych, jak to opisano w części Tworzenie próbki
gradientu.

7. Aby zmienić kąt gradientu, wpisz wartość w polu Kąt.

Modyfikowanie gradientów
Gradienty można modyfikować, dodając kolory i tworząc gradienty wielobarwne, albo dostosowując znaczniki koloru i punkty środkowe. Warto
najpierw wypełnić obiekt gradientem, który ma być modyfikowany, tak aby można było podglądać efekt na obiekcie podczas regulowania ustawień.

InDesign umożliwia modyfikowanie gradientów wklejonych z programu Adobe Illustrator, pod warunkiem, że gradienty te zostały wklejone w
formacie AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Zobacz Wklejanie grafiki programu Illustrator do programu InDesign). Gradienty takie można
zaznaczyć narzędziem Zaznaczenie bezpośrednie.

Uwaga: Jeżeli zmodyfikuje się próbkę koloru, to uaktualnione zostaną wszystkie stopy gradientu używające tej próbki, a co za tym idzie, zmieni
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się cały gradient.

Dodawanie pośrednich kolorów do gradientu
1. Dwukrotnie kliknij próbkę gradientu w panelu Próbki lub wyświetl panel Gradient.
2. Kliknij w dowolnym punkcie pod paskiem koloru, aby zdefiniować nowy znacznik koloru. Nowy znacznik koloru będzie automatycznie

zdefiniowany przez wartości kolorów istniejącego gradientu w danym punkcie.
3. Zmodyfikuj nowy znacznik koloru.

Nowy znacznik koloru można również zdefiniować przez przeciągnięcie próbki z panelu Próbki na pasek gradientu w panelu Gradient.

Usuwanie pośredniego koloru z gradientu
 Zaznacz pośredni znacznik koloru i przeciągnij go na krawędź panelu.

Odwracanie przejść między kolorami gradientu
1. Uaktywnij gradient.

2. Kliknij przycisk Odwróć  w panelu Gradient.

Dostosowywanie gradientu za pomocą narzędzia Gradient
Po wypełnieniu obiektu gradientem można zmodyfikować ten gradient za pomocą narzędzia Gradient  lub narzędzia Wtapiane gradientowe ,
„przemalowując” wypełnienie przez przeciąganie wzdłuż nieistniejącej linii. Narzędzia gradientu umożliwiają zmianę kierunku gradientu, jego
punktu początkowego i końcowego, oraz zastosowanie jednego gradientu do wielu obiektów. Narzędzie Wtapianie gradientowe umożliwia
zmiękczenie gradientu w kierunku przeciągania.

1. W panelu Próbki lub w Przyborniku wybierz pole obrysu lub wypełnienia, w zależności od tego, gdzie został zastosowany oryginalny
gradient.

2. Wybierz narzędzie Gradient lub Wtapianie gradientowe i umieść je nad punktem, w którym ma zostać zdefiniowany punkt początkowy
gradientu. Przeciągnij narzędzie przez obiekty w kierunku, w którym ma zostać zastosowany gradient. Przytrzymanie podczas przeciągania
klawisza Shift ogranicza narzędzie do wielokrotności 45°.

Przeciąganie narzędziem Wtapianie gradientowe zmiękcza kolory gradientu w obszarze przeciągania.

3. Zwolnij przycisk myszy w miejscu, gdzie ma zostać zdefiniowany punkt końcowy gradientu.

Stosowanie gradientu do wielu obiektów
1. Sprawdź, czy wszystkie zaznaczone obiekty używają już gradientu.
2. Wybierz pole obrysu lub wypełnienia w Przyborniku.

3. Wybierz narzędzie Gradient  i umieścić je nad punktem, w którym ma zostać zdefiniowany punkt początkowy gradientu. Przeciągnij
narzędzie przez obiekty w kierunku, w którym ma zostać zastosowany gradient. Przytrzymanie podczas przeciągania klawisza Shift
ogranicza narzędzie do wielokrotności 45°.

4. Zwolnij przycisk myszy w miejscu, gdzie ma zostać zdefiniowany punkt końcowy gradientu.

Domyślne wypełnienie gradientem (lewe) i gradient zastosowany do wszystkich obiektów jednocześnie (prawe).

Jeżeli zaznaczona jest ścieżka złożona z gradientem, to można edytować ten gradient przez wszystkie ścieżki podrzędne tylko za pomocą
panelu Gradient, bez potrzeby używania narzędzia Gradient.

Stosowanie gradientów do tekstu
W jednej ramce tekstowej można tworzyć wiele różnych fragmentów tekstu z gradientem, obok domyślnego tekstu czarnego i tekstu kolorowego.

Punkt końcowy gradientu jest zawsze zakotwiczony względem obwiedni ścieżki lub ramki tekstowej zawierającej gradient. Poszczególne znaki
tekstowe wyświetlają tę część gradientu, nad którą się znajdują. Jeżeli zmieni się rozmiar ramki tekstowej albo wprowadzi się inne zmiany
powodujące przepływ tekstu, znaki zmienią swoje położenie względem gradientu, co spowoduje również zmianę ich kolorów.
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Praca ze znakami tekstowymi wypełnionymi gradientem
A. Wypełnienie gradientowe pod spodem B. Znaki tekstowe z zastosowanym gradientem C. Po dodaniu tekstu znaki zmieniają położenie
względem wypełnienia gradientem

Aby wyregulować gradient w taki sposób, aby pełny zakres kolorów obejmował określony fragment tekstu, można wykonać jedną z dwóch
czynności:

Użyj narzędzia Gradient do zmiany punktów końcowych gradientu, tak aby obejmował on tylko znaki zaznaczone podczas nadawania go.

Zaznacz dany tekst i przekonwertuj go na kontury (ścieżki dające się modyfikować), a następnie zastosuj gradient do powstałych konturów.
Jest to najlepsza opcja w przypadku krótkiego fragmentu ozdobnego tekstu, umieszczonego w osobnej ramce. Gradient będzie trwale
zakotwiczony do tych konturów, a nie do ramki tekstu, a same kontury będą przepływały z resztą znaków. Jednak kontury będą pełniły
funkcję grafiki w wierszu w tej ramce tekstowej, nie będzie więc można edytować tekstu. Także opcje typograficzne nie będą już miały
zastosowania do tekstu przekonwertowanego na krzywe; na przykład, nie będzie on już dzielony na końcu wiersza.

Domyślnie tekst przesunięty na inne miejsce zmieni się względem swojego gradientu (po lewej); jeżeli tekst zostanie przekonwertowany na
krzywe, to nadany gradient przesuwa się razem z tekstem (po prawej).

Więcej informacji o konwertowaniu konturów znaków tekstowych na ścieżki znajduje się w części Tworzenie ścieżek z konturów tekstu.

Kilka gradientów w jednej ramce tekstowej
W jednej ramce tekstowej można zaznaczyć kilka fragmentów tekstu i do każdego zastosować inny gradient. Każdy gradient jest osobno
dodawany do ramki tekstowej i osobno przypisywany do znaków zaznaczonych podczas nadawania go. Jednak punkty końcowe każdego z tych
gradientów są nadal zakotwiczone do obwiedni ramki tekstowej, nie do poszczególnych zakresów tekstu.

Więcej tematów Pomocy
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Mieszanie farb
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Tworzenie i edycja próbek farb mieszanych
Zarządzanie grupami farb mieszanych

Tworzenie i edycja próbek farb mieszanych
Jeżeli trzeba osiągnąć maksymalną liczbę kolorów w druku przy zastosowaniu jak najmniejszej liczby farb, warto utworzyć nowe próbki farb,
mieszając farbę dodatkową z jedną lub kilkoma farbami CMYK. Użycie farb mieszanych powiększa liczbę dostępnych kolorów, nie zwiększając
przy tym liczby rozbarwień koniecznych do wydrukowania dokumentu.

Program InDesign umożliwia utworzenie pojedynczej próbki farby mieszanej, a także użycie grupy farb mieszanych do jednoczesnego stworzenia
wielu próbek. Grupa farb mieszanych składa się z serii kolorów utworzonych z różnych wartości procentowych farb CMYK i farb dodatkowych. Na
przykład, zmieszanie czterech tint farby podstawowego niebieskozielonego (20%, 40%, 60% i 80%) z pięcioma tintami koloru dodatkowego (10%,
20%, 30%, 40% i 50%) da w rezultacie grupę farb mieszanych zawierającą 20 różnych próbek.

Panel Próbki z próbkami farb mieszanych
A. Element nadrzędny grupy farb mieszanych B. Element podrzędny grupy farb mieszanych C. Próbka farb mieszanych (niezależna)

Przed utworzeniem próbki farb mieszanych albo grupy farb mieszanych trzeba dodać do panelu Próbki przynajmniej jeden kolor dodatkowy.

Tworzenie próbki farb mieszanych
1. Wybierz polecenie Nowa próbka farb mieszanych z menu panelu Próbki. Opcja ta jest niedostępna, dopóki do panelu Próbki nie zostanie

dodany kolor dodatkowy.
2. Wpisz nazwę dla próbki.
3. Aby dołączyć farbę do próbki farby mieszanej, kliknij puste pole obok jej nazwy. Wyświetlona zostanie ikona farby . Próbka farb

mieszanych musi zawierać przynajmniej jeden kolor dodatkowy.
4. Dostosuj wartości procentowe każdej z farb wchodzących w skład próbki, przeciągając suwak albo wpisując wartość w pole procentu.
5. Aby dodać farbę mieszaną do panelu Próbki, kliknij przycisk Dodaj lub OK.

Kolory na monitorze często wyglądają inaczej niż w druku. Aby zapewnić jak najlepsze rezultaty warto zlecić drukarni wydrukowanie
próbki wszystkich mieszanych farb, które zostaną użyte.

Tworzenie grupy farb mieszanych
1. Wybierz polecenie Nowa grupa farb mieszanych z menu panelu Próbki. Opcja ta jest niedostępna, dopóki do panelu Próbki nie zostanie

dodany kolor dodatkowy.
2. Wpisz nazwę dla grupy farb mieszanych. Kolory w grupie będą korzystały z tej samej nazwy z dołączonym przyrostkiem Próbka i rosnącym

numerem (Próbka 1, Próbka 2 itd.).
3. Aby dołączyć farbę do grupy farb mieszanych, kliknij puste pole obok jej nazwy.
4. Dla każdej wybranej farby wykonać następujące czynności:

W polu Początkowy wpisać wartość procentową farby, od której ma się rozpocząć tworzenie grupy farb mieszanych.

W polu Powtórz podaj, ile razy wartość procentowa farby ma zostać powiększona.

W polu Przyrost określ skok wartości procentowej farby między powtórzeniami.

5. Zaznacz opcję Podgląd próbek, aby wygenerować próbki bez zamykania okna dialogowego. Można wtedy zobaczyć, czy wybrane farby i
wartości procentowe dają pożądany efekt; jeżeli nie, można od razu wprowadzić poprawki.
Uwaga: Jeżeli wartości wprowadzone w pola Początkowy, Powtórz i Przyrost dla jednej z farb dają w sumie więcej niż 100%, program
wyświetla komunikat alarmowy. Można zdecydować się pozostawić te wartości bez zmian — program InDesign przytnie wtedy wartości
procentowe farb do poziomu 100%.
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6. Kliknij przycisk OK, aby dodać wszystkie farby z grupy farb mieszanych do panelu Próbki.

Edycja próbek farb mieszanych
Próbkę farby mieszanej można modyfikować za pomocą tych samych metod, które służą do edycji pozostałych próbek. Przy edycji próbek lub grup
farb mieszanych należy pamiętać o następujących kwestiach:

Jeżeli z panelu Próbki usunie się próbkę farby użytej w farbie mieszanej, to InDesign poprosi o wybranie farby, która ma ją zastąpić. Farba
mieszana musi zawierać przynajmniej jeden kolor dodatkowy. W przeciwnym razie zostanie przekonwertowana na kolor podstawowy.

Zmiany wprowadzone w elemencie nadrzędnym  grupy farb mieszanych wpływają na wszystkie farby mieszane w tej grupie. Zmiany
wprowadzone w jednej z próbek w grupie farb mieszanych dotyczą tylko tej próbki.

Przekonwertowanie farby mieszanej na kolor podstawowy lub dodatkowy powoduje usunięcie skojarzenia tej próbki z grupą farb mieszanych.

Usunięcie elementu nadrzędnego grupy farb mieszanych powoduje usunięcie wszystkich próbek w tej grupie.

1. Otwórz panel Próbki i dwukrotnie kliknij element nadrzędny  grupy farb mieszanych, która ma zostać zmodyfikowana.
2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wybierz nową farbę, która ma zastąpić istniejącą farbę składową.

Kliknij pole obok farby, aby dołączyć ją lub wyłączyć z listy składników grupy farb mieszanych.

Uwaga: Nie można zmieniać początkowych wartości procentowych, powtórzeń i przyrostów użytych do stworzenia grupy farb
mieszanych.

3. Kliknij OK.

Zarządzanie grupami farb mieszanych
Panel Próbki umożliwia usuwanie grup farb mieszanych, dodawanie próbek i konwersję próbek farb mieszanych na kolory podstawowe.

Usuwanie grup farb mieszanych
 W panelu Próbki zaznacz element nadrzędny grupy farb mieszanych, która ma zostać usunięta i kliknij przycisk Usuń.

Dodawanie próbki do grupy farb mieszanych
1. Otwórz panel Próbki i zaznacz element nadrzędny grupy farb mieszanych.
2. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu.
3. Stosownie do potrzeb określ nazwę próbki.
4. Dla każdej z wymienionych farb podaj wartość procentową, jaka ma się znaleźć w próbce farb mieszanych. Nie można dodawać ani usuwać

farb.
5. Kliknij OK.

Konwersja pojedynczej próbki farb mieszanych na kolor podstawowy
Farby mieszane można konwertować na kolory podstawowe, aby ograniczyć koszty druku. Po przekonwertowaniu elementu nadrzędnego w grupie
farb mieszanych na tryb CMYK, próbka nadrzędna znika, a inne próbki z tej grupy są konwertowane na kolory podstawowe.

1. Dwukrotnie kliknij próbkę farby mieszanej, która ma zostać przekonwertowana.
2. Z menu Typ koloru wybierz Podstawowy, a następnie kliknij przycisk OK.

Konwersja wszystkich farb w grupie farb mieszanych na kolory podstawowe
 Dwukrotnie kliknij element nadrzędny  grupy farb mieszanych i wybierz opcję Konwertuj próbki farb mieszanych na podstawowe w

pojawiającym się oknie dialogowym.
Więcej tematów Pomocy
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Dlaczego kolory są czasami niespójne?
Jak działa system zarządzania kolorami?
Kiedy potrzebny jest system zarządzania kolorami?
Przygotowanie stanowiska wyświetlania na potrzeby zarządzania kolorami

System zarządzania kolorami niweluje różnice między kolorami generowanymi przez różne urządzenia, dzięki czemu użytkownik może
przewidzieć wygląd wyjściowych kolorów. Prawidłowe wyświetlanie kolorów umożliwia podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich etapach
obiegu pracy, począwszy od wstępnego zarejestrowania przez urządzenie cyfrowe, a skończywszy na wygenerowaniu obrazu przez urządzenie
wyjściowe. Zarządzanie kolorami pozwala uzyskać kolorystykę wydruków zgodną ze standardami ISO, SWOP i Japan Color.

Dlaczego kolory są czasami niespójne?
Nie istnieje takie urządzenie wyjściowe, które byłoby w stanie odtworzyć wszystkie kolory rozpoznawane przez ludzkie oko. Każde urządzenie
dysponuje ograniczonym zakresem kolorów (nazywanym też gamutem) i nie jest w stanie odtworzyć kolorów spoza tego zakresu.

Model kolorów określa relacje między wartościami, a przestrzeń kolorów wyznacza bezwzględną interpretację tych wartości jako kolorów. Niektóre
modele kolorów (np. CIE L*a*b) mają niezmienną przestrzeń kolorów, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do sposobu postrzegania kolorów
przez człowieka. Modele takie określa się jako niezależne od urządzeń. Inne modele kolorów (np. RGB, HSL, HSB i CMYK) udostępniają wiele
różnych przestrzeni kolorów. Ponieważ modele takie zmieniają się w zależności od skojarzonej z nimi przestrzeni kolorów, a ta jest często
wyznaczana przez urządzenie, określa się je jako modele zależne od urządzeń.

Ze względu na różnice między poszczególnymi przestrzeniami kolorów, przenoszenie dokumentów między różnymi urządzeniami może
powodować zmiany kolorystyki. Różnice kolorów mają najczęściej następujące przyczyny: różne źródła tego samego obrazu; różne metody
definiowania kolorów w różnych aplikacjach; różne właściwości nośników (na przykład na zwykłym papierze gazetowym można odtworzyć mniej
kolorów, niż na lepszej jakości papierze do druku czasopism); a także inne naturalne rozbieżności, takie jak odmienne właściwości monitorów
wynikające z różnych metod produkcji i różnego czasu eksploatacji.

Gamuty kolorów różnych urządzeń i dokumentów
A. Przestrzeń kolorów Lab B. Dokumenty (przestrzeń robocza) C. Urządzenia

Jak działa system zarządzania kolorami?
Problemy związane z poprawnym odtwarzaniem kolorów mają swoje źródło w tym, że w różnych urządzeniach i w różnych aplikacjach są
używane różne przestrzenie kolorów. Jednym z rozwiązań tego problemu jest korzystanie z niezależnego systemu zarządzaniem kolorami, który
poprawnie interpretuje kolory i pośredniczy w komunikacji między urządzeniami. Ogólna zasada działania systemu zarządzania kolorami (systemu
CMS) jest następująca: po porównaniu przestrzeni, w której utworzono dany kolor, z przestrzenią docelową wprowadzane są dopasowania mające
na celu możliwie najwierniejsze odtworzenie koloru na urządzeniu docelowym.

System zarządzania kolorami interpretuje kolory za pomocą profilów kolorów. Profil stanowi matematyczny opis przestrzeni kolorów danego
urządzenia. Na przykład profil skanera informuje system zarządzania kolorami o tym, w jaki sposób skaner „widzi” kolory. System zarządzania
kolorami firmy Adobe wykorzystuje profile ICC (International Color Consortium) jako standard przenoszenia kolorów między różnymi platformami.
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Ponieważ nie istnieje jedna formuła przekształcania kolorów, która idealnie spełniałaby wymagania wszystkich rodzajów materiałów graficznych,
system zarządzania kolorami umożliwia wybór różnych metod konwersji kolorów. Użytkownik może dzięki temu wybrać metodę odpowiednią dla
konkretnego elementu graficznego. Na przykład metoda zachowująca prawidłowe relacje między kolorami na fotografiach natury może nie
sprawdzać się w przypadku grafiki przedstawiającej znak logo, który zawiera płaszczyzny jednolitych kolorów.

Uwaga: Zarządzania kolorami nie należy mylić z korekcją kolorów. System zarządzania kolorami nie jest w stanie poprawić problemów z tonami
lub balansem kolorów w zapisanych obrazach. Stanowi on raczej środowisko umożliwiające dobre dostosowanie kolorów obrazu do parametrów
konkretnych urządzeń wyjściowych.

Kiedy potrzebny jest system zarządzania kolorami?
Jeśli nie jest używany system zarządzania kolorami, specyfikacje kolorów zależą od właściwości danego urządzenia. Zarządzanie kolorami może
nie być potrzebne w sytuacji, gdy proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli pod kątem konkretnego nośnika. Taka sytuacja występuje na
przykład wtedy, gdy użytkownik lub pracująca na jego zlecenie firma zna dokładnie warunki drukowania obrazów CMYK i może dostosować do
nich konkretne wartości kolorów.

Przydatność systemu zarządzania kolorami jest tym większa, im więcej zmiennych elementów obejmuje procedura przygotowywania wydruków.
Stosowanie systemu zarządzania kolorami jest zalecane, jeśli planuje się wielokrotne wykorzystanie grafiki kolorowej — zarówno do różnych celów
(druku i publikacji online), jak i na różnych urządzeniach w ramach tego samego nośnika (np. na różnych maszynach drukarskich). System
zarządzania kolorami powinien być stosowany także wtedy, gdy używa się wielu stacji roboczych.

System zarządzania kolorami jest przydatny w następujących okolicznościach:

Gdy należy zapewnić jednolitą kolorystykę materiałów prezentowanych lub drukowanych na wielu różnych urządzeniach, np. na monitorze
i drukarce. Zarządzanie kolorami jest szczególnie istotne w przypadku dostosowywania kolorów do potrzeb urządzeń o stosunkowo małym
gamucie, takich jak czterokolorowe maszyny drukarskie.

Gdy trzeba wyświetlić precyzyjną próbę ekranową (podgląd) dokumentu kolorowego z symulacją konkretnego urządzenia wyjściowego.
(Próba ekranowa podlega wielu ograniczeniom, związanym między innymi z właściwościami samego monitora i takimi czynnikami, jak
oświetlenie pomieszczenia).

Gdy zachodzi potrzeba prawidłowej oceny i spójnego wykorzystania grafiki kolorowej z wielu różnych źródeł (o ile źródła te również używały
systemu zarządzania kolorem, a niekiedy nawet wówczas, gdy taki system nie był używany).

Gdy dokumenty kolorowe będą wysyłane na wiele różnych urządzeń i nośników, a nie będzie możliwości ręcznego dopasowywania kolorów
w dokumentach lub oryginalnej grafice. Zarządzanie kolorami jest szczególnie ważne w przypadku dokumentów przeznaczonych zarówno do
druku, jak i do publikacji online.

Gdy trzeba uzyskać prawidłowy wydruk kolorów na nieznanym urządzeniu wyjściowym. Można na przykład opublikować w Internecie
dokument, który każdy będzie mógł wydrukować na żądanie w dowolnej części świata i uzyskać prawidłowe kolory.

Przygotowanie stanowiska wyświetlania na potrzeby zarządzania kolorami
Warunki, w jakich jest przygotowywany dokument, mają istotny wpływ na to, jak wygląda on na ekranie i jak będzie wyglądał na ostatecznym
wydruku. Poniższe wskazówki dotyczące kolorów i oświetlenia w miejscu pracy pomogą w uzyskaniu najlepszych rezultatów:

Dokumenty powinny być oglądane w pomieszczeniach oświetlonych światłem o stałym natężeniu i temperaturze. Ponieważ oświetlenie
naturalne ma to do siebie, że jego cechy zmieniają się w ciągu dnia (a to wpływa na wygląd kolorów na ekranie), warto pracować
w pomieszczeniach bez okien lub dobrze zacienionych. Aby wyeliminować niebiesko-zielone odbicia światła fluorescencyjnego, należy
używać oświetlenia D50 (o temperaturze 5000° Kelvina). Można też oglądać wydruki w podświetlarkach D50.

Kolorystyka ścian i sufitu w pomieszczeniach, w których są oglądane dokumenty, powinna być neutralna. Kolor pomieszczenia może
wpływać na percepcję barw wyświetlanych na ekranie lub widocznych na wydruku. Najbardziej wskazany kolor pomieszczenia to neutralna
szarość. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na postrzeganie barw na ekranie może być kolor ubrania, które odbija się w szkle monitora.

Z pulpitu (tła wyświetlanego na monitorze) należy usunąć kolorowe wzorki. Jaskrawe lub intensywne wzory otaczające dokument zaburzają
prawidłową percepcję kolorów. Skonfiguruj pulpit w neutralnych odcieniach szarości.

Próbki dokumentu analizuj w takich warunkach, w jakich będzie oglądana ostateczna wersja dokumentu. Na przykład katalog AGD powinien
być oglądany w świetle zwykłych żarówek (jakie stosuje się w domach), a katalog z meblami biurowymi w świetle jarzeniówek typowych dla
biura. Ostateczne decyzje dotyczące kolorów należy jednak zawsze podejmować w warunkach oświetleniowych określonych przez lokalne
wymagania co do wydruków próbnych.

Więcej tematów Pomocy
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Używanie kolorów z grafiki importowanej
Próbkowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz
Posługiwanie się kanałami koloru dodatkowego z pliku Adobe Photoshop (PSD)
Posługiwanie się kolorami z plików EPS lub PDF
Zmiana zaimportowanego koloru dodatkowego na kolor podstawowy

Używanie kolorów z grafiki importowanej
InDesign oferuje różne metody próbkowania i zmiany definicji kolorów z grafiki zaimportowanej do dokumentu. Kolory dodatkowe z umieszczonych
plików PDF lub EPS oraz kanały kolorów dodatkowych z plików Adobe Photoshop (PSD) i TIFF pojawiają się w panelu Próbki w postaci próbek
kolorów dodatkowych. Można nadawać te kolory obiektom w swoim dokumencie albo konwertować je na kolory CMYK. Nie można jednak
zmieniać wartości kolorów ani usuwać zaimportowanych próbek. Po usunięciu grafiki umieszczonej zaimportowane kolory pozostają, ale są
konwertowane na własne kolory InDesign, które można edytować lub usuwać.

Próbkowanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz

Za pomocą narzędzia Kroplomierz  można dodawać kolory z grafiki importowanej do dokumentu, albo nadawać je obiektom w dokumencie.
Jest to użyteczna metoda koordynacji kolorów układu z obrazami.

Dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów rozbarwień warto zadbać o to, by nazwy, typy (dodatkowe i standardowe podstawowe) i modele (np.
RGB lub CMYK) kolorów próbkowanych w InDesign były zgodne z definicjami kolorów w grafice importowanej. W przypadku braku pewności co
do najlepszych ustawień należy skonsultować się z drukarzem.

Posługiwanie się kanałami koloru dodatkowego z pliku Adobe Photoshop (PSD)
Po umieszczeniu w programie InDesign pliku w formacie Photoshop (PSD) lub TIFF, kanały kolorów dodatkowych zawarte w tym pliku dodawane
są do panelu Próbki w postaci farb dodatkowych. Próbki te można zaznaczać i nadawać je innym obiektom w dokumencie. Jednak, aby usunąć te
próbki, trzeba najpierw usunąć umieszczony obraz.

Jeżeli zaimportuje się plik EPS z kolorem dodatkowym o takiej samej nazwie, jak kolor dodatkowy istniejący w dokumencie, ale o innych
wartościach koloru, program zapyta, czy wykorzystać wartości koloru z pliku EPS czy z dokumentu.

Posługiwanie się kolorami z plików EPS lub PDF
Po umieszczeniu w dokumencie pliku PDF, grafiki EPS lub pliku Adobe Illustrator (.AI), nazwy kolorów dodatkowych użytych w tym pliku są
dodawane do panelu Próbki dokumentu. Stanowi to dla użytkownika informację, że pliki te mogą przyczynić się później do wzrostu kosztów druku,
a ponadto pozwala używać tych samych kolorów dodatkowych we własnym dokumencie.

Jeśli importowana grafika zawiera kolor dodatkowy o tej samej nazwie, co kolor dodatkowy w dokumencie użytkownika, ale o innych wartościach
koloru, użyte zostaną wartości pochodzące z tego dokumentu.

Zmiana zaimportowanego koloru dodatkowego na kolor podstawowy
Po zaimportowaniu grafiki EPS, PSD, TIFF lub PDF zawierającej kolor dodatkowy (lub kanał koloru dodatkowego), InDesign dodaje nazwę i
definicję koloru dodatkowego do panelu Próbki. Próbkę zaimportowanego koloru dodatkowego można zmienić na próbkę standardowego koloru
rozbarwianego. Zapewnia to swobodę dostosowywania kolorów — nawet tych w grafice importowanej — do bieżących wymagań druku lub
eksportowania.

1. Dwukrotnie kliknij próbkę do edycji w panelu Próbki.
2. Wybierz polecenie Podstawowy z menu Typ koloru w oknie dialogowym Opcje próbek.

Uwaga: Zmienia to typ koloru tylko w dokumencie InDesign. Aby trwale zmienić typ kolorów w grafice, należy otworzyć ją w programie, w którym
została utworzona, a następnie zmodyfikować kolory w tym programie.
Więcej tematów Pomocy
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Przezroczystość

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Informacje o przezroczystości
Omówienie panelu Efekty
Stosowanie efektów przezroczystości
Efekty przezroczystości
Użyj globalnego oświetlenia
Ustaw krycie obiektu
Stosowanie przezroczystości do grup
Zmiana wyglądu grafiki przezroczystej na ekranie
Wyłącz wyświetlanie przezroczystości
Usuwanie efektu białego pola w dokumentach z przezroczystością

Obiekty tworzone w programie Adobe InDesign są domyślnie nieprzezroczyste, tzn. wartość ich krycia wynosi 100%. Do obiektów można
stosować efekty z wykorzystaniem krycia i przejść. Nachodzenie obiektów na siebie, dodawanie przezroczystości do obiektów lub odcinanie
kształtów z tyłu obiektów.

Informacje o przezroczystości
Kiedy tworzysz obiekt lub obrys, stosujesz wypełnienie lub wpisujesz tekst, domyślnie te obiekty ukazują się wypełnione tzn. mają krycie
ustawione na 100%. Możesz je uczynić przezroczystymi na wiele sposobów. Na przykład zmieniając krycie ze 100% (krycie całkowite) na 0%
(całkowicie przezroczyste). Gdy zmniejszasz krycie obiektu, umieszczone pod nim motywy zaczynają być widoczne przez powierzchnię obiektu,
jego obrys, tekst lub wypełnienie.

W panelu Efekty możesz określić krycie obiektu, jego obrys, wypełnienie lub tekst. Możesz też zdecydować w jaki sposób obiekt, jego obrys,
wypełnienie lub tekst mieszane są z obiektami leżącymi poniżej. Mieszanie może być ograniczane do wybranych obiektów, w ten sposób tylko
niektóre mieszają się z obiektami pod nimi; obiekty mogą też wycinać inne obiekty w grupie a nie mieszać się z nimi.

Podstawowe informacje dotyczące pracy z przezroczystością (PDF), znajdują się na stronie internetowej
www.adobe.com/go/learn_id_transparency_bp_pl.

Powierzchnia obiektów leżących pod obiektem przezroczystym pozostaje widoczna.

Omówienie panelu Efekty
Panel Efekty (Okno > Efekty) służy do określania krycia i trybu mieszania dla obiektów i grup, do izolowania mieszania dla pojedynczej grupy, oraz
do wycinania części obiektu przez nałożony na niego fragment innego obiektu z tej samej grupy.
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Dodawanie i edycja efektów przezroczystości w panelu Efekty
A. Tryb mieszania B. Poziomy C. Ikona FX D. Wyczyść efekty E. Przycisk FX

Tryb mieszania Określa, jak kolory obiektów przezroczystych oddziałują z obiektami znajdującymi się pod spodem. (Zobacz Określ sposób
mieszania kolorów.).
Krycie Wyznacza krycie obiektu, obrysu, wypełnienia lub tekstu. (Zobacz Ustaw krycie obiektu).
Poziom Informuje o ustawieniach krycia Obiektu, Obrysu, Wypełnienia lub Tekstu i o efektach przezroczystości. Kliknij trójkąt na lewo od słowa
Obiekt (lub Grupa, lub Grafika), aby ukryć lub pokazać ustawienia tego poziomu. Po zastosowaniu przezroczystości w poszczególnym poziomie,
wyświetlona zostanie ikona FX, dwukrotnie klikając ikonę FX, możesz edytować te ustawienia.
Izoluj mieszanie Stosuje tryb mieszania do wybranej grupy obiektów. (Zobacz Izoluj tryby mieszania).
Grupa odcinania Sprawia, że atrybuty krycia lub mieszania w grupie wycinają lub blokują obiekty pod spodem. (Zobacz Odcinaj obiekty w
grupie.).
Przycisk Wyczyść wszystko Usuwa efekty—obrys, wypełnienie lub tekst— z obiektu, ustawia Zwykły tryb mieszania oraz w całym obiekcie
ustawia krycie na 100%.
Przycisk FX Wyświetla listę efektów przezroczystości. (Zobacz Stosowanie efektów przezroczystości).

Wyświetlanie opcji panelu Efekty
 Wybierz polecenie z menu Okno > Efekty i w razie potrzeby z menu panelu Efekty wybierz polecenie Pokaż Opcje.

Opcje panelu Efekty, są także dostępne w oknie dialogowym Efekty (zaznacz obiekt i wybierz polecenie z menu Obiekt > Efekty >
Przezroczystość) oraz w uproszczonej formie w panelu Sterowanie.

Stosowanie efektów przezroczystości
1. Zaznacz obiekt. Aby zastosować efekt do grafiki, zaznacz grafikę narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie.
2. Wybierz polecenie Okno > Efekty, aby wyświetlić panel Efekty.
3. Wybierz pozom, aby wyznaczyć, które części lub część obiektu mają zostać zmienione:

Obiekt Stosuje się do całego obiektu—jego obrysu, wypełnienia i tekstu.

Grafika Stosuje się tylko do grafiki zaznaczonej za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Efekty zastosowane do grafiki, pozostają z
nią po wklejeniu grafiki do innej ramki.

Grupa Stosuje się do wszystkich obiektów i tekstu w grupie. Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zastosować efekty do obiektów
znajdujących się w grupie.)

Obrys Stosuje się tylko do obrysu obiektu (włączając kolor jego odstępu).

Wypełnienie Stosuje się tylko do wypełnienia obiektu.

Tekst Stosuje się tylko do tekstu wewnątrz obiektu, ale nie do ramki tekstowej. Efekty, które stosujesz do tekstu dotyczą całego tekstu w
obiekcie, nie możesz ich stosować do pojedynczych liter lub wyrazów.

Ustawienia trybu możesz również wybrać w panelu Sterowanie: Kliknij przycisk Zastosuj efekty do obiektu   i wybierz Obiekt, Obrys,
Wypełnienie lub Tekst.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Efekty:

W panelu Efekty lub panelu Sterowanie kliknij przycisk FX  i wybierz efekt z menu.

Z menu panelu Efekty, wybierz Efekty a następnie nazwę efektu.

Z menu kontekstowego wybierz Efekty a następnie nazwę efektu.
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Wybierz Obiekt > Efekty, a następnie nazwę efektu.

W panelu Efekty kliknij trójkąt, aby wyświetlić ustawienia tego trybu, następnie dwukrotnie kliknij ustawienia—Obiekt, Obrys, Wypełnienie
lub Tekst—w panelu Efekty. Dwukrotne kliknięcie, otwiera okno dialogowe Efekty i jednocześnie wybiera ustawienia trybu.

5. Wybierz opcje i ustawienia efektu. (Zobacz Wspólne ustawienia i opcje przezroczystości.).
6. Kliknij OK.

Edycja efektu przezroczystości
1. Wybierz obiekt lub obiekty, do których został zastosowany efekt.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Efekty.

W panelu Efekty kliknij dwukrotnie ikonę FX na prawo od Obiektu (nie u dołu panelu). Aby ukazała się ikona FX, może się okazać
konieczne kliknięcie trójkącika obok wyrazu Obiekt.

Wybierz poziom z efektem przeznaczonym do edycji, w panelu Efekty kliknij przycisk FX  i wybierz nazwę efektu.

3. Edytuj efekt.

Kopiowanie efektów przezroczystości
 Aby skopiować efekty przezroczystości, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby kopiować efekty między obiektami, zaznacz obiekt z efektem przeznaczony do kopiowania, w panelu Efekty zaznacz ikonę FX 
obiektu i przeciągnij ikonę FX na inny obiekt. Przeciąganie i upuszczanie efektów między obiektami możliwe jest tylko na tym samym
poziomie.

Aby kopiować efekty między obiektami selektywnie, należy skorzystać z narzędzia Kroplomierz . Aby ustalić, które z ustawień
przezroczystości obrysu, wypełnienia lub tekstu są kopiowane za pomocą Kroplomierza, podwójnie kliknij narzędzie, aby otworzyć okno
dialogowe Opcje Kroplomierza. Następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji z pól Ustawienia obrysu, Ustawienia wypełnienia lub
Ustawienia tekstu.

Aby skopiować efekty z jednego poziomu do innego w tym samym obiekcie, w panelu Efekty przeciągnij ikonę FX z wciśniętym klawiszem Alt
(Windows) lub Option (Mac OS) z jednego poziomu do innego (Obrys, Wypełnienie lub Tekst).

Efekty z jednego poziomu do innego w tym samym obiekcie, można przenosić przeciągając ikonę FX.

Usuwanie efektów przezroczystości z obiektu.
 Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby usunąć wszystkie efekty z obiektu, a także zmienić tryb mieszania na Zwykły oraz Krycie na 100%, kliknij przycisk Wyczyść wszystkie
efekty  w panelu Efekty lub wybierz polecenie Wyczyść całą przezroczystość z menu panelu Efekt.

Aby usunąć wszystkie efekty, ale zachować ustawienia mieszania i krycia, zaznacz poziom i wybierz polecenie Wyczyść efekty z menu
panelu Efekty lub przeciągnij ikonę FX  z poziomu Obrys, Wypełnienie lub Tekst w panelu Efekty na ikonę Kosza.

Aby wyczyścić wiele poziomów efektu (obrys, wypełnienie lub tekst), wybierz te poziomy i kliknij ikonę Kosza.

Aby usunąć pojedynczy efekt z obiektu, otwórz okno dialogowe Efekty i usuń zaznaczenie efektu Przezroczystości.

Efekty przezroczystości
InDesign oferuje dziewięć efektów przezroczystości. Wiele ustawień i opcji dla tych efektów jest podobne.
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Efekty
A. Cień B. Cień wewnętrzny C. Blask zewnętrzny D. Blask wewnętrzny E. Faza i płaskorzeźba F. Satyna G. Wtapianie
podstawowe H. Wtapianie kierunkowe I. Wtapianie gradientowe

Cień Dodaje cień padający za obiektem, obrysem lub tekstem.
Cień wewnętrzny Dodaje cień umieszczony wewnątrz krawędzi obiektu, obrysu lub tekstu. Efekt pozwala uzyskać wrażenie wgłębienia.
Blask zewnętrzny i Blask wewnętrzny Tworzy poświatę wychodzącą z zewnętrznych lub wewnętrznych krawędzi obiektu, obrysu lub tekstu.
Faza i płaskorzeźba Stosuje wiele kombinacji światłocienia, nadając tekstowi lub obrazom wygląd trójwymiarowy.
Satyna Dodaje wewnętrzny cień dający wrażenie satynowego wykończenia.
Wtapianie, Wtapianie kierunkowe i Wtapianie gradientowe Zmiękcza krawędzie obiektu aż do przezroczystości.
Uwaga: Zobacz także Wspólne ustawienia i opcje przezroczystości..

Wspólne ustawienia i opcje przezroczystości.
Wiele z ustawień i opcji przezroczystości jest wspólnych dla różnych efektów. Wspólne ustawienia i opcje przezroczystości to:

Kąt i wysokość Określają kąt padania światła. Ustawienie 0 oznacza światło z dołu; 90 oznacza światło z nad obiektu. Kliknij kąt lub ustaw
wielkość w stopniach. Zaznacz Użyj globalnego oświetlenia, jeżeli wszystkie obiekty mają być oświetlone światłem padającym pod tym samym
kątem. Używane przez efekty Cień, Cień wewnętrzny, Faza i płaskorzeźba, Satyna i Wtapianie.
Tryb mieszania Określa, jak kolory obiektów przezroczystych oddziałują z obiektami znajdującymi się pod spodem. Używany przez efekty Cień,
Cień wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Blask wewnętrzny i Satyna. (Zobacz Określ sposób mieszania kolorów.).
Podlewka Razem z ustawieniem Rozmiar określa, jaka część blasku zmiękczającego jest kryjąca, a jaka przezroczysta; wartość duża oznacza
przewagę krycia, mała przewagę przezroczystości. Używana przez efekty Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny i Wtapianie.
Odległość Określa wielkość przesunięcia dla efektów Cień, Cień wewnętrzny lub Satyna.
Szum Pozwala określić liczbę dowolnych elementów w kryciu blasku lub cienia poprzez wpisanie odpowiedniej wartości lub przesunięcie suwaka.
Używany przez efekty Cień, Cień wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Blask wewnętrzny i Satyna.
Krycie Określa krycie efektu; przeciągnij suwak lub wpisz wartość procentową. (Zobacz Ustaw krycie obiektu). Używany przez efekty Cień, Cień
wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Blask wewnętrzny, Wtapianie gradientowe, Faza i płaskorzeźba oraz Satyna.
Rozmiar Określa wielkość cienia lub blasku. Używany przez efekty Cień, Cień wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Blask wewnętrzny i Satyna.
Nadlewka Określa przezroczystość rozmycia cienia lub blasku ustawionego przez opcję Rozmiar. Wyższy procent oznacza bardziej kryjące
rozmycie. Używane przez efekty Cień i Blask zewnętrzny.
Technika Te ustawienia określają, jak krawędzie efektu przezroczystości oddziałują z kolorami tła. Ustawienia Miękko i Precyzyjnie są dostępne
dla efektów Blask wewnętrzny i Blask zewnętrzny:

Miękko  Stosuje rozmycie na krawędziach efektu. W większych rozmiarach, opcja nie zachowuje szczegółów.
Precyzyjnie  Zachowuje krawędzie, w szczególności narożniki i inne ostre detale. Opcja zachowuje szczegóły lepiej, niż technika
Miękko.

Użyj globalnego oświetlenia Stosuje ustawienie światła globalnego do cienia. Używane przez efekty Cień, Faza i płaskorzeźba oraz Cień
wewnętrzny.
Przesunięcie X i Przesunięcie Y Przesuwa cień wzdłuż osi x lub y o zadaną wielkość. Używane przez efekty Cień i Cień wewnętrzny.
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Cień
Efekt Cień tworzy trójwymiarowy cień. Padający cień można odsuwać wzdłuż osi x lub y, a także zmieniać jego tryb mieszania, krycie, odległość,
kąt i rozmiar. Używaj poniższych opcji, aby określić sposób w jaki cień oddziałuje z obiektami i efektami przezroczystości:

Obiekt odcina cień Obiekt wyświetlany jest na wierzchu cienia, który rzuca.
Cień uwzględnia inne efekty Cień uwzględnia pozostałe efekty przezroczystości. Na przykład, jeśli obiekt z jednej strony jest wtapiany, możesz
zastosować cień ignorując wtapianie, aby cień nie zanikał, lub też zastosować cień z wtapianiem, wtedy cień będzie wtapiany w ten sam sposób
co obiekt.
Kliknij przycisk Cień  w panelu Sterowanie, aby zastosować lub usunąć cień z obiektu, obrysu, wypełnienia lub tekstu.

Aby wybrać kolor cienia, kliknij przycisk Ustaw kolor cienia (obok menu Tryb mieszania) i wybierz kolor.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie cieni można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0085_pl.

Cień wewnętrzny
Cień wewnętrzny umieszcza cień wewnątrz obiektu pozwalając uzyskać wrażenie wgłębienia. Możesz przesuwać Cień wewnętrzny wzdłuż
różnych osi i zmieniać tryb mieszania, krycie, odległość, kąt, rozmiar szum i podlewkę cienia.

Blask zewnętrzny
Efekt Blask zewnętrzny powoduje wydobywanie się blasku spod obiektu. Możesz ustawić tryb mieszania, krycie, technikę, szum i nadlewkę.

Blask wewnętrzny
Efekt Blask wewnętrzny powoduje wydobywanie się blasku z wnętrza obiektu. Możesz wybierać tryb mieszania, krycie, technikę, rozmiar, szum,
podlewkę i ustawienia Źródła:

Źródło Określa źródło blasku. Wybierz opcję Środek, aby zastosować blask rozchodzący się od środka; wybierz Krawędź, aby zastosować blask
rozchodzący się od krawędzi obiektu.

Faza i płaskorzeźba
Używaj efektu Faza i płaskorzeźba, aby nadać obiektowi trójwymiarowy, realistyczny wygląd. Ustawienia Struktury określają rozmiar i kształt
obiektu:

Styl Określa styl fazy: Faza zewnętrzna tworzy fazę na zewnętrznych krawędziach obiektu; Faza wewnętrzna tworzy fazę na krawędziach
wewnętrznych; Płaskorzeźba symuluje wystawanie obiektu znad obiektów leżących pod nim; Żłobienie symuluje efekt odciskania się krawędzi
obiektu na obiektach leżących pod nim.
Rozmiar Określa rozmiar efektu fazy lub płaskorzeźby.
Technika Określa, jak krawędź fazy lub płaskorzeźby oddziałuje z kolorem tła: Wygładzanie rozmywa lekko krawędzie (w przypadku większych
rozmiarów nie zachowuje wiernie wszystkich szczegółów); Dłuto miękkie rozmywa krawędzie, lecz nie tak bardzo jak Wygładzanie (zachowuje
szczegóły lepiej niż wygładzanie, gorzej jednak niż Dłuto twarde); Dłuto twarde daje krawędzie najbardziej widoczne (i najlepiej zapewnia
zachowanie szczegółów).
Zmiękczanie Dodatkowo rozmywa efekt, aby zmniejszyć ostrość krawędzi i i widoczność niechcianych elementów.
Kierunek Wybierz Góra lub Dół, aby efekt przesunąć w dół lub podciągnąć do góry.
Głębia Określa głębokość efektu fazy lub płaskorzeźby.
Ustawienia Cieniowania określają sposób oddziaływania światła z obiektem:

Kąt i wysokość Ustawia wysokość źródła światła. Ustawienie 0 oznacza światło z dołu; 90 oznacza światło z nad obiektu.
Użyj globalnego oświetlenia Stosuje globalne oświetlenie wybrane wspólnie dla wszystkich efektów przezroczystości. Wybierając tę opcję
przesłaniasz ustawienia Kąt i wysokość.
Podświetlanie i cieniowanie Określa tryb mieszania światła lub cienia fazy lub płaskorzeźby.

Satyna
Używaj tego efektu, aby nadać obiektom miękkie, satynowe wykończenie. Możesz wybrać ustawienia trybu mieszania, krycia, kąta, dystansu i
rozmiaru, jak również możliwość odwracania kolorów i przezroczystości:

Odwróć Używaj tej opcji aby zamienić kolorowe i przezroczyste obszary obiektu.

Wtapianie podstawowe
Efekt Wtapianie rozmywa (zaciera) krawędzie obiektu na zadanej odległości:
Szerokość wtapiania Ustawia odległość, na jakiej obiekt przechodzi od nieprzezroczystego do przezroczystego.
Podlewka Razem z ustawieniem szerokości wtapiania określa, jaka część blasku zmiękczającego jest kryjąca, a jaka przezroczysta; wartość duża
oznacza przewagę krycia, mała przewagę przezroczystości.
Narożniki Możesz wybrać opcje Ostre, Zaokrąglone lub Rozproszone:

Ostre  Podąża za zewnętrzną krawędzią kształtu, łącznie z ostrymi narożnikami. Ta opcja jest odpowiednia dla obiektów podobnych do
gwiazdy, albo do efektów specjalnych na kształtach prostokątnych.
Zaokrąglone  Narożniki są zaokrąglane o promień wtapiania; w rezultacie kształt jest najpierw wcinany, a potem wydłużany, tworząc dwa
kontury. Ta opcja działa dobrze z prostokątami.
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Rozproszone  Używa metody programu Adobe Illustrator, która sprawia, że krawędzie obiektu zanikają od krycia do przezroczystości.
Samouczek wideo przedstawiający wtapianie można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0086_pl.

Szum Określa ilość elementu losowego w blasku zmiękczającym. Używaj tej opcji dla zmiękczenia blasku.

Wtapianie kierunkowe
Polecenie Wtapianie kierunkowe rozmywa krawędzie obiektu do przezroczystości na zadanym odcinku. Możesz, na przykład, zastosować
wtapianie do góry i dołu obiektu a nie do jego boków.
Szerokość wtapiania Ustawia odległość od góry, dołu lub boków obiektu, na której obiekt zanika do przezroczystości. Wybierz opcję Zablokuj,
aby ta odległość była jednakowa dla każdej strony obiektu.
Szum Określa ilość elementu losowego w blasku zmiękczającym. Używaj tej opcji dla zmiękczenia blasku.
Podlewka Razem z ustawieniem Szerokość określa, jaka część blasku zmiękczającego jest kryjąca, a jaka przezroczysta; wartość duża oznacza
przewagę krycia, mała przewagę przezroczystości.
Kształt Wybierz opcję—Tylko pierwsza krawędź, Krawędzie prowadzące lub Wszystkie krawędzie—aby oddzielić oryginalny kształt obiektów.
Kąt Obraca układ odniesienia dla efektu wtapiania; jeżeli wartość nie jest wielokrotnością 90 stopni, krawędzie wtapiania są ukośne a nie
równoległe do obiektu.

Wtapianie gradientowe
Używaj efektu Wtapianie gradientowe, aby zmiękczyć obszary obiektu przez rozmycie ich do przezroczystości.
Punkty przejścia gradientu Możesz utworzyć punkty przejścia gradientu dla każdego stopnia przezroczystości obiektu.

Aby utworzyć punkt przejścia gradientu, kliknij poniżej Suwaka gradient. (przeciągnij punkt z suwaka, aby go usunąć).

Aby zmienić pozycję punktu, pociągnij go na lewo lub prawo, lub zaznacz i przeciągnij suwak Pozycja.

Aby dostosować punkt środkowy między dwoma punktami krycia, przeciągnij punkt przejścia krycia (romb) ponad Suwakiem gradientu.
Miejsce umieszczenia rombu, określa stopień przejścia między dwoma punktami, przejście może być bardziej lub mniej łagodne.

Odwróć gradient Kliknij, aby odwrócić kierunek gradientu. Ten przycisk jest na prawo od Suwaka gradientu.
Krycie Określa przezroczystość między punktami gradientu. Zaznacz punkt i przeciągnij Suwak krycia.
Położenie Dopasowuje pozycję punktów przejścia gradientu. Zaznacz punkt przejścia gradientu zanim przeciągniesz suwak lub rozpoczniesz
pomiar.
Tekst Liniowy tworzy cienie od punktu do punktu po prostej; Radialny tworzy cienie koncentryczne, od punktu początkowego do punktu
końcowego.
Kąt Dla gradientu liniowego określa jego kąt. 90 stopni oznacza linie poziome, a 180 pionowe.

Użyj globalnego oświetlenia
Możesz ustawić ten sam kąt oświetlenia dla wszystkich efektów przezroczystości, w których bierze udział cień: Cień, Cień wewnętrzny, Faza i
płaskorzeźba. Gdy dla powyższych efektów, wybrana zostanie opcja Użyj globalnego oświetlenia, światło będzie określana przez ustawienia w
oknie dialogowym Globalne oświetlenie.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć okno dialogowe Globalne oświetlenie:

Wybierz Globalne oświetlenie z menu panelu Efekty.

Wybierz Obiekt > Efekty > Globalne oświetlenie.

2. Wpisz wartość lub przeciągnij kąt aby ustawić Kąt i Wysokość, kliknij OK.

Ustaw krycie obiektu
Przezroczystość możesz nadać zaznaczonym obiektom i grupom (łącznie z ramkami graficznymi i tekstowymi), ale nie poszczególnym znakom
tekstowym czy warstwom. Jednak grafika importowana z takimi efektami przezroczystości będzie prawidłowo wyświetlana i drukowana.

Film przedstawiający dodawanie krycia można obejrzeć na stronach internetowych www.adobe.com/go/vid0087_pl oraz
www.adobe.com/go/vid0088_pl.

1. Zaznacz obiekt lub obiekty.

Słowo mieszane ukazuje się w panelu Efekty, jeżeli ustawienia krycia dla zaznaczonych obiektów są ze sobą niezgodne. Na przykład, jeżeli
w zaznaczonych obiektach krycia wypełnienia są różne, w palecie Przezroczystość ukaże się komunikat „Wypełnienie: Krycie (mieszane)”.

2. Wybierz Obiekt, Obrys, Wypełnienie lub Tekst stosując wybrane techniki:

Kliknij przycisk Zastosuj efekty  w panelu Sterowanie i wybierz opcję.

Kliknij opcję w panelu Efekty (aby zobaczyć opcje może być konieczne kliknięcie trójkącika obok wyrazu Obiekt).

3. Wpisz wartość opcji Krycie w panelu Sterowanie lub panelu Efekty, lub kliknij strzałkę obok opcji Krycie i przeciągnij suwak. Gdy maleje
wartość krycia obiektu, zwiększa się jego przezroczystość.
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Uwaga: Jeżeli zaznaczysz obiekt w grupie przezroczystej za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie wytniesz lub skopiujesz i
wkleisz ten obiekt w innym miejscu dokumentu, to wklejony obiekt nie będzie przezroczysty, o ile jego krycie nie zostało wcześniej osobno
zmienione.

Stosowanie przezroczystości do grup
Oprócz stosowania przezroczystości do pojedynczych obiektów, możesz stosować je także do grup.

Jeżeli po prostu zaznaczysz obiekty i zmienisz ich opcję krycia, to krycie zaznaczonych obiektów zmieni się w stosunku do krycia pozostałych.
Wszystkie nakładające się obszary będą miały skumulowane krycie.

Natomiast jeżeli uaktywnisz grupę utworzoną za pomocą polecenia Grupuj, a następnie zmienisz jej krycie, to będzie ona traktowana przez panel
Efekty jako pojedynczy obiekt, zatem krycie wewnątrz grupy nie ulegnie zmianie. Innymi słowy, obiekty wewnątrz grupy nie oddziałują ze sobą
nawzajem z punktu widzenia przezroczystości.

Efekt zaznaczenia pojedynczych obiektów i ustawienia ich krycia na 50% (po lewej); oraz efekt zaznaczenia grupy i ustawienia krycia na 50% (po
prawej)

Zmiana wyglądu grafiki przezroczystej na ekranie
Okno dialogowe Wydajność wyświetlania umożliwia ustawienie preferencji przezroczystości. Określają one ekranową jakość obiektów
przezroczystych w nowych dokumentach oraz dokumentach zapisanych ze zmodyfikowanymi preferencjami. Ponadto preferencje te umożliwiają
włączanie lub wyłączanie wyświetlania przezroczystości w dokumencie. Wyłączenie przezroczystości w preferencjach wyświetlania nie powoduje
wyłączenia jej w druku czy przy eksportowaniu pliku.

Uwaga: Przed wydrukowaniem pliku zawierającego efekty przezroczystości należy najpierw sprawdzić, czy ustawiono preferencje
przezroczystości. Drukowanie automatycznie spłaszcza grafikę, co może wpływać na wygląd efektów z przezroczystością.

1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność wyświetlania (Windows) lub Adobe InDesign > Preferencje > Wydajność wyświetlania
(Mac OS).

2. Wybierz jedną z opcji (Szybki, Typowy, Wysoka jakość) w sekcji Dostosuj ustawienia widoku, aby określić rozdzielczość ekranową cieni i
efektów wtapiania w dokumencie. Zmienione ustawienia dotyczą tylko wybranej opcji:

Szybki wyłącza przezroczystość i ustawia rozdzielczość na 24 dpi.

Typowy wyświetla cienie i efekty wtapiania w niskiej rozdzielczości; rozdzielczość ustawiana jest na 72 dpi.

Wysoka jakość poprawia wygląd cieni i efektów wtapiania, szczególnie w plikach PDF i EPS; rozdzielczość ustawiana jest na 144 dpi.

3. Przeciągnij suwak Przezroczystość. Domyślne ustawienie to średnia jakość, przy której wyświetlane są cienie i wtapianie.
4. Kliknij OK.
5. Gdy kolory dodatkowe nakładają się na siebie przy włączonych trybach mieszania, należy wybrać polecenie Widok > Podgląd nadruku.

Opcja ta gwarantuje, że na ekranie widać będzie, jak kolory dodatkowe oddziałują z przezroczystością.

Polecenia menu Widok pozwalają szybko przełączać wyświetlanie przezroczystości między opcjami Szybki, Typowy i Wysoka jakość.

Wyłącz wyświetlanie przezroczystości
Wyłączając wyświetlanie przezroczystości możesz zwiększyć wydajność wyświetlania. Wyłączenie wyświetlania przezroczystości na ekranie nie
powoduje wyłączenia jej w druku czy przy eksportowaniu pliku.

 Wybierz polecenie Widok > Wydajność wyświetlania > Szybkie wyświetlanie.

Usuwanie efektu białego pola w dokumentach z przezroczystością
W niektórych przypadkach, zwykle w dokumentach zawierających cienie lub gradienty, w miejscu użycia efektu przezroczystości pojawia się białe
pole lub widmowa krawędź. Problem ten może występować, gdy oddziałują na siebie efekt przezroczystości i kolor punktowy.

Aby rozwiązać ten problem, możesz albo unikać korzystania z kolorów punktowych, albo włączyć nadrukowywanie.

Aby wyświetlić i wydrukować dokument PDF bez efektu białego pola, w programie Acrobat należy włączyć funkcję Symuluj nadruk. W programie
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Acrobat 9 wybierz polecenie Zaawansowane > Drukowanie > Podgląd wyjściowy. W programie Acrobat X wybierz polecenie Narzędzia >
Drukowanie > Podgląd wyjściowy.

Jeśli wysyłasz dokument do drukarki, w której występuje efekt białego pola, poproś dostawcę usługi o włączenie Nadruku PostScript w procesorze
RIP. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, możesz spłaszczyć przezroczystość i wybrać opcję Symulacja nadruku przed wysłaniem pliku. W programie
InDesign opcja ta znajduje się w panelu Wyjście okna dialogowego Drukuj, gdy zaznaczysz opcję Kompozytowy CMYK.

Więcej tematów Pomocy
Film przedstawiający efekt wtapiania

Film przedstawiający stosowanie cienia

  Synchronizowanie ustawień kolorów w aplikacjach firmy Adobe

Film przedstawiający stosowanie efektów krycia

Film przedstawiający ustawianie krycia
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Określ sposób mieszania kolorów.
Izoluj tryby mieszania
Odcinaj obiekty w grupie.
Określ przestrzeń koloru do mieszania obiektów przezroczystych

Określ sposób mieszania kolorów.
Mieszanie kolorów w nakładających się obiektach określają tryby mieszania. Tryby mieszania pozwalają zmieniać sposób, w jaki kolory obiektów
mieszają się z obiektami pod spodem.

1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt lub grupę.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W panelu Efekty wybierz z menu tryb mieszania (np. Zwykły lub Nakładka).

W polu Przezroczystość okna dialogowego Efekty wybierz tryb mieszania z menu.

Opcje trybu mieszania
Tryby mieszania określają sposób, w jaki kolor bazowy, kolor wzoru pod spodem, oddziałuje z kolorem mieszania, czyli kolorem wybranego
obiektu lub grupy obiektów. Kolor wynikowy powstaje wskutek mieszania.

Zwykły Koloruje zaznaczenie kolorem mieszania, bez oddziaływania z kolorem bazowym. Jest to tryb domyślny.
Mnożenie Mnoży kolor bazowy przez kolor mieszania. Kolor wynikowy jest zawsze ciemniejszy. Mnożenie jakiegokolwiek koloru przez czarny daje
czerń. Mnożenie dowolnego koloru przez biały pozostawia ten kolor bez zmian. Efekt ten przypomina rysowanie po stronie kolorowymi
markerami.
Mnożenie odwrotności Mnoży odwrotności koloru mieszania i koloru bazowego. Wynikowy kolor jest zawsze jaśniejszy. Mieszanie z czernią
pozostawia kolor bez zmian. Mieszanie z bielą daje biel. Efekt ten przypomina rzucanie kilku slajdów z projektora jeden na drugi.
Nakładka Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od koloru bazowego. Wzory lub kolory nakładające się na istniejącą grafikę zachowują
cienie i światła koloru bazowego i dodają kolor mieszania, odzwierciedlając poziom jasności lub ciemności koloru oryginalnego.
Łagodne światło Przyciemnia lub rozjaśnia kolor, w zależności od koloru mieszania. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki rozproszonym
światłem.
Jeżeli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, to grafika jest rozjaśniana, tak jak przy rozcieńczaniu koloru. Jeśli kolor
mieszany jest ciemniejszy od 50-procentowej szarości, obraz zostaje przyciemniony poprzez zwiększenie kontrastu. Malowanie czystą czernią lub
bielą daje wyraźnie ciemniejsze lub jaśniejsze obszary, ale nie tworzy czystej bieli czy czerni.

Ostre światło Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od koloru mieszania. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki ostrym
reflektorem punktowym.
Jeżeli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, grafika jest rozjaśniana, tak jak przy mieszaniu typu Mnożenie odwrotności.
Jest to przydatne przy dodawaniu do grafiki świateł. Jeżeli kolor mieszany jest ciemniejszy niż 50% szarości, grafika jest przyciemniana, tak jak
przy trybie Mnożenie. Jest to przydatne przy dodawaniu do grafiki cieni. Malowanie czystą czernią lub bielą daje czystą czerń lub biel.

Rozjaśnianie Rozjaśnia kolor bazowy odpowiednio do koloru mieszania. Mieszanie z czernią nie zmienia koloru.
Ściemnianie Przyciemnia kolor bazowy odpowiednio do koloru mieszania. Mieszanie z bielą nie zmienia koloru.
Ciemniej Wybiera kolor bazowy lub kolor mieszania jako kolor wynikowy — w zależności od tego, który jest ciemniejszy. Obszary jaśniejsze niż
kolor mieszania są zastępowane, a obszary ciemniejsze niż kolor mieszania nie zmieniają się.
Jaśniej Wybiera kolor bazowy lub kolor mieszania jako kolor wynikowy — w zależności od tego, który jest jaśniejszy. Obszary ciemniejsze niż
kolor mieszania są zastępowane, a obszary jaśniejsze niż kolor mieszania nie zmieniają się.
Różnica Odejmuje kolor mieszania od koloru bazowego, albo kolor bazowy od koloru mieszania, w zależności od tego, który ma większą jasność.
Mieszanie z bielą odwraca wartości koloru bazowego; mieszanie z czernią nie powoduje żadnej zmiany.
Wykluczenie Tworzy efekt podobny do trybu Różnica, ale o niższym kontraście. Mieszanie z bielą odwraca komponenty koloru bazowego.
Mieszanie z czernią nie zmienia koloru.
Barwa Tworzy kolor o jasności i nasyceniu koloru bazowego, a barwie koloru mieszania.
Nasycenie Tworzy kolor o jasności i barwie koloru bazowego, a nasyceniu koloru mieszania. Malowanie w tym trybie po obszarze bez nasycenia
(szarym) nie powoduje żadnych zmian.
Kolor Tworzy kolor o jasności koloru bazowego, a barwie i nasyceniu koloru mieszania. Zachowuje to poziomy szarości w grafice i jest wygodną
metodą kolorowania rysunków monochromatycznych albo podbarwiania rysunków kolorowych.
Jasność Tworzy kolor o barwie i nasyceniu koloru bazowego, a jasności koloru mieszania. Tryb ten tworzy efekt odwrotny od Trybu kolorów.
Uwaga: Unikaj stosowania trybów mieszania Różnica, Wyłączenie, Barwa, Nasycenie, Kolor i Jasność do obiektów zawierających kolor
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dodatkowy. Użycie takich trybów mieszania w stosunku do kolorów dodatkowych może spowodować powstanie w dokumencie niepożądanych
kolorów. Więcej informacji, patrz Najlepsze procedury postępowania przy tworzeniu przezroczystości.

Izoluj tryby mieszania
Gdy zastosujesz tryb mieszania do obiektu, to kolory obiektu mieszają się z kolorami wszystkich obiektów leżących pod nim. Jeżeli chcesz
ograniczyć mieszanie tylko do konkretnych obiektów, możesz zgrupować te obiekty, a następnie zastosować do grupy opcję Izoluj mieszanie.
Opcja Izoluj mieszanie ogranicza mieszanie do obiektów znajdujących się w grupie. Natomiast obiekty pod grupą pozostają bez zmian. (Jest to
przydatne w przypadku obiektów, którym nadano tryb mieszania inny niż Zwykły).

Grupa (gwiazda i kółko) z wyłączoną opcją Izoluj mieszanie (po lewej) i włączoną opcją Izoluj mieszanie (po prawej)

Należy pamiętać, że chociaż tryby mieszania nadaje się poszczególnym obiektom, to opcję Izoluj mieszanie nadaje się całej grupie. Opcja ta
izoluje interakcje związane z mieszaniem do obiektów w grupie. Nie wpływa natomiast na tryby mieszania nadane bezpośrednio grupie.

1. Zastosuj tryby mieszania i ustawienia krycia do poszczególnych obiektów, których mieszanie ma zostać wyizolowane.
2. Używając narzędzia Zaznaczenie zaznacz obiekty, które mają zostać wyizolowane.
3. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
4. Wybierz opcję Izoluj mieszanie na panelu Efekty. (Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Efekty).

Mieszanie obiektów możesz wyizolować w pliku PDF, który zawiera tryby mieszania. Umieść plik PDF. Podczas umieszczania pliku
zaznacz opcję Przezroczyste tło w oknie dialogowym Umieść PDF. Następnie zastosuj opcję Izoluj mieszanie.

Odcinaj obiekty w grupie.
Za pomocą opcji Grupa odcinania w panelu Efekty można sprawić, że przezroczystość i atrybuty mieszania każdego obiektu w zaznaczonej grupie
będą odcinać—czyli optycznie blokować—obiekty leżące pod nimi w tej samej grupie. Wycinane są tylko obiekty należące do zaznaczonej grupy.
Obiekty pod zaznaczoną grupą są nadal modyfikowane przez mieszanie lub przezroczystość nadane obiektom grupy.

Należy pamiętać, że chociaż tryby mieszania i krycie nadaje się poszczególnym obiektom, to opcję Grupa wycinania nadaje się całej grupie.

Grupa z wyłączoną opcją Grupa wycinania (po lewej) oraz grupa z włączoną opcją Grupa wycinania (po prawej)

1. Zastosowuj tryby mieszania i ustawienia krycia do poszczególnych obiektów, przy których ma zachodzić wycinanie.
2. Używając narzędzia Zaznaczenie i zaznacz obiekty, które mają być wycinane.
3. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
4. Wybierz opcję Grupa odcinania w panelu Efekty. (Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Efekty).

Określ przestrzeń koloru do mieszania obiektów przezroczystych
Aby mieszać kolory obiektów przezroczystych na stronach widzących, InDesign konwertuje kolory wszystkich obiektów na wspólną przestrzeń,
używając dla dokumentu profilu CMYK lub RGB. Ta przestrzeń mieszania umożliwia mieszanie przezroczystości obiektów z różnych przestrzeni
kolorów. Aby uniknąć niedopasowania kolorów w różnych obszarach obiektów na ekranie i na wydruku, przestrzeń mieszania jest stosowana
zarówno do wyświetlania ekranowego, jak i do spłaszczania.

Przestrzeń mieszania jest stosowana tylko do tych stron widzących, które zawierają przezroczystość.

 Wybierz polecenie Edycja > Przestrzeń mieszania przezroczystości, a następnie jedną z przestrzeni koloru dokumentu.
Uwaga: Dla typowych dokumentów do druku należy wybrać przestrzeń CMYK.
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Informacje o spłaszczaniu
Informacje o ustawieniach spłaszczania przezroczystości
Stosowanie predefiniowanych ustawień spłaszczania do danych wyjściowych
Tworzenie lub edycja ustawień spłaszczania przezroczystości
Eksport i import własnych ustawień spłaszczania przezroczystości
Zmiana nazwy lub usuwanie własnych ustawień spłaszczania przezroczystości
Spłaszczanie pojedynczych stron widzących
Aby zignorować styl ustawień spłaszczania na pojedynczych stronach widzących
Opcje spłaszczania przezroczystości
Podgląd obszarów przeznaczonych do spłaszczenia
Aby odświeżyć podgląd w panelu Podgląd spłaszczania
Najlepsze procedury postępowania przy tworzeniu przezroczystości

Informacje o spłaszczaniu
Jeśli dokument lub kompozycja zawiera obszary przezroczyste, to ich dalsze opracowanie wymaga spłaszczenia. Spłaszczanie dzieli
przezroczystą kompozycję na obszary oparte na wektorach i rasteryzuje je. Gdy kompozycja staje się bardziej złożona (kombinacja obrazów,
wektorów, tekstu, kolorów dodatkowych, nadruku itd.), rośnie również złożoność spłaszczania i jego wyników.

Spłaszczanie może być potrzebne przy drukowaniu, zapisywaniu lub eksportowaniu do innych formatów, nie obsługujących przezroczystości. Aby
zachować przezroczystość bez spłaszczania, podczas tworzenia plików PDF należy wybrać format Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) lub nowszy.

Ustawienia spłaszczania mogą być określone, a następnie zapisane i stosowane jako zestaw ustawień spłaszczania przezroczystości.
Przezroczyste obiekty są spłaszczane zgodnie z ustawieniami w danym zestawie ustawień spłaszczania.

Uwaga: Po zapisaniu pliku operacja spłaszczania przezroczystości nie może zostać cofnięta.

Kompozycje nakładające się są podczas spłaszczania dzielone.

Dodatkowe informacje na temat przezroczystości znajdują się na stronie Print Service Provider Resources w serwisie Adobe Solutions Network
(ASN), dostępnej na stronie internetowej firmy Adobe. Uwaga: Materiały dostępne tylko w wersji angielskiej.

Informacje o ustawieniach spłaszczania przezroczystości
Jeśli użytkownik często drukuje lub eksportuje dokumenty zawierające obiekty przezroczyste, używane ustawienia może zapisać jako
predefiniowane ustawienia spłaszczania przezroczystości. Ustawienia takie będzie można wykorzystywać zarówno podczas drukowania kolejnych
dokumentów, jak i podczas zapisywania lub eksportowania plików w formacie PDF 1.3 (Acrobat 4.0), EPS lub PostScript. W programie Illustrator
ustawień tych można używać również podczas zapisywania plików w formacie używanym we wcześniejszych wersjach oraz podczas kopiowania
plików do schowka. W programie Acrobat można ich używać podczas optymalizowania plików PDF.

Te ustawienia mają wpływ na spłaszczanie obszarów przezroczystych przy eksportowaniu do formatów, które nie obsługują przezroczystości.

Predefiniowane ustawienia spłaszczania można wybrać w panelu Zaawansowane okna dialogowego Drukuj, a także w oknach wyboru formatu
wyświetlanych po uaktywnieniu polecenia Eksportuj lub Zapisz jako. Można tworzyć własne ustawienia predefiniowane lub korzystać z domyślnych
opcji oprogramowania. Ustawienia domyślne zapewniają różną jakość i szybkość spłaszczania obszarów przezroczystych przy różnych
rozdzielczościach. Ich wybór zależy od przeznaczenia dokumentu:

[Wysoka rozdzielczość] do wydruków finalnych i wysokiej jakości wydruków próbnych, np. wydruków próbnych opartych na rozbarwieniach.
[Średnia rozdzielczość] do wydruków próbnych oraz wydruków niskonakładowych, wykonywanych na kolorowych drukarkach obsługujących
język PostScript.
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[Niska rozdzielczość] do szybkich wydruków próbnych na zwykłych drukarkach czarno-białych; używa się ich w przypadku dokumentów, które
będą publikowane w Internecie oraz eksportowane do formatu SVG.

Stosowanie predefiniowanych ustawień spłaszczania do danych wyjściowych
Ustawienie spłaszczania możesz wybrać w oknie dialogowym Drukuj albo podczas eksportowania, w oknie właściwym dla wybranego formatu.

Jeżeli często eksportujesz lub drukujesz dokumenty zawierające przezroczystość, możesz zautomatyzować proces spłaszczania, zapisując
w ustawieniach spłaszczania przezroczystości. Ustawienia te możesz następnie wykorzystać przy drukowaniu lub eksportowaniu na format
PDF 1.3 (Acrobat 4.0) lub EPS.

 W oknie dialogowym Ustawienia spłaszczania przezroczystości, w panelu Zaawansowane okna dialogowego Drukuj, okna dialogowego Eksport
EPS lub Eksport Adobe PDF, należy wybrać ustawienie własne lub jedno z następujących ustawień domyślnych:
[Niska rozdzielczość] Przeznaczone do szybkich próbek, drukowanych na czarno-białych drukarkach biurkowych oraz do dokumentów
publikowanych w Internecie.
[Średnia rozdzielczość] Przeznaczony do próbek biurkowych oraz dokumentów do druku na żądanie, które będą drukowane na postscriptowych
drukarkach kolorowych firmy Adobe.
[Wysoka rozdzielczość] Przeznaczony do ostatecznego druku na maszynie drukarskiej albo do prób w wysokiej jakości, np. prób kolorów z
rozbarwianiem.
Uwaga: Ustawienia spłaszczania są używane tylko wtedy, gdy grafika zawiera przezroczystość, albo gdy włączono opcję Symulacja nadruku w
części Wyjście okna dialogowego Eksport PDF.

Tworzenie lub edycja ustawień spłaszczania przezroczystości
Predefiniowane ustawienia spłaszczania przezroczystości można zapisać w oddzielnym pliku. Plik ten może pełnić funkcję kopii zapasowej
ustawień, a także być udostępniany innym, np. usługodawcom, klientom i współpracownikom. W programie InDesign pliki predefiniowanych
ustawień spłaszczania przezroczystości mają rozszerzenie .flst.

1. Wybierz polecenie Edycja > Predefiniowane ustawienia spłaszczania przezroczystości.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć nowy styl ustawień, kliknij Nowy.

Aby utworzyć predefiniowane ustawienie na bazie innego ustawienia, zaznacz ustawienie na liście i kliknij na przycisk Nowe.

Aby dokonać edycji istniejącego ustawienia predefiniowanego, zaznacz je i kliknij na przycisk Edycja.

Uwaga: Domyślnych predefiniowanych ustawień spłaszczania przezroczystości nie można edytować.
3. Ustawianie opcji spłaszczania.
4. Kliknij na przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Predefiniowane ustawienia przezroczystości, a następnie ponownie na OK.

Eksport i import własnych ustawień spłaszczania przezroczystości
Dzięki funkcji eksportowania i importowania predefiniowanych ustawień spłaszczania przezroczystości, można je udostępniać firmom drukującym,
klientom i współpracownikom.

1. Wybierz polecenie Edycja > Predefiniowane ustawienia spłaszczania przezroczystości.
2. Zaznacz ustawienie na liście.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wyeksportować predefiniowane ustawienie do oddzielnego pliku, kliknij na przycisk Zapisz (InDesign) lub Eksportuj (Illustrator),
określ nazwę i położenie pliku, po czym kliknij na Zapisz.

Ustawienia predefiniowane warto zapisać poza folderem preferencji aplikacji. W ten sposób nie zostaną one usunięte w przypadku
usunięcia preferencji.

Aby zaimportować ustawienia predefiniowane z pliku, kliknij na przycisk Importuj (Illustrator) lub Wczytaj (InDesign). Odszukaj i zaznacz
plik zawierający pożądane ustawienia predefiniowane, a następnie kliknij na Otwórz.

Zmiana nazwy lub usuwanie własnych ustawień spłaszczania przezroczystości
1. Wybierz polecenie Edycja > Predefiniowane ustawienia spłaszczania przezroczystości.
2. Zaznacz ustawienie na liście.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić nazwę istniejącego ustawienia predefiniowanego, kliknij przycisk Edycja, wpisz nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Aby usunąć predefiniowane ustawienie, kliknij na przycisk Usuń, a następnie kliknij na OK, aby potwierdzić chęć usunięcia.
Uwaga: Nie można usunąć domyślnych ustawień predefiniowanych.
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Spłaszczanie pojedynczych stron widzących
Ustawienia spłaszczania możesz stosować do pojedynczych stron widzących w dokumencie, przesłaniając w ten sposób ustawienie spłaszczania
wybrane dla całego dokumentu lub księgi. Jest to wygodna metoda sterowania jakością spłaszczania w dokumentach zawierających kombinację
obrazów w wysokiej rozdzielczości z dużą ilością przezroczystości oraz obrazów o niskiej rozdzielczości. W takim przypadku możesz spłaszczać
złożone strony widzące w wysokiej jakości, a do pozostałych stron widzących użyć szybszego ustawienia spłaszczania o niższej jakości.

Podczas drukowania lub eksportowania można przywrócić ustawienia spłaszczania dla dokumentu lub książki.

1. Wyświetl strony widzące w oknie dokumentu.
2. Wybierz polecenie Spłaszczanie stron widzących z menu panelu Strony.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

Domyślnie Powoduje, że dla tych stron widzących używany będzie styl ustawień spłaszczania dokumentu.

Brak (ignoruj przezroczystość) Powoduje, że przezroczystość na tych stronach widzących jest ignorowana. Jest to przydatne przy
rozwiązywaniu problemów przez usługodawcę.

Dostosuj Otwiera okno dialogowe Ustawienia spłaszczania stron widzących, pozwalając określić ustawienia.

Aby zignorować styl ustawień spłaszczania na pojedynczych stronach widzących
 Zaznacz opcję Ignoruj wyjątki stron widzących w jednym z następujących okien InDesign:

Na panelu Podgląd spłaszczania (Okno > Wyjście > Podgląd spłaszczania).

Część Zaawansowane okna dialogowego Drukuj lub Eksport Adobe PDF.

Opcje spłaszczania przezroczystości
Opcje spłaszczania przezroczystości mogą być określane przy tworzeniu, edycji lub podglądzie predefiniowanych ustawień spłaszczania w
programach Illustrator, InDesign oraz Acrobat.

Opcje podświetlania (podgląd)
Brak (podgląd koloru) Pozwala wyłączyć podgląd.
Zrasteryzowane skomplikowane obszary Pozwala obejrzeć obszary zrasteryzowane z przyczyn oszczędnościowych (stopień rasteryzacji określa
się za pomocą suwaka Raster/Wektor). Należy pamiętać, że na granicach oglądanego obszaru zachodzi wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia
efektu „szwów” (zależy to od ustawień sterownika drukarki i rozdzielczości rasteryzacji). Aby zminimalizować te efekty, zaznacz opcję Przytnij
skomplikowane obszary.
Obiekty przezroczyste Pozwala podświetlić obiekty będące źródłem przezroczystości (np. obszary z częściowym kryciem, obrazki z kanałami
alfa, obiekty z trybami mieszania i obiekty z maskami krycia). Oprócz tego, przezroczystość może charakteryzować style i efekty, a obiekty
nadrukowane mogą być traktowane jako źródło przezroczystości (jeśli, na przykład, muszą być spłaszczone).
Wszystkie powiązane obiekty Pozwala obejrzeć wszystkie obiekty wpływające na przezroczystość innych, w tym same obiekty przezroczyste i
obiekty, na które zachodzą obiekty przezroczyste. Oglądane obiekty są zmienione w wyniku spłaszczania—ich kontury i wzorki są rozwinięte,
część z nich może być zrasteryzowana itd.
Odnośne połączone pliki EPS (tylko Illustrator) Pozwala podświetlić wszystkie połączone pliki EPS, które zostały objęte przezroczystością.
Odnośne grafiki (tylko InDesign) Pozwala podświetlić całą umieszczoną zawartość objętą przezroczystością lub efektami przezroczystości.
Opcja jest użyteczna dla naświetlarni, które potrzebują zapoznać się z grafikami wymagającymi szczególnej uwagi przy drukowaniu
Rozciągnięte wzory (Illustrator i Acrobat) Pozwala obejrzeć wszystkie, mające znaczenie dla przezroczystości, rozwinięte wzorki.
Obrysy zamienione na krzywe Pozwala obejrzeć wszystkie obrysy, które zostaną zamienione na krzywe z powodu przezroczystości lub
zaznaczenia opcji Konwertuj wszystkie obrysy na krzywe.
Obrysowany tekst / Krzywe tekstu (Illustrator i InDesign) Pozwala obejrzeć wszystkie teksty, które zostaną zamienione na krzywe z powodu
przezroczystości lub zaznaczenia opcji Konwertuj cały tekst na krzywe.
Uwaga: Na wyjściu, kontury obrysów i tekstu mogą się nieco różnić od oryginałów, zwłaszcza jeśli są to bardzo cienkie obrysy i bardzo mały
tekst. Podgląd spłaszczania nie podświetla jednak takiego zmienionego wyglądu.
Tekst i obrysy z wypełnieniem rastrowym (tylko InDesign) Pozwala podświetlić tekst i obrysy posiadające zrastrowane wypełnienie, powstałe
w wyniku spłaszczania.
Wszystkie zrastrowane obszary (Illustrator i InDesign) Wyróżnia obiekty i przecięcia obiektów, które zostaną zrastrowane, ponieważ jest to
jedyny sposób na ich reprezentację w trybie PostScript lub ponieważ stopień ich skomplikowania przekracza próg określony suwakiem
Rastry/Wektory. Na przykład przecięcie dwóch przezroczystych gradientów zawsze będzie rastrowane, nawet jeśli suwak Rastry/Wektory wskazuje
wartość 100. Opcja Wszystkie zrastrowane obszary pokazuje także zrastrowane grafiki (np. pliki Photoshopa) związane z przezroczystością i
efekty rastra takie, jak cienie i wtapianie. Realizacja tej opcji zajmuje więcej czasu niż innych opcji.

Opcje ustawień spłaszczania przezroczystości
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Nazwa/Predefiniowane ustawienie Określa nazwę predefiniowanego ustawienia. W zależności od okna dialogowego nazwa może być wpisana
w polu Nazwa lub przyjęta w postaci nazwy domyślnej. Wpisanie nazwy istniejącego ustawienia predefiniowanego umożliwia jego edycję. Nie
można jednak edytować domyślnych ustawień predefiniowanych.
Balans Raster/Wektor Określa ilość zachowanych informacji wektorowych. Wyższe ustawienie zapewnia zachowanie większej liczby obiektów
wektorowych, podczas gdy niższe ustawienie rasteryzuje więcej obiektów wektorowych. Ustawienia środkowe zachowują nieskomplikowane
obszary w postaci wektorowej, a obszary złożone są rasteryzowane. Zaznaczenie najmniejszej wartości powoduje rasteryzację całej kompozycji.
Uwaga: Stopień rasteryzacji zależy od złożoności strony i typów nakładających się obiektów.
Rozdzielczość grafiki wektorowej i tekstu Rasteryzuje wszystkie obiekty do określonej rozdzielczości, w tym obrazy, kompozycje wektorowe,
tekst i gradienty. W programach Acrobat i InDesign maksymalne dozwolone rozdzielczości to 9600 pikseli na cal (ppi) dla grafik wektorowych oraz
1200 ppi dla siatek gradientu. W programie Illustrator maksymalna dozwolona rozdzielczość dla grafik obydwu typów to 9600 ppi. Rozdzielczość
wpływa na dokładność odwzorowania miejsc przecięć podczas spłaszczania. Opcja Rozdzielczość grafiki wektorowej i tekstu zapewnia najwyższą
jakość rasteryzacji przy ustawieniu między 600 i 1200, szczególnie w przypadku małych czcionek i czcionek typu serif.
Rozdzielczość gradientu i siatki Określa rozdzielczość dla gradientów i obiektów siatki programu Illustrator, zrasteryzowanych w efekcie
spłaszczenia. Można wybrać wartości z przedziału od 72 do 2400 ppi. Rozdzielczość wpływa na dokładność odwzorowania miejsc przecięć
podczas spłaszczania. Rozdzielczość gradientów i siatek należy na ogół ustawiać na wartości od 150 do 300 ppi. Wyższe rozdzielczości nie
poprawiają jakości gradientów, cieni i wtapiania, wydłużają natomiast czas drukowania i zwiększają rozmiar plików.
Konwertuj cały tekst na krzywe Program konwertuje wszystkie rodzaje obiektów (tekst w punkcie, obszar tekstu, tekst na ścieżce) na krzywe i
usuwa wszelkie informacje o glifach, pochodzące ze stron zawierających przezroczystość. Opcja zapewnia stałą szerokość tekstu podczas
spłaszczania. Warto zauważyć, że włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie małych czcionek nieznacznie grubszymi w programie Acrobat lub
przy wydruku na drukarkach biurkowych o niskiej rozdzielczości. Opcja nie wpływa na jakość tekstu drukowanego na drukarkach o wysokiej
rozdzielczości lub naświetlarkach.
Konwertuj wszystkie obrysy na krzywe Program konwertuje wszystkie obrysy na prosto wypełnione ścieżki, na stronach zawierających
przezroczystość. Opcja zapewnia stałą szerokość obrysów podczas spłaszczania. Warto zauważyć, że włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie
cienkich obrysów nieznacznie grubszymi i może obniżyć jakość spłaszczania
Przytnij skomplikowane obszary Opcja zapewnia, że granice między wektorowymi i zrasteryzowanymi fragmentami kompozycji będą biec
wzdłuż ścieżek obiektów. Opcja ta pozwala wyeliminować efekt „szwów” wewnątrz obiektów częściowo zrasteryzowanych, a częściowo
wektorowych. Warto zwrócić uwagę, że wybranie tej opcji może spowodować powstanie ścieżek zbyt złożonych dla danych drukarek.

Szwy w miejscach zetknięcia się obiektów zrasteryzowanych i wektorowych.

Uwaga: Sterowniki drukarek w różny sposób obsługują obszary wektorowe i zrasteryzowane, co może powodować pojawienie się efektu
„szwów”. Efekt „szwów” można zmniejszyć, wyłączając niektóre ustawienia zarządzania kolorem dla poszczególnych sterowników drukarek.
Informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji używanej drukarki.
(Tylko Illustrator) Zaznacz opcję Zachowaj przezroczystość alfa (tylko w oknie dialogowym Spłaszcz przezroczystość). Zachowuje
całkowite krycie spłaszczonych obiektów. Opcja ta powoduje utratę trybów mieszania i nadruków, ale ich wygląd jest zachowywany w
przetworzonej kompozycji wraz z poziomem przezroczystości alfa (podobnie jak w przypadku rasteryzacji kompozycji z użyciem przezroczystego
tła). Opcja Zachowaj przezroczystość alfa może być użyteczna przy eksporcie do formatu SWF oraz SVG, ponieważ oba obsługują
przezroczystość alfa.
(Tylko Illustrator) Zaznacz opcję Zachowaj kolory dodatkowe i nadruki (tylko w oknie dialogowym Spłaszcz przezroczystość). Są
zachowywane kolory dodatkowe. Opcja pozwala także zachować nadruk dla obiektów, które nie są objęte przezroczystością. Opcja powinna być
zaznaczona w przypadku drukowania rozbarwień dokumentu, który zawiera kolory dodatkowe i nadrukowane obiekty. Opcja nie jest powinna być
zaznaczona przy zapisie plików używanych w aplikacjach układu stron. W przypadku zaznaczenia opcji nadrukowane obszary, które przecinają się
z obszarami przezroczystymi, zostają spłaszczone, podczas gdy nadruk innych obszarów zostaje zachowany. Wyniki takiej operacji są
nieprzewidywalne, gdy plik jest wysyłany z aplikacji układu stron.
Zachowaj ustawienia nadruku (tylko Acrobat) Program miesza kolor kompozycji przezroczystej z kolorem tła dla utworzenia efektu nadruku.

Podgląd obszarów przeznaczonych do spłaszczenia
Opcje podglądu w Podglądzie spłaszczania są przeznaczone do podświetlenia obszarów objętych spłaszczeniem. Informacje te mogą być użyte
do dostosowania opcji spłaszczania.

Uwaga: Podgląd spłaszczania nie jest przeznaczony do dokładnego podglądu kolorów dodatkowych, nadruków i trybów mieszania. Do tych celów
służy opcja Podgląd nadruku.

1. Wyświetlanie panelu (lub okna dialogowego) Podgląd spłaszczania:

W programie Illustrator wybierz polecenie Okno > Podgląd spłaszczania.
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W programie Acrobat wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Podgląd spłaszczania.

W programie InDesign wybierz polecenie Okno > Wyjście > Podgląd spłaszczania.

2. W menu Podświetl zaznacz rodzaj obszaru wybrany do podświetlenia. Dostępność poszczególnych opcji zależy od zawartości kompozycji.
3. Zaznacz ustawienia spłaszczania, których chcesz użyć: Wybierz ustawienie predefiniowane albo, jeśli jest to możliwe, ustaw konkretne

opcje.
Uwaga: (Illustrator) Jeśli wybrane ustawienia spłaszczania nie są widoczne, zaznacz opcję Pokaż opcje w menu odpowiedniego panelu.

4. Jeśli kompozycja zawiera nadrukowane obiekty, przecinające się z obiektami przezroczystymi, zaznacz w programie Illustrator opcję z menu
Nadruk. Nadruki mogą być zachowywane, symulowane lub usuwane. W programie Acrobat zaznacz opcję Zachowaj nadruk, która powoduje
mieszanie koloru kompozycji przezroczystej z kolorem tła dla utworzenia efektu nadruku.

5. Kliknięcie na opcji Odśwież w dowolnym czasie powoduje odświeżenie wersji podglądu, zgodnie z wybranymi ustawieniami. W zależności od
stopnia złożoności kompozycji pojawienie się nowego podglądu może zająć kilka sekund. W programie InDesign istnieje także możliwość
wybrania opcji Automatyczne odświeżanie podświetlenia.

W programach Illustrator i Acrobat powiększenie podglądu jest możliwe po kliknięciu na obszar podglądu. Aby zmniejszyć podgląd, kliknij
na obszar podglądu z wciśniętym klawiszem Alt/Option. Aby przesunąć podgląd, wciśnij klawisz spacji i przeciągnij obszar kursorem.

Aby odświeżyć podgląd w panelu Podgląd spłaszczania
Wybierz opcję Automatyczne odświeżanie podświetlenia, aby automatycznie uaktualniać nieaktualny i nieaktywny ekran.
Aby ręcznie odświeżyć ekran, naciśnij przycisk Odśwież.

W obu przypadkach obraz wyświetlany w oknie dokumentu uaktualniany jest zgodnie z wybranymi opcjami spłaszczania przezroczystości.

Najlepsze procedury postępowania przy tworzeniu przezroczystości
W większości przypadków spłaszczanie zapewnia doskonałe rezultaty, jeżeli użyje się odpowiedniego ustawienia predefiniowanego lub utworzy
własny styl ustawień spłaszczania z parametrami dostosowanymi do ostatecznego przeznaczenia dokumentu. Pełne informacje i pomoc w
rozwiązywaniu problemów z wpływem przezroczystości na druk można znaleźć w dokumencie „Achieving Reliable Print Output with Transparency”
(tylko w języku angielskim) w serwisie internetowym firmy Adobe.

Jeżeli jednak dokument zawiera skomplikowane, nakładające się obszary, a trzeba wydrukować go w wysokiej rozdzielczości, warto przestrzegać
kilku podstawowych wskazówek, które pozwolą na uzyskanie bardziej przewidywalnych rezultatów w druku:

Ważne: Jeżeli stosujesz przezroczystość w dokumentach przeznaczonych do druku w wysokiej rozdzielczości, koniecznie omów tę kwestię z
usługodawcą. Dobre porozumienie między użytkownikiem a usługodawcą pozwoli na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.

Obiekty z nadrukiem
Choć obiekty spłaszczone mogą wyglądać na przezroczyste, są w rzeczywistości nieprzezroczyste i nie prześwitują przez nie obiekty leżące pod
spodem. Jeżeli jednak nie zastosujesz symulacji nadruku, to spłaszczanie przezroczystości może zachować pewne podstawowe cechy nadruku
obiektów podczas drukowania lub eksportowania dokumentu do formatu PDF. W tym przypadku odbiorcy wynikowego pliku PDF powinni
zaznaczyć opcję Podgląd nadruku w programie Acrobat 5.0 lub nowszej wersji, co pozwoli im uzyskać dokładne odwzorowanie nadruku.

Natomiast jeżeli zastosujesz symulację nadruku, to spłaszczanie przezroczystości będzie symulować rzeczywisty efekt nadruku danych obiektów,
więc w rezultacie wszystkie obiekty będą nieprzezroczyste. Przy wyjściu na plik PDF symulator ten konwertuje kolory dodatkowe na ich
ekwiwalenty z przestrzeni CMYK. Dlatego też nie należy zaznaczać opcji Symulacja nadruku dla dokumentu, który będzie później rozbarwiany.

Kolory dodatkowe a tryby mieszania
Użycie kolorów dodatkowych z niektórymi trybami mieszania daje czasem nieoczekiwane rezultaty. Dzieje się tak dlatego, że InDesign używa na
ekranie odpowiedników z podstawowych kolorów drukarskich, ale w druku stosuje kolory dodatkowy. Ponadto wyizolowane mieszanie w grafice
importowanej może spowodować wycinanie kolorów w aktywnym dokumencie.

Jeżeli używasz mieszania, warto co pewien czas przejrzeć projekt z włączonymi opcjami Wysoka jakość wyświetlania oraz Podgląd nadruku w
menu Podgląd. Opcja Podgląd nadruku przedstawia przybliżony wygląd kolorów dodatkowych, które są nadrukowywane lub oddziałują z obiektami
przezroczystymi. Jeżeli to, co widzisz, nie odpowiada oczekiwaniom, wykonaj jedną z następujących czynności:

Użyj innego trybu mieszania lub zrezygnuj z mieszania. Przy posługiwaniu się kolorami dodatkowymi unikaj następujących trybów mieszania:
Różnica, Wyłączenie, Barwa, Nasycenie, Kolor oraz Jasność.

Jeżeli to możliwe, używaj podstawowych kolorów drukarskich.

Przestrzeń mieszania
Jeżeli zastosujesz przezroczystość do obiektów na stronach widzących, to wszystkie kolory na tych stronach widzących zostaną
przekonwertowane na wybraną przestrzeń mieszania (Edycja > Przestrzeń mieszania przezroczystości). Może to być przestrzeń RGB dokumentu
lub CMYK dokumentu. Przekonwertowanie wszystkich kolorów zapewni spójność wyglądu obiektów o tym samym kolorze w ramach stron
widzących, a także pozwoli uniknąć bardziej widocznych nieregularności koloru na krawędziach przezroczystości. Kolory są konwertowane „na
bieżąco”, podczas rysowania obiektów. Kolory w grafice importowanej, która oddziałuje z przezroczystością, również są konwertowane na
wybraną przestrzeń mieszania. Wpływa to na wygląd kolorów na ekranie i w druku, ale nie na ich definicje w dokumencie.
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W zależności od typu przepływu pracy, wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeżeli tworzysz dokumenty tylko do druku, wybierz przestrzeń mieszania CMYK Dokumentu.

Jeżeli tworzysz dokumenty tylko do Internetu, wybierz przestrzeń RGB Dokumentu.

Jeżeli tworzysz dokumenty zarówno do druku, jak i do publikacji w Internecie, musisz zdecydować, który cel jest ważniejszy, a następnie
wybrać przestrzeń mieszania odpowiadającą wybranemu przeznaczeniu dokumentu.

Jeżeli tworzysz projekt do druku w wysokiej rozdzielczości, który zostanie również opublikowany jako wysokiej jakości plik PDF na stronie
internetowej, możesz przełączać przestrzenie mieszania przed wysłaniem dokumentu do druku lub do eksportu. W takim przypadku należy
pamiętać o przeprowadzeniu ponownej próby koloru na wszystkich stronach widzących z przezroczystością, a także unikać trybów mieszania
Różnica i Wyłączenie — tryby te mogą drastycznie zmienić wygląd.

Tekst
Tekst znajdujący się w pobliżu obiektów przezroczystych może oddziaływać z nimi w nieprzewidziany sposób. Na przykład, tekst oblewany wokół
obiektu przezroczystego może w rzeczywistości nie nakładać się na ten obiekt, ale glify znajdą się na tyle blisko, że zaczną oddziaływać z
przezroczystością. W takim przypadku spłaszczanie może spowodować przekonwertowanie glifów na kontury, co sprawi, że będą one miały
grubszą szerokość obrysu niż pozostały tekst.

Jeżeli tak się stanie wykonaj jedną z następujących czynności:

Przesuń tekst na wierzch w porządku układania. Używając narzędzia Zaznaczenie, zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie
Obiekt > Ułóż > Przesuń na wierzch.

Przekształć cały tekst na kontury, aby uzyskać jednakowy efekt w całym dokumencie. Aby przekształcić cały tekst na kontury, zaznacz opcję
Konwertuj cały tekst na krzywe w oknie Opcje ustawień spłaszczania przezroczystości. Wybór tej opcji może spowolnić przetwarzanie.

Zastępowanie obrazu
Spłaszczanie wymaga danych w wysokiej rozdzielczości, aby dokładnie przetworzyć dokument z przezroczystością. Jednak w przepływie pracy
OPI używane są obrazy zastępcze czyli prewki, które później zostaną zastąpione przez serwer OPI wersjami w wysokiej rozdzielczości. Jeżeli
mechanizm spłaszczania nie ma dostępu do danych w wysokiej rozdzielczości, to nie generuje komentarzy OPI i wysyła na wyjście tylko obrazy
tymczasowe w niskiej rozdzielczości. Dlatego też w ostatecznej publikacji znajdą się prewki o niskiej rozdzielczości.

W przepływie pracy OPI warto wykorzystać program InDesign do podstawienia obrazów przed zapisaniem dokumentu w formacie PostScript. W
tym celu musisz określić ustawienia zarówno podczas umieszczania grafiki EPS, jak i podczas wysyłania dokumentu na wyjście. Przy
umieszczaniu grafiki EPS należy zaznaczyć opcję Wczytaj łącza osadzonego obrazu OPI w oknie dialogowym Opcje importu EPS. Podczas
drukowania, zaznacz opcję Zastępowanie obrazu OPI w panelu Zaawansowane okna dialogowego Drukuj lub Eksport EPS.

Konwersja kolorów
Jeżeli obiekt przezroczysty nakłada się z obiektem w kolorze dodatkowym, to po eksporcie na format EPS i przekonwertowaniu kolorów
dodatkowych na podstawowe drukarskie w czasie druku lub utworzeniu rozbarwień w innej aplikacji niż InDesign mogą wystąpić niepożądane
rezultaty.

Aby uniknąć takich problemów, należy przed wyeksportowaniem dokumentu użyć Menedżera farb do przekonwertowania kolorów dodatkowych na
ich ekwiwalenty CMYK. Innym sposobem uniknięcia problemów w takich przypadkach jest zapewnienie spójności kolorów dodatkowych zarówno w
aplikacji oryginalnej (np. Adobe Illustrator), jak i w programie InDesign. Może to oznaczać konieczność otwarcia dokumentu programu Illustrator,
przekonwertowania koloru dodatkowego na kolor drukarski i wyeksportowania dokumentu ponownie na format EPS, a następnie umieszczenia
tego pliku EPS w układzie InDesign.

Pliki Adobe PDF
Eksportowanie na format Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) zawsze spłaszcza dokument, co może wpłynąć na wygląd obiektów przezroczystych.
Zawartość nie zawierająca przezroczystości nie jest spłaszczana, chyba że wybrano opcję Symulacja nadruku w części Wyjście okna dialogowego
Eksport Adobe PDF. Dlatego też podczas eksportowania dokumentu z przezroczystością na format Adobe PDF, wykonaj dowolne z następujących
czynności:

Zawsze, gdy to możliwe, wybieraj zgodność z formatem Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) lub Acrobat 7.0 (Adobe
PDF 1.6) w oknie dialogowym Eksport PDF. Pozwoli to zachować przezroczystość w funkcjonalnej i dającej się w pełni edytować formie.
Upewnij się, czy usługodawca może posługiwać się plikami Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, lub Acrobat 7.0

Jeżeli konieczne jest korzystanie z formatu zgodnego z Acrobat 4.0, dokument zawiera kolory dodatkowe, a użytkownik chce utworzyć plik
PDF do wyświetlania na ekranie (np. do przedstawienia klientowi), to możesz zaznaczyć opcję Symulacja nadruku w części Wyjście okna
dialogowego Eksport Adobe PDF. Opcja ta tworzy dokładną symulację obszarów koloru dodatkowego i przezroczystości. Odbiorcy pliku PDF
nie będą musieli zaznaczać opcji Podgląd nadruku w programie Acrobat, aby przekonać się, jak dokument będzie wyglądał po
wydrukowaniu. Jednak użycie opcji Symulacja nadruku powoduje, że w wynikowym pliku PDF wszystkie kolory dodatkowe zostaną
przekonwertowane na ich ekwiwalenty CMYK. Dlatego też należy pamiętać o wyłączeniu tej opcji przed wygenerowaniem pliku PDF
przeznaczonego do ostatecznej produkcji.

Warto rozważyć użycie predefiniowanego ustawienia [Drukarnia] dla Adobe PDF. Ustawienie to zawiera parametry spłaszczania odpowiednie
dla złożonych dokumentów przeznaczonych do druku w wysokiej rozdzielczości.

Zalewki
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Spłaszczanie może przekonwertować wektory na obszary rastrowe. Zalewki zastosowane do grafiki w programie Adobe Illustrator za pomocą
obrysów i umieszczone w InDesign zostaną zachowane. Zalewki zastosowane do grafiki wektorowej narysowanej w programie InDesign i
zrastrowanej mogą nie zostać zachowane.

Aby zachować jak największą liczbę obiektów wektorowych, należy wybrać styl ustawień spłaszczania [Wysoka rozdzielczość] w panelu
Zaawansowane okna dialogowego Drukuj lub Eksport Adobe PDF.

Więcej tematów Pomocy

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Publikacje cyfrowe

Stosowanie reguł układu płynnego w oparciu o linie pomocnicze
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Poznaj sposób działania zasad układów płynnych oraz tworzenia płynnych linii pomocniczych oraz linii pomocniczych marki.

Stosowanie zasad obiektowych układów płynnych
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Poznaj sposób działania zasad obiektowych układów płynnych – bezpośrednio w obiekcie lub przez panel Układ płynny.

Podstawy zasad układu płynnego
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym samouczku omówiono i zademonstrowano układ płynny, a także przedstawiono położenia poleceń i okien dialogowych
dotyczących układów płynnych.

Eksport do formatu EPUB 3 oraz układ stały
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym filmie poznasz nową opcję dotyczącą formatu EPUB3, dostępną w oknie dialogowym Eksport do formatu EPUB.

Korzystanie z zasad układu płynnego: Skala, Ponowne środkowanie i W oparciu o wzorcową
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak stosować reguły Brak, Skaluj i Wyśrodkuj ponownie podczas zmiany rozmiaru układu. Poznaj także znaczenie reguły
„Na podstawie wzorca”.

Korzystanie z układów alternatywnych
Anne-Marie Concepcion (15 maja 2012 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak korzystać z alternatywnych układów w zadaniach tworzenia publikacji drukowanych i elektronicznych.

Tworzenie bardziej atrakcyjnych wizualnie ebooków w programie InDesign CS5.5 (wideo 16:11)
Terry White (7 maja 2012 r.)
samouczek wideo
W tym filmie można zobaczyć nowe funkcje dostępne w programie InDesign CS5.5, takie jak powiązany tekst, panel artykułów, oraz
możliwość osadzania dźwięku i obrazu, umożliwiające tworzenie wyjątkowo atrakcyjnych książek elektronicznych.

Zmiana adresu e-mail powiązanego z identyfikatorem Adobe ID
WHB III(24 kwietnia 2012 r.)
troubleshooting
Zmień e-mail Adobe ID: DPS

Sterowanie kolejnością eksportowania zawartości z programu InDesign do formatu EPUB bez konieczności zmiany układu
(wideo 04:54)
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak używać panelu Artykuły do tworzenia i organizowania artykułów w celu wyeksportowania ich do formatu EPUB, bez
konieczności modyfikowania układu lub pisania kodu.

Tworzenie okładek i stron tytułowych dla publikacji EPUB (wideo 05:50)
Colin Fleming (1 stycznia 2011 r.)
samouczek wideo
Dowiedz się, jak tworzyć okładki i strony tytułowe dla publikacji EPUB.
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Eksport dokumentów do formatu EPUB (plik PDF, 265 KB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Krótki opis ogólny sposobu eksportowania układów do formatu EPUB w programie InDesign CS5.

Eksport dokumentu EPUB dla sklepu Apple iBookstore (PDF, 2,5 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)
Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć dokument EPUB dla sklepu Apple iBook

Narzędzia Folio Producer (wideo 1:04)
samouczek wideo (1 stycznia 2011 r.)
Krótki opis ogólny narzędzi Folio Producer dla publikacji cyfrowych.

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Omówienie pakietu Digital Publishing Suite

 

Do góry

Omówienie pakietu Digital Publishing Suite

Omówienie pakietu Digital Publishing Suite
Pakiet Digital Publishing Suite to zestaw narzędzi i usług hostowanych, które pozwalają wydawcom tworzyć i dystrybuować publikacje na
tabletach, takich jak iPad firmy Apple. Te cyfrowe publikacje określa się mianem folio.

W programie InDesign można tworzyć folio i przeglądać je na tablecie lub w podglądzie na komputerze. Do stworzenia własnej przeglądarki
niezbędne jest jednak posiadanie subskrypcji pakietu Digital Publishing Suite. Wydawcy mogą dystrybuować publikacje cyfrowe poprzez wysyłanie
ich do sklepów Apple Store lub Android Market. Folio można udostępnić wydawcy, który posiada subskrypcję pakietu Digital Publishing Suite.

Panele Folio Builder i Kreator nakładek pozwalają tworzyć cyfrowe publikacje dla tabletów.

Aby przejść do tych paneli:

Kreator nakładek Wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia > Kreator nakładek.
Folio Builder Wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia > Folio Builder.
Więcej informacji o tworzeniu cyfrowych publikacji dla tabletów można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/learn_dps_help_pl.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Eksport zawartości do formatu EPUB | CC

Do góry

Do góry

Uwaga:

Do góry

Wersja

EPUB 2.0.1

EPUB 3.0

Opis ogólny
Eksport do formatu EPUB
Opcje eksportu do formatu EPUB
Zasoby dotyczące formatu EPUB

Opis ogólny
Przed wyeksportowaniem układu do formatu EPUB możesz wprowadzić w nim kilka drobnych poprawek, aby zagwarantować poprawny eksport.

Dodawanie zakotwiczonych elementów grafiki – zakotwiczenie elementów grafiki w tekście pozwala na kontrolowanie ich ułożenia
względem eksportowanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zakotwiczone obiekty.
Opcje eksportu obiektów – wybierz opcje eksportu umieszczonych obiektów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Opcje eksportu
obiektów.
Wybór zawartości i kolejności – w panelu Artykuły można wybrać zawartość do wyeksportowania oraz kolejność wyświetlania tej
zawartości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Artykuły. Możesz również organizować zawartość w oparciu o układ strony lub
strukturę XML.

Eksportuj do EPUB
Możesz wyeksportować dokument lub księgę jako książkę elektroniczną z płynnym układem tekstu w formacie EPUB, która jest zgodna z
oprogramowaniem odczytującym książki elektroniczne.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksport.

Otwórz księgę, a następnie w panelu Księga, wybierz polecenie Eksportuj księgę do formatu EPUB.

2. Określ nazwę i położenie pliku.

3. Z listy Zapisz jako typ wybierz EPUB, a następnie kliknij Zapisz.

4. W oknie dialogowym Opcje eksportu określ potrzebne opcje w obszarach Ogólne, Obraz i Zaawansowane, a następnie kliknij OK.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Jeśli zostanie określony, eksportowany plik
może zawierać obraz okładki. Obraz okładki jest tworzony z obrazu lub przez rasteryzację pierwszej strony określonego dokumentu (lub
dokumentu źródła stylu, jeśli wybrano książkę). Miniatura jest używana do przedstawienia książki w czytnikach EPUB lub w widoku biblioteki
czytnika Digital Editions. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć oprogramowania Adobe Digital Editions, które
można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Aby obejrzeć dokument i edytować zawartość pliku EPUB, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a
następnie wypakuj zawartość. Jest to szczególnie przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Obiekty programu InDesign, takie jak ramki tekstowe i obiekty zawierające umieszczone obrazy, są zawsze eksportowane, jeśli
wybierzesz opcję porządkowania Bazuj na układzie strony. Puste obiekty nie są eksportowane, o ile w obiekcie programu InDesign nie zostanie
wprowadzone odpowiednie ustawienie w Opcjach eksportu obiektów, według których zostaną wyeksportowane jako plik JPEG, GIF lub PNG.

Opcje eksportu EPUB

Opcje ogólne EPUB
Sekcja Ogólne okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera następujące opcje.

Wybierz wersję formatu EPUB. 

Format EPUB 2.0.1 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2007 r. Ten format jest obsługiwany przez
wiele różnorodnych urządzeń.

Format EPUB 3.0 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2011 r. Ten format umożliwia stosowanie
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Okładka

Brak

Rasteryzuj pierwszą stronę

Wybór obrazu

Nawigacja

Nazwa pliku

Styl spisu treści

Marginesy

Kolejność zawartości

Na podstawie układu strony

Tak samo, jak struktura XML

Tak samo, jak w panelu Artykuły

Umieść przypis dolny po akapicie

Usuń wymuszone podziały wierszy

Punktory

Numeracja

Odwzorowuj na uporządkowaną listę

Konwertuj na tekst

Pokaż EPUB po wyeksportowaniu

Zachowaj wygląd z układu

Rozdzielczość (ppi)

Rozmiar obrazu

elementów dźwiękowych, klipów wideo, elementów języka JavaScript oraz pionowego tekstu w języku japońskim. Nowe funkcje nie będą
jednak działać w urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0.

Określa obraz okładki dla ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:

Po wybraniu tej opcji do ebooka nie zostaje dodany żaden obraz okładki.

Po wybraniu tej opcji w wyniku rasteryzacji pierwszej strony ebooka tworzony jest plik obrazu. Zostaje on
użyty jako okładka.

Po wybraniu tej opcji można wybrać obraz na komputerze, który zostanie użyty jako okładka.

Określ opcję nawigacji spisu treści przeglądarki EPUB: możesz użyć stylu spisu treści do utworzenia bocznych narzędzi nawigacji lub
użyć nazwy pliku.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o nazwy plików. Aby utworzyć spis treści wg nazw plików,
musisz dodatkowo określić styl akapitowy, na którym chcesz podzielić wyeksportowany plik (Zaawansowane > Podziel dokument >
Wybierz styl).

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o wybrany styl TOC. Z menu Styl TOC wybierz styl
TOC, którego chcesz użyć do utworzenia spisu treści w ebooku. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego
ebooka specjalny styl TOC.

Wprowadź wartości w polach marginesów: górny, dolny, lewy i prawy (w pikselach). Aby użyć tej samej wartości dla każdego
marginesu, kliknij ikonę Ogranicz. 

Wybór kolejności eksportowania elementów stron.

Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.
Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od
lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu
mogą nie pojawiać się w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.
(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na
stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w
przypadku skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej
kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Kolejność znaczników w widoku Struktura decyduje o kolejności czytania. Więcej informacji można znaleźć
w temacie Znakowanie elementów stron.

Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie
włączone artykuły. Zobacz Dołączanie artykułów do eksportu.

Zaznacz, aby po akapicie umieścić przypisy dolne. Jeśli usuniesz zaznaczenie, przypisy dolne zostaną
zamienione w przypisy końcowe.

Zaznacz, aby usunąć wszystkie miękkie końce wiersza w eksportowanym ebooku.

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane
w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze
znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign,
wówczas dołączane są także punktory drugorzędne

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy
pomocy znacznika <o>.

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Otwiera plik EPUB w domyślnej aplikacji do odczytu tego formatu, jeśli jest dostępna.

Opcje obrazów EPUB
Sekcja Obraz okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera następujące opcje. W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania
obrazów do formatu HTML.

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Wybierz rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96
ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4).
Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem strony. Opcja Względem rozmiaru strony ustala
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Wyrównanie obrazu i odstępy

Wstaw podział strony

Ustawienia mają zastosowanie do obiektów zakotwiczonych

Konwersja obrazu

Opcje GIF (Paleta)

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu

Podziel dokument

Dołącz metadane dokumentu

Wydawca

Unikalny identyfikator

Opcje CSS

Generuj CSS

Zachowaj zmiany lokalne

Dołącz osadzalne czcionki

Dodaj Arkusz stylu

Dodaj Skrypt

Do góry

względną wartość procentową w oparciu o rozmiar obrazu względem szerokości strony programu InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy
skalowane są proporcjonalnie względem szerokości obszaru odczytu.

Wybierz wyrównanie obrazu: do lewej, na środku, do prawej. Można także określić odstęp od góry i od dołu.

Zaznacz, aby wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i
po obrazie.

Zaznacz, aby zastosować te ustawienia do wszystkich zakotwiczonych obiektów.

Pozwala wybrać, czy obrazy optymalizowane w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG czy PNG. Wybierz
Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór formatu PNG wyłącza
ustawienia kompresji obrazu; użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub dla obrazów zawierających przezroczystość.

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF
korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.
Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby
symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i
Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub Systemowy (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja
może dać nieoczekiwane rezultaty.
Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz
będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego
utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie.
Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone
przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linię bazową, aby każdy plik JPEG był
wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu zastosowane wobec poszczególnych obrazów. Patrz temat Stosowanie
opcji eksportu obiektów.

Opcje zaawansowane EPUB
Sekcja Zawartość okna dialogowego Opcje EPUB zawiera następujące opcje.

Ebook można podzielić według określonego stylu akapitu. Podział powoduje utworzenie w pakiecie EPUB większej liczby
plików HTML, jednak może być przydatny przy dzieleniu długich plików, a przy tym zwiększa wydajność czytników EPUB.

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Możesz określić adres URL dla wydawcy, tak aby
osoba, która otrzymuje dany ebook, mogła odwiedzić jego stronę internetową.

Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla
unikatowy identyfikator pliku.Użytkownik może usunąć ten identyfikator i wprowadzić własny.

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli
używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji.

Określ, czy chcesz, aby program InDesign generował plik CSS dla eksportowanego pliku. W przypadku eksportu
dokumentu/księgi do formatu EPUB bez wygenerowania pliku CSS, tylko klasy powiązane ze stylami są oznaczane w znacznikach HTML;
nie są tworzone klasy zastępujące. Opcja ta jest przydatna, gdy wyeksportowany plik będzie używany z zewnętrznym plikiem CSS.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dołączone jest lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącza wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach eBook. Czcionki zawierają bity osadzenia,
które określają, czy dana czcionka może być osadzona.

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak
„/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza czy plik CSS istnieje lub jest poprawny. Do potwierdzenia zewnętrznej konfiguracji CSS
można użyć programu Dreamweaver.

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie sprawdza, czy skrypt JavaScript istnieje lub jest
prawidłowy, zatem warto sprawdzić poprawność i obecność tego skryptu.

Zasoby EPUB
Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.
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Aby uzyskać informacje o specyfikacji EPUB, zobacz www.idpf.org.

Pobierz bezpłatną kopię czytnika Digital Editions ze strony http://www.adobe.com/pl/products/digital-editions.html.

Aby uzyskać informacje o programie Digital Editions, zobacz blog Digital Editions.

Informacje na temat eksportowania do urządzeń Kindle można znaleźć w dokumencie Program InDesign dla urządzenia Kindle (PDF, j.
ang.).

Naucz się konwertować pliki programu InDesign do formatu EPUB i rozpocznij sprzedaż ebooków do czytania na urządzeniach Apple iPad.
Zapoznaj się Przeczytaj opracowanie InDesign dla iPada (PDF, j. ang.).

417

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl
http://help.adobe.com/pl_PL/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/pl/misc/privacy.html
http://www.idpf.org/
http://www.adobe.com/pl/products/digital-editions.html
http://blogs.adobe.com/digitaleditions/
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/digitalpublishing/pdfs/indesigntokindle_wp_ue1.pdf
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/indesign/pdfs/indesign-to-ipad.pdf


Układy płynne i układy alternatywne | CS6, CC
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Uwaga:

Do góry

Reguły układów alternatywnych i układów płynnych ułatwiają projektowanie elastycznych witryn, które dopasowują się do wielu rozmiarów stron,
bądź orientacji lub proporcji obrazu.

W przypadku publikowania w wielu formatach i rozmiarach istnieje możliwość wyboru strategii projektowej, która najlepiej odpowiada
charakterystyce zlecenia: ręczna, półautomatyczna lub w pełni zautomatyzowana. Stopień kontroli nad projektem jest niższy w przypadku
zautomatyzowanych obiegów pracy. Program InDesign oferuje szereg poprawek dla każdej z obranych strategii, które mają na celu optymalizację
kosztów i poziomu kontroli.

Automatyczne publikowanie stron opartych na płynnym układzie nie jest jeszcze możliwe ze względu na niedostępność zgodnych
technologii w przeglądarkach. 

Zalecany obieg pracy

 
A. Obieg pracy z alternatywnym układem B. Reguły alternatywnego układu i płynnej strony 

KROK 1: Wybierz urządzenie docelowe oraz wymiary i orientacja tego urządzenia. Następnie utwórz główny układ dla wszystkich stron.

KROK 2: (Opcjonalnie) Dodaj reguły układu płynnego Adobe, aby ułatwić dostosowanie zawartości strony do różnych proporcji i rozmiarów
obrazu. Reguły układu płynnego są przydatne przy tworzeniu stron przeznaczonych do wyświetlania na wielu różnorodnych urządzeniach. Bez
reguł układu płynnego należałoby ręcznie utworzyć unikalne układy dla każdego możliwego rozmiaru i proporcji obrazu z osobna. Zobacz Układy
płynne.

KROK 3: Utwórz nowe strony w tym samym dokumencie za pomocą funkcji Utwórz układ alternatywny. Wprowadź ręczne poprawki w układzie,
jeśli jest to konieczne ze względu na specyfikę głównego układu i reguły układu płynnego strony. Powtórz ten krok dla każdego nowego rozmiaru i
orientacja obrazu. Zobacz Układy alternatywne.

Układy płynne
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Skaluj

 
Układy płynne

Płynne układy ułatwiają projektowanie materiałów pod różnorodne rozmiary stron, orientacji obrazu i urządzenia. Reguły układu płynnego określają
sposób dostosowania obiektów na stronie podczas tworzenia alternatywnych układów i zmiany rozmiaru, orientacji lub proporcji obrazu.

Do różnych stron można zastosować różne reguły, zależnie od tworzonego układu oraz celów projektanta, przy czym do każdej strony można
stosować tylko jedną regułę płynnej strony jednocześnie. Układ płynny to ogólny termin obejmujący zestaw określonych reguł strony płynnej, takich
jak: skalowanie, ponowne centrowanie, oparte na liniach pomocniczych i oparte na obiektach.

Za pomocą reguł płynnej strony można dostosować zawartość do różnych rozmiarów wyjściowych.

Dostosować układ podczas tworzenia nowych stron z alternatywnymi układami w tym samym dokumencie;
Dostosować układ podczas zmiany istniejącego rozmiaru stron. Ta metoda jest skuteczniejsza od starszej funkcji Dopasowanie układu.

Aby zastosować regułę płynnej strony, wybierz narzędzie Strona  i kliknij stronę. Następnie wybierz regułę płynnej strony z paska sterowania.
Zamiennie można również użyć polecenia Układ > Układy płynne

Aby podejrzeć wynik zastosowania danej reguły, użyj narzędzia Strona i przeciągaj uchwyty stron, aby zmienić rozmiar strony. Po zwolnieniu
uchwytu strona powraca do oryginalnego rozmiaru.

Aby zmienić rozmiar strony, naciśnij klawisz Alt (w systemie operacyjnym Windows) lub Option (w systemie Mac OS) i przeciągnij kursor
myszy. Używanie myszy do zmiany rozmiaru stron może skutkować utworzeniem stron o nieprecyzyjnie określonym rozmiarze. Dokładniejszą
zmianę rozmiaru strony umożliwiają widżety Wysokość i Szerokość na pasku sterowania. 

 
Reguły strony płynnej 
A. Narzędzie Strona B. Reguły strony płynnej na pasku sterowania C. Uchwyty strony D. Przypinki reguł opartych na obiektach E. Panel Układ
płynny

Reguły strony płynnej
Do każdej oddzielnej strony można zastosować różne reguły. Należy pamiętać, że do jednej strony można zastosować tylko jedną regułę. 

Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak stosować reguły Brak, Skaluj i Wyśrodkuj ponownie podczas zmiany rozmiaru układu. Poznaj także
znaczenie reguły „Na podstawie wzorca”. Korzystanie z zasad układu płynnego: Skala, Ponowne środkowanie i W oparciu o wzorcową.

Cała zawartość strony jest traktowana jak grupa — zmiana rozmiaru strony będzie skutkować proporcjonalnym skalowaniem jej
elementów. Efekt jest podobny do efektu skalowania w telewizorach HD, w wyniku którego po dwóch stronach obrazu są widoczne poziome pasy
(letterboxing) lub pionowe pasy (pillarboxing).
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Wyśrodkuj ponownie

Oparte na linii pomocniczej

 
Reguły strony płynnej: Skala

Cała zawartość strony jest automatycznie środkowana ponownie, niezależnie od jej szerokości. W przeciwieństwie do
polecenia Skala, zawartość zachowuje oryginalny rozmiar. Za pomocą reguły Wyśrodkuj ponownie, dokładnego planowania i odpowiedniego
ułożenia zawartości można osiągnąć efekt podobny do bezpiecznych obszarów stosowanych w produkcji wideo.

 
Reguły strony płynnej: Wyśrodkuj ponownie

Linie pomocnicze definiują w obszarze strony linię prostą, do której można dostosować zawartość.
Istnieje możliwość dodania odstępu
Rozmiar ramek z tekstem może ulec zmianie; w takim przypadku tekst zostanie ponownie wlany, ale nie będzie skalowany.
Rozmiar ramek obrazów umieszczonych na stronie ulegnie zmianie, wraz z wymiarem obramowania przycięcia zawierającej je ramki.

Aby dodać płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i wyciągnij linie pomocnicze z miarki.
Reguły oparte na linii pomocniczej są podobne do skalowania 3- lub 9-plasterkowego w programach Illustrator, Fireworks i Flash. Obejrzyj
film Stosowanie reguł układu płynnego w oparciu o linie pomocnicze.

Aby skonwertować linię pomocniczą miarki na płynną linię pomocniczą, wybierz narzędzie Strona i kliknij ikonę Konwersja na płynną linię
pomocniczą na linii pomocniczej. Płynna linia pomocnicza jest wyświetlana jako linia przerywana, w przeciwieństwie do linii pomocniczej miarki,
która jest ciągła.

 
Reguły strony płynnej: Oparte na linii pomocniczej
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Oparte na obiekcie

Do góry

Użytkownik może definiować zachowanie układu płynnego odnośnie do rozmiaru i położenia względem krawędzi strony dla
każdego stałego lub względnego obiektu z osobna.

Każda krawędź obwiedni lub ramki obiekt może być stała lub ułożona względem odpowiedniej krawędzi strony. Na przykład – lewy bok ramki
może mieć relację wyłącznie z lewą krawędzią strony.
Wysokość i szerokość mogą być stałe lub zmieniać się względem strony. 

Obejrzyj film Stosowanie zasad obiektowych układów płynnych.

 
Reguły strony płynnej: Oparte na obiekcie

Układy alternatywne
Układy alternatywne są przydatne, jeśli w ramach tego samego dokumentu wymagane są różne rozmiary stron dla druku lub publikacji cyfrowych.
Funkcji tej można użyć do tworzenia różnych wersji drukowanej ulotki reklamowej. Za jej pomocą można także projektować poziome lub pionowe
układy dla takich urządzeń, jak Apple iPad lub tablety z systemem Android. 

 
Panel Alternatywne układy i Strony

Używając jej w połączeniu z opcją Układ płynne, możesz znacząco ograniczyć ilość pracy potrzebnej do ponownego ułożenia zawartości dla
każdego nowego rozmiaru i orientacji strony.

Opis ogólny tej funkcji przedstawiono na filmie Alternatywne układy przygotowanym przez serwis Lynda.com.

Tworzenie alternatywnych układów
Aby utworzyć układ alternatywny, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie Układ > Stwórz układ alternatywny
Wybierz opcję Stwórz układ alternatywny z menu panelu Strony
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Nazwa

Ze stron źródłowych

Rozmiar strony

Szerokość i wysokość

Orientacja

Zasada płynnej strony

Połącz wątki

Kopiuj style tekstowe do nowej grupy stylów

Inteligentne ponowne wlanie tekstu

 
Tworzenie alternatywnych układów

W oknie dialogowym Utwórz alternatywne układy określ następujące opcje.

Wprowadź nazwę alternatywnego układu.

Wybierz źródłowy układ z zawartością.

Wybierz rozmiar strony lub wprowadź własny rozmiar alternatywnego układu.

W tych polach jest wyświetlany rozmiar alternatywnego układu. Możesz wprowadzić w nich własne wartości, ale
spowoduje to zmianę rozmiaru strony na własny.

Wybierz orientację alternatywnego układu. Przełączenie między orientacją pionową a poziomą spowoduje aktualizację wartości
Wysokość i Szerokość.

Wybierz regułę płynnej strony stosowanej do alternatywnego układu. Wybierz pozycję Zachowaj istniejące, aby przenieść
reguły płynnej strony ze stron źródłowych. Aby zastosować nowe reguły strony płynnej, wybierz inną regułę.

Włącz tę opcję, aby umieszczać obiekty i powiązać je z oryginalnymi obiektami w układzie źródłowym. Jest to przydatne, jeśli
zamierzasz aktualizować oryginalny obiekt, ponieważ ułatwia zarządzanie aktualizacjami powiązanych obiektów. Zobacz Zawartość połączona.

Włącz tę opcję, aby skopiować wszystkie style tekstu i umieścić je w nowej grupie. Ta opcja jest
przydatna, gdy chcesz zmienić style tekstu w poszczególnych układach. 

Włącz tę opcję, aby usunąć wymuszone podziały wierszy oraz inne zastąpienia stylu tekstu.  
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Eksport zawartości do formatu EPUB | CS5.5

Uwaga:

Do góry

Do góry

Dołącz metadane dokumentu

Dodaj wpis o wydawcy

Unikalny identyfikator

Okładka formatu EPUB

Zasoby dotyczące formatu EPUB
Ogólne opcje eksportu do formatu EPUB
Opcje obrazów w formacie EPUB
Opcje zawartości w formacie EPUB

Dokument lub książkę można eksportować jako dynamicznie dostosowywalny ebook w formacie EPUB, który jest zgodny z czytnikiem Adobe
Digital Editions oraz z innymi czytnikami ebooków.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksport.

Otwórz księgę, a następnie w panelu Księga, wybierz polecenie Eksportuj księgę do formatu EPUB.

2. Określ nazwę i położenie pliku.

3. Z listy Zapisz jako typ wybierz EPUB, a następnie kliknij Zapisz.

4. W oknie dialogowym Opcje eksportu EPUB wybierz pożądane opcje w obszarze Ogólne, Obraz i Zawartość.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Jeśli zostanie określony, eksportowany plik
może zawierać obraz okładki. Obraz okładki jest tworzony z obrazu lub przez rasteryzację pierwszej strony określonego dokumentu (lub
dokumentu źródła stylu, jeśli wybrano książkę). Miniatura jest używana do przedstawienia książki w czytnikach EPUB lub w widoku biblioteki
czytnika Digital Editions. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć oprogramowania Adobe Digital Editions, które
można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Aby obejrzeć dokument i edytować zawartość pliku EPUB, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a
następnie wypakuj zawartość. Jest to szczególnie przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Obiekty programu InDesign, takie jak ramki tekstowe i obiekty zawierające umieszczone obrazy, są zawsze eksportowane, jeśli
wybierzesz opcję porządkowania Bazuj na układzie strony. Puste obiekty nie są eksportowane, o ile w obiekcie programu InDesign nie zostanie
wprowadzone odpowiednie ustawienie w Opcjach eksportu obiektów, według których zostaną wyeksportowane jako plik JPEG, GIF lub PNG.

Zasoby EPUB
Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.

Listę artykułów i zasobów poświęconych EPUB można znaleźć pod adresem: www.adobe.com/go/learn_id_epub_pl.

Aby uzyskać informacje o formacie EPUB, zobacz www.idpf.org.

Pobierz bezpłatną kopię czytnika Digital Editions ze strony www.adobe.com/pl/products/digitaleditions.

Aby uzyskać informacje o programie Digital Editions, zobacz blog Digital Editions.

Aby uzyskać informacje na temat eksportowania do urządzenia Kindle, przeczytaj opracowanie InDesign dla Kindle.

Naucz się konwertować pliki programu InDesign do formatu EPUB i rozpocznij sprzedaż ebooków do czytania na urządzeniach Apple iPad.
Zapoznaj się Przeczytaj opracowanie InDesign dla iPada.

Ogólne opcje eksportu EPUB
Sekcja Ogólne okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera następujące opcje.

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Możesz określić adres URL dla wydawcy,
tak aby osoba, która otrzymuje dany ebook, mogła odwiedzić jego stronę internetową.

Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Atrybut tego unikalnego identyfikatora można wybrać. Jeśli
pozostawisz to pole puste, unikalny identyfikator zostanie utworzony automatycznie.

Określa obraz okładki dla ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:
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Brak obrazu okładki

Rasteryzuj pierwszą stronę

Użyj istniejącego pliku obrazu

Porządkowanie

Margines księgi

Punktory

Numeracja

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Odwzorowuj na statyczne uporządkowane listy

Konwertuj na tekst

Pokaż EPUB po wyeksportowaniu

Do góry

Zachowaj wygląd z układu

Rozdzielczość (ppi)

Rozmiar obrazu

Wyrównanie obrazu i odstępy

Wstaw podział strony

Ustawienia mają zastosowanie do obiektów zakotwiczonych

Konwersja obrazu

Po wybraniu tej opcji do ebooka nie zostaje dodany żaden obraz okładki.

Po wybraniu tej opcji w wyniku rasteryzacji pierwszej strony ebooka tworzony jest plik obrazu. Zostaje on
użyty jako okładka.

Po wybraniu tej opcji można wybrać obraz na komputerze, który zostanie użyty jako okładka.

Pozwala określić kolejność eksportu elementów strony.
Bazuj na układzie strony
Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.
Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do
prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu mogą nie pojawiać
się w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.
(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach
zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku
skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej kolejności czytania.
Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.
Tak samo jak struktura XML
Porządek znaczników w widoku Struktura decyduje o porządku czytania. Patrz temat Znakowanie elementów stron.
Tak samo jak panel Artykuły
Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. Zobacz Dołączanie artykułów
do eksportu.

Określ prosty margines w firetach lub pikselach. Określenie marginesów w firetach zapewnia lepszą zgodność w konfiguracji
wieloekranowej. Ta sama wartość stosowana jest dla wszystkich marginesów: górnego, dolnego, lewego i prawego.

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane
w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze
znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign,
wówczas dołączane są także punktory drugorzędne

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy
pomocy znacznika <o>.

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w
oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Uruchamia czytnik Adobe Digital Editions, jeśli jest on dostępny.

Opcje obrazów formatu EPUB
Sekcja Obrazy okna dialogowego Opcje eksportu programu Digital Editions zawiera następujące opcje. W menu Konwersja obrazu określ sposób
eksportowania obrazów do formatu HTML.

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Określ rozdzielczość obrazów w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96
ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4).
Wartość ppi można określić dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem strony. Opcja Względem rozmiaru strony ustala
względną wartość procentową w oparciu o rozmiar obrazu względem szerokości strony programu InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy
skalowane są proporcjonalnie względem szerokości obszaru odczytu.

Określ wyrównanie obrazu, dopełnienie lewe, środkowe, prawe, górne i dolne.

Zaznacz, aby wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i
po obrazie.

Zaznacz, aby zastosować te ustawienia do wszystkich zakotwiczonych obiektów.

Pozwala wybrać, czy optymalizowane obrazy w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG, czy PNG. Wybierz
Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór PNG wyłącza ustawienia
kompresji obrazu.Używaj PNG dla obrazów bezstratnych lub obrazów zawierających przezroczystość.
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Opcje GIF (Paleta)

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu

Do góry

Format dla zawartości EPUB

Użyj stylu InDesign TOC

Podziel dokument wg stylu akapitów

Umieść przypis dolny po akapicie

Usuń wymuszone podziały wierszy

Generuj CSS

Dołącz definicje stylów

Zachowaj zmiany lokalne

Dołącz osadzone czcionki

Tylko nazwy stylów

Użyj istniejącego pliku CSS

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF
korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.
Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby
symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i
Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może
dać nieoczekiwane rezultaty.
Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz
będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego
utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie.
Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone
przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linię bazową, aby każdy plik JPEG był
wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Ignoruje opcje eksportu obiektów zastosowane przy poszczególnych obrazach. Patrz temat Stosowanie
opcji eksportu obiektów.

Opcje zawartości formatu EPUB.
Sekcja Zawartość okna dialogowego Opcje EPUB zawiera następujące opcje.

Określa, czy chcesz użyć formatu XHTML, czy DTBook. DTBook to wyspecjalizowany format przeznaczony dla
użytkowników z wadą wzroku.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o wybrany styl TOC. Z menu Styl TOC wybierz styl
TOC, którego chcesz użyć do utworzenia spisu treści w ebooku. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka
specjalny styl TOC.

Ebook można podzielić według określonego stylu akapitu. Podział powoduje utworzenie w pakiecie EPUB
większej liczby plików HTML, jednak może być przydatny przy dzieleniu długich plików, a przy tym zwiększa wydajność czytników EPUB.

Zaznacz, aby po akapicie umieścić przypisy dolne. Jeśli usuniesz zaznaczenie, przypisy dolne zostaną
zamienione w przypisy końcowe.

Zaznacz, aby usunąć wszystkie miękkie końce wiersza w eksportowanym ebooku.

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli
używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji.

Podczas eksportowania do formatu EPUB można utworzyć listę stylów CSS, które można edytować.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dołączone jest lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącza wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach eBook. Czcionki zawierają bity osadzenia,
które określają, czy dana czcionka jest osadzona.

Do arkusza stylów EPUB dołączone zostają jedynie nazwy niezdefiniowanych stylów.

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak
„/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza, czy CSS istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić konfigurację swojego CSS.
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Eksport zawartości do formatu EPUB | CS6

Do góry

Do góry

Uwaga:

Do góry

Opis ogólny
Eksport do formatu EPUB
Opcje eksportu do formatu EPUB

Ogólne opcje eksportu do formatu EPUB
Opcje obrazów w formacie EPUB
Opcje zawartości w formacie EPUB

Zasoby dotyczące formatu EPUB

Opis ogólny
Przed wyeksportowaniem układu do formatu EPUB możesz wprowadzić w nim kilka drobnych poprawek, aby zagwarantować poprawny eksport.

Dodawanie zakotwiczonych elementów grafiki – zakotwiczenie elementów grafiki w tekście pozwala na kontrolowanie ich ułożenia
względem eksportowanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zakotwiczone obiekty.
Opcje eksportu obiektów – wybierz opcje eksportu umieszczonych obiektów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Opcje eksportu
obiektów.
Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu – Odwzorowanie stylów znaków i akapitów do znaczników oraz klas HTML. Więcej
informacji można znaleźć w temacie Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu.
Wybór zawartości i kolejności – w panelu Artykuły można wybrać zawartość do wyeksportowania oraz kolejność wyświetlania tej
zawartości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Artykuły. Możesz również organizować zawartość w oparciu o układ strony lub
strukturę XML.

Eksportuj do EPUB
Możesz wyeksportować dokument lub księgę jako książkę elektroniczną z płynnym układem tekstu w formacie EPUB, która jest zgodna z
oprogramowaniem odczytującym książki elektroniczne.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksport.

Otwórz księgę, a następnie w panelu Księga, wybierz polecenie Eksportuj księgę do formatu EPUB.

2. Określ nazwę i położenie pliku.

3. Z listy Zapisz jako typ wybierz EPUB, a następnie kliknij Zapisz.

4. W oknie dialogowym Opcje eksportu EPUB wybierz pożądane opcje w obszarze Ogólne, Obraz i Zawartość.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Jeśli zostanie określona odpowiednia opcja,
eksportowany plik może zawierać obraz okładki.  Obraz okładki jest tworzony z obrazu lub przez rasteryzację pierwszej strony określonego
dokumentu (lub dokumentu źródła stylu, jeśli wybrano książkę). Miniatura jest używana do przedstawienia książki w czytnikach EPUB lub w
widoku biblioteki czytnika Digital Editions. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć oprogramowania Adobe Digital
Editions, które można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Aby obejrzeć dokument i edytować zawartość pliku EPUB, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a
następnie wypakuj zawartość. Jest to szczególnie przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Obiekty programu InDesign, takie jak ramki tekstowe i obiekty zawierające umieszczone obrazy, są zawsze eksportowane, jeśli
wybierzesz opcję porządkowania Bazuj na układzie strony. Puste obiekty nie są eksportowane, o ile w obiekcie programu InDesign nie zostanie
wprowadzone odpowiednie ustawienie w Opcjach eksportu obiektów, według których zostaną wyeksportowane jako plik JPEG, GIF lub PNG.

Opcje eksportu EPUB

Opcje ogólne EPUB
Sekcja Ogólne okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera następujące opcje.
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Wersja

EPUB 2.0.1

EPUB 3.0

EPUB 3.0 z Układem

Okładka

Brak

Rasteryzuj pierwszą stronę

Wybór obrazu

Styl spisu treści

Marginesy

Kolejność zawartości

Na podstawie układu strony

Tak samo, jak struktura XML

Tak samo, jak w panelu Artykuły

Umieść przypis dolny po akapicie

Usuń wymuszone podziały wierszy

Punktory

Numeracja

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Odwzorowuj na statyczne uporządkowane listy

Konwertuj na tekst

Pokaż EPUB po wyeksportowaniu

Zachowaj wygląd z układu

Wybierz wersję formatu EPUB. 

Format EPUB 2.0.1 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2007 r. Ten format jest obsługiwany przez
wiele różnorodnych urządzeń.

Format EPUB 3.0 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2011 r. Ten format umożliwia stosowanie
elementów dźwiękowych, klipów wideo, elementów języka JavaScript oraz pionowego tekstu w języku japońskim. Nowe cechy tego
formatu nie będą jednak działać w urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0.

Eksperymentalny format stworzony przez firmę Adobe Systems. Ten format obsługuje wiele kolumn, oblewanie
tekstem oraz inne formanty, dzięki którym utworzone układy będą dobrze wyglądać w każdej sytuacji. Opisywana funkcja działa wyłącznie
w konkretnym oprogramowaniu wyświetlającym.

Określa obraz okładki dla ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:

Po wybraniu tej opcji do ebooka nie zostaje dodany żaden obraz okładki.

Po wybraniu tej opcji w wyniku rasteryzacji pierwszej strony ebooka tworzony jest plik obrazu. Zostaje on
użyty jako okładka.

Po wybraniu tej opcji można wybrać obraz na komputerze, który zostanie użyty jako okładka.

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o wybrany styl TOC. Z menu Styl TOC wybierz styl TOC,
którego chcesz użyć do utworzenia spisu treści w ebooku. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka specjalny
styl TOC.

Wprowadź wartości w polach marginesów: górny, dolny, lewy i prawy (w pikselach). Aby użyć tej samej wartości dla każdego
marginesu, kliknij ikonę Ogranicz. 

Wybór kolejności eksportowania elementów stron.

Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.
Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od
lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu
mogą nie pojawiać się w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.
(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na
stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w
przypadku skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej
kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Porządek znaczników w widoku Struktura decyduje o porządku czytania. Więcej informacji można znaleźć
w temacie Znakowanie elementów stron.

Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie
włączone artykuły. Zobacz Dołączanie artykułów do eksportu.

Zaznacz, aby po akapicie umieścić przypisy dolne. Jeśli usuniesz zaznaczenie, przypisy dolne zostaną
zamienione w przypisy końcowe.

Zaznacz, aby usunąć wszystkie miękkie końce wiersza w eksportowanym ebooku.

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane
w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze
znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign,
wówczas dołączane są także punktory drugorzędne

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy
pomocy znacznika <o>.

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w
oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Otwiera plik EPUB w domyślnej aplikacji do odczytu tego formatu, jeśli jest dostępna.

Opcje obrazów EPUB
Sekcja Obraz okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera poniższe opcje. W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania obrazów
do formatu HTML.

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.
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Rozdzielczość (ppi)
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Opcje CSS

Dołącz definicje stylów

Zachowaj zmiany lokalne

Dołącz osadzone czcionki

Dodaj Arkusz stylu

Dodaj Skrypt
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Wybierz rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96
ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4).
Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem strony. Opcja Względem rozmiaru strony ustala
względną wartość procentową w oparciu o rozmiar obrazu względem szerokości strony programu InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy
skalowane są proporcjonalnie względem szerokości obszaru odczytu.

Określ wyrównanie obrazu, dopełnienie lewe, środkowe, prawe, górne i dolne.

Zaznacz, aby wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i
po obrazie.

Zaznacz, aby zastosować te ustawienia do wszystkich zakotwiczonych obiektów.

Pozwala wybrać, czy optymalizowane obrazy w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG, czy PNG. Wybierz
Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór formatu PNG wyłącza
ustawienia kompresji obrazu; użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub dla obrazów zawierających przezroczystość.

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF
korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.
Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby
symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i
Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może
dać nieoczekiwane rezultaty.
Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz
będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego
utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie.
Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone
przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linię bazową, aby każdy plik JPEG był
wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Ignoruje opcje eksportu obiektów zastosowane przy poszczególnych obrazach. Patrz temat Stosowanie
opcji eksportu obiektów.

Opcje zaawansowane EPUB
Sekcja Zawartość okna dialogowego Opcje EPUB zawiera następujące opcje.

Ebook można podzielić według określonego stylu akapitu. Podział powoduje utworzenie w pakiecie EPUB większej liczby
plików HTML, jednak może być przydatny przy dzieleniu długich plików, a przy tym zwiększa wydajność czytników EPUB.

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Możesz określić adres URL dla wydawcy, tak aby
osoba, która otrzymuje dany ebook, mogła odwiedzić jego stronę internetową.

Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla
unikatowy identyfikator pliku.Użytkownik może usunąć ten identyfikator i wprowadzić własny.

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli
używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji.

Podczas eksportowania do formatu EPUB można utworzyć listę stylów CSS, które można edytować.

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dołączone jest lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącza wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach eBook. Czcionki zawierają bity osadzenia,
które określają, czy dana czcionka może być osadzona.

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak
„/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza, czy CSS istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić konfigurację swojego
CSS.

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie sprawdza, czy skrypt JavaScript istnieje lub jest
prawidłowy, zatem warto sprawdzić poprawność i obecność tego skryptu.
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Zasoby EPUB
Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.

Aby uzyskać informacje o specyfikacji EPUB, zobacz www.idpf.org.

Pobierz bezpłatną kopię czytnika Digital Editions ze strony http://www.adobe.com/pl/products/digital-editions.html.

Aby uzyskać informacje o programie Digital Editions, zobacz blog Digital Editions.

Informacje na temat eksportowania do urządzeń Kindle można znaleźć w dokumencie Program InDesign dla urządzenia Kindle (PDF, j.
ang.).

Naucz się konwertować pliki programu InDesign do formatu EPUB i rozpocznij sprzedaż ebooków do czytania na urządzeniach Apple iPad.
Zapoznaj się Przeczytaj opracowanie InDesign dla iPada.
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Artykuły — wprowadzenie
Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami stron. Związków tych można używać do określania zawartości, jaka ma
zostać wyeksportowana do formatu EPUB, HTML lub dostępnego pliku PDF oraz do określania kolejności zawartości. Artykuły można tworzyć z
połączenia istniejących elementów strony tworzących dany układ, w tym z obrazów, grafik lub tekstu. Po utworzeniu artykułu istnieje możliwość
dodawania, usuwania lub zmiany kolejności elementów strony. Artykuły można tworzyć ręcznie poprzez przeciągnięcie jednego lub więcej
elementów strony do artykułu w panelu Artykuły.

Do artykułu można również dodać zawartość zbiorczą. Obsługiwane jest dodawanie zaznaczonej zawartości do zaznaczonego artykułu lub
dodawanie zawartości całego dokumentu do artykułu.

Uwaga: Panel Struktura XML udostępnia inny mechanizm, pozwalający określić kolejność zawartości, jaka ma zostać wyeksportowana do
obiegów pracy eksportu do formatów ePub, HTML oraz dostępnych plików PDF. Panel Artykuły opracowano tak, aby był prostszy, łatwiejszy w
użyciu i bardziej dostępny dla osób, które nie potrafią posługiwać się językiem XML. Nie usunięto jednak możliwości użycia panelu struktury XML.
Obecnie jest to opcja towarzysząca możliwości użycia panelu Artykuły podczas procesu eksportowania. Zobacz Tworzenie struktury XML dla
dokumentów.

Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości
1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz elementy strony, które chcesz dodać do artykułu.

Aby utworzyć pusty artykuł, nie zaznaczaj elementu strony danego układu.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W menu panelu Artykuły wybierz polecenie Nowy artykuł.

Kliknij Utwórz nowy artykuł  w dolnej części panelu Artykuły.

Przeciągnij wątek lub element strony do panelu Artykuły.

4. W oknie dialogowym Nowy artykuł wpisz nazwę artykułu.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do materiału wyjściowego eksportu w formacie EPUB/HTML.

Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu
Aby dodać wszystkie elementy strony do artykułu:

1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz artykuł, do którego chcesz dodać elementy. Jeśli nie wybierzesz artykułu, utworzony zostanie nowy artykuł.

3. Naciśnij Command (Mac OS) lub Ctrl (Windows), a następnie kliknij  w panelu Artykuły.

4. Jeśli otworzy się okno dialogowe nowego artykułu, wpisz jego nazwę.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do eksportu w formacie EPUB/HTML.

Jeśli artykuł został wybrany, w menu panelu artykułów wybierz polecenie Dodaj zawartość dokumentu do wybranych artykułów.

Zarządzanie artykułami
Artykułami można zarządzać przy pomocy panelu Artykuły. Aby dodać elementy strony do artykułu, możesz je przeciągnąć do panelu Artykuły.
Przeciągnij elementy w panelu Artykuły, aby zmienić ich kolejność lub przesuń je z jednego artykułu do drugiego.
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Wyskakujące menu panelu Artykuły pozwala również zarządzać zawartością.

Dołączanie artykułów do eksportu
Można tworzyć artykuły i wybierać, które z nich mają być dołączone podczas eksportowania do formatu EPUB lub HTML. Domyślnie wszystkie
artykuły są zaznaczane do eksportu.

Aby dołączyć artykuł podczas eksportu, zaznacz dany artykuł w panelu Artykuły i wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz pole wyboru obok artykułu.

Wybierz opcję Opcje artykułów w wyskakującym menu panelu Artykuły, a następnie wybierz opcję Dołącz podczas eksportu.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Automatyzacja

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Korzystanie ze skryptów w programie InDesign
Skrypty to potężne narzędzie pomocne przy wykonywaniu wielu zadań. Skrypt może być zarówno tak prosty, jak zautomatyzowane często
wykonywane zadanie, jak i złożony, będący zupełnie nową funkcją. Możesz tworzyć swoje własne skrypty albo uruchamiać skrypty stworzone
przez innych. Więcej informacji na temat pisania skryptów znajduje się w Podręczniku tworzenia skryptów, w folderze Adobe InDesign Technical
Info na dysku DVD programu InDesign. Możesz też skorzystać z wielu zasobów dla programistów znajdujących się na stronie internetowej
www.adobe.com/go/scripting_id_pl.

Podręcznik tworzenia skryptów zawiera wprowadzanie do tworzenia skryptów i samouczki. Folder Technical Info zawiera również wiele
użytecznych skryptów, które możesz uruchomić. Jest tam m.in. skrypt, który rysuje obramowanie wokół zaznaczonego obiektu. Niektóre z tych
skryptów pojawiają się domyślnie w panelu Skrypty.

Opis ogólny panelu Skrypty oraz Etykieta skryptu
InDesign zawiera dwa panele dotyczące skryptów: panel Skrypty oraz panel Etykieta skryptu.

Panel Skrypty jest miejscem, gdzie można uruchamiać skrypty bez opuszczania programu InDesign. Panel Skrypty wyświetla skrypty, które są
umieszczone w folderze Skrypty w folderze aplikacji InDesign oraz w folderach preferencji. Jeśli tworzysz lub otrzymujesz skrypt, możesz go
umieścić w folderze panelu Skrypty. W ten sposób będzie on wyświetlany w panelu Skrypty.

Mac OS Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[wersja]/[język]/Scripts/Panel skryptów
Windows XP Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Scripts\Panel skryptów
Windows Vista i Windows 7  Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Scripts\Panel skryptów

Szybkim sposobem na zlokalizowanie folderu panelu skryptów jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięcie z przyciskiem
Control (Mac OS) skryptu w panelu Skrypty i wybór opcji Pokaż w programie Explorer (Windows) lub Pokaż w programie Finder (Mac OS).

Następnie, możesz uruchomić skrypt dwukrotnie klikając wybrany skrypt w panelu Skrypty lub korzystając z polecenia Szybkie stosowanie.

Panel Etykieta skryptu pozwala ci na wybranie etykiety dla obiektu strony, takiego jak ramka tekstowa albo kształt. Wybranie etykiety dla obiektów
na stronie jest niezmiernie użytecznie podczas pisania skryptów, w których musisz zidentyfikować dany obiekt.

Szczegółowe informacje na temat dodawania, uruchamiania oraz edytowania skryptów znajdują się w Podręczniku tworzenia skryptów, w
folderze Adobe InDesign Technical Info na dysku DVD programu InDesign lub w serwisie internetowym Adobe www.adobe.com/go/scripting_id.

Otwieranie panelu Skrypty
 Wybierz Okno > Narzędzia > Skrypty.

Otwieranie panelu Etykieta skryptu
 Wybierz Okno > Narzędzia > Etykieta skryptu.

Działające próbki skryptów
Skrypty te można uruchomić w programie InDesign:

Dodaj linie pomocnicze Dodaje linie pomocnicze wokół zaznaczonego obiektu lub obiektów.
Dodaj punkty Dodaje punkty do ścieżek zaznaczonego obiektu lub obiektów.
Dostosuj układ Przesuwa obiekty o podaną odległość na stronie prawej/lewej.
Wyrównaj do strony Wyrównuje obiekty do określonego miejsca na stronie.
AnimationEncyclopedia Automatycznie tworzy przyciski o różnych właściwościach animacji.
Złam ramkę Usuwa zaznaczoną ramkę tekstową i jej zawartość z wątku.
Efekty narożnika Powtórnie rysuje ścieżkę zaznaczonego elementu lub elementów przy użyciu różnych efektów narożnika. Efekty narożnika
można zastosować na zaznaczonych punktach ścieżki.
Stwórz style znakowe Określa pełny styl znakowy w oparciu o zaznaczony tekst.
Kadruj znaczniki Dodaje kadrowanie i/lub pasery wokół zaznaczonego obiektu lub obiektów.
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Eksportuj wszystkie wątki Eksportuje wszystkie wątki w dokumencie do zestawu plików tekstowych.
Znajdź zmianę według listy Wykonuje serię podstawowych operacji wyszukiwania/zmiany tekstu poprzez odczytanie pliku tekstowego
rozdzielonego znakami tabulacji.
Katalog obrazów Umieszcza wszystkie grafiki w podanym folderze w układzie „stykówki”.
Wykonaj siatkę Tworzy siatkę poprzez dalszy podział lub powielenie zaznaczonego obiektu lub obiektów.
Neon Nadaje efekt „przejścia" zaznaczonemu obiektowi lub obiektom.
Efekty ścieżki Zmienia położenie punktów ścieżki na zaznaczonym obiekcie lub obiektach, dodając kreatywny efekt.
Umieść wielostronicowy PDF Rozmieszcza wszystkie strony dokumentu PDF.
Zaznacz obiekty Zaznacza obiekty na aktywnej rozkładówce według typu obiektu.
Sortuj akapity Sortuje alfabetycznie akapity w zaznaczeniu.
Podziel wątek Dzieli ramki tekstowe w zaznaczonym wątku na oddzielne, niepołączone ramki tekstowe.
Użytki tabulacji Wprowadza znaczniki tabulacji i wcięcia do zaznaczonego tekstu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i korzystania z tych przykładowych skryptów, przejdź na stronę
www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_pl (PDF).

Więcej tematów Pomocy
Korzystanie ze skryptów w programie InDesign

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online

434

http://www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_pl
http://www.adobe.com/go/scripting_id_pl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//pl_PL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_pl


Wtyczki

 

Do góry

Do góry

Instalacja wtyczek
Korzystanie z aplikacji Zarządca rozszerzeń do konfigurowania wtyczek

Instalacja wtyczek
Wtyczki programu InDesign to programy stworzone przez Adobe Systems i innych producentów współpracujących z firmą Adobe. Ich zadanie
polega na dodawaniu nowych funkcji do oprogramowania Adobe. Do programu InDesign dołączono kilka wtyczek do importowania, eksportowania,
automatyzacji i efektów specjalnych. Zostały one automatycznie zainstalowane w folderze Wtyczki. W rzeczywistości większość funkcji
oferowanych przez program InDesign realizują wtyczki.

Po zainstalowaniu, wtyczki pojawiają się jako opcje w menu, oknach dialogowych lub w panelach.

Aby uzyskać informacje na temat wtyczek nie opracowanych przez Adobe, zajrzyj na stronę www.adobe.com/go/learn_id_plugins_pl.

1. Jeżeli wtyczka zawiera program instalacyjny, należy użyć go do zainstalowania. W przeciwnym razie należy przeciągnąć kopię wtyczki do
foldera Wtyczki w folderze InDesign.

2. Wykonaj wszystkie instrukcje dołączone do wtyczki.

Uwaga: Możesz korzystać z każdej komercyjnej wtyczki stworzonej do pracy z programem InDesign. Zespół pomocy technicznej Adobe pomoże
Ci w wyodrębnieniu problemów związanych z wtyczkami. Jeżeli jednak okaże się, że problem jest związany bezpośrednio z wtyczką stworzoną
przez inną firmę, będziesz musiał zwrócić się po dalszą pomoc do tej firmy.

Korzystanie z aplikacji Zarządca rozszerzeń do konfigurowania wtyczek
Użyj aplikacji Zarządca rozszerzeń do monitorowania i dostosowywania zestawów zainstalowanych wtyczek. Na przykład, możesz uzyskać
dokładne informacje o zainstalowanych wtyczkach, tworzyć własne zestawy wtyczek do różnych zadań lub grup roboczych, oraz izolować wtyczki
podczas diagnozowania problemów. Możesz również wyłączać wtyczki.

 Wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj rozszerzeniami (Windows) lub InDesign > Zarządzaj rozszerzeniami (Mac OS).
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Zarządca rozszerzeń, kliknij Pomoc w aplikacji Zarządca rozszerzeń.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Informacje o scalaniu danych
Podstawowe etapy łączenia danych
Informacje o plikach źródłowych danych
Dodaj pola obrazów do pliku źródła danych
Informacje o dokumentach docelowych
Wybierz źródło danych
Wstaw pola danych
Dodawanie zastępczych pól danych na stronach wzorcowych
Uaktualnij, usuń lub zamień pliki źródła danych
Wyświetl podgląd rekordów z dokumentu docelowego
Włączanie lub wyłączanie podglądu
Edytuj zastępcze pola z danymi
Ustaw opcje umieszczania zawartości
Scal rekordy
Uaktualnij pola z danymi
Raport o tekście zakrytym
Opcje umieszczania zawartości

Informacje o scalaniu danych
Tworząc listy, koperty albo etykiety adresowe oparte na formularzu, można scalić plik źródła danych z dokumentem docelowym. Scalanie danych
określa się również mianem korespondencji seryjnej.

Plik źródła danych zawiera informacje zmieniające się w każdej iteracji dokumentu docelowego, np. nazwisko i adres odbiorcy listu. Plik źródła
danych składa się z pól i rekordów.Pola to grupy dokładnych informacji, takich jak nazwy firm, kody pocztowe. Rekordy to wiersze pełnych zbiorów
informacji takich jak nazwa firmy, ulica, miasto, kod pocztowy. Plik źródła danych może zawierać dane oddzielane przecinkami (format .csv) albo
tabulatorami (format .txt). W takich plikach poszczególne elementy danych są rozdzielone przecinkami albo tabulatorami.

Dokument docelowy to dokument InDesign, który zawiera zastępcze pola danych (do wypełnienia), a także wszystkie materiały stałe, tekst i inne
obiekty, które pozostaną niezmienione w każdej iteracji scalonego dokumentu.

Scalony dokumentto wynikowy dokument InDesign, który zawiera niezmienne informacje z dokumentu docelowego, powtórzone odpowiednią ilość
razy dla każdego rekordu ze źródła danych.

Scalanie danych
A. Plik źródła danych B. Dokument docelowy C. Scalony dokument

Podstawowe etapy łączenia danych

436



Do góry

Do góry

1. Zaplanuj pola danych, które wykorzystasz w dokumencie źródłowym i docelowym.
Wybierz wygląd ostatecznego dokumentu, aby określić, które pola będą potrzebne do wykonania scalenia. Na przykład, tworząc pocztówkę
wysyłaną do klientów możesz wykorzystać następujące pola danych:

<<Nazwa firmy>><<Adres>><<Miasto>>, <<Województwo>><<Kod pocztowy>>

Arkusz kalkulacyjny lub baza danych mogą mieć wtedy następującą postać:

Przykładowy plik danych

2. Zapisywanie pliku źródła danych — zwykle arkusz kalkulacyjny lub baza danych — w formacie tekstowym
rozdzielanym przecinkami (.csv) albo tabulatorami (.txt).
Upewnij się, że plik źródła danych ma taką strukturę, aby można było włączyć odpowiednie pola do dokumentu docelowego. Na przykład,
pierwszy wiersz arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać nazwy pól, które będziesz używał w dokumencie docelowym, np. „Firma” i „Adres”.

Więcej informacji znajduje się w części Informacje o plikach źródłowych danych.

3. Utwórz dokument zawierający tekst i inne obiekty, które pozostaną niezmienione w każdej wersji dokumentu
wynikowego.
Więcej informacji znajduje się w części Informacje o dokumentach docelowych.

4. Wybierz źródło danych za pomocą panelu Scalanie danych.
Więcej informacji znajduje się w części Wybierz źródło danych.

5. Wprowadź pola z panelu Scalanie danych do dokumentu docelowego.
Pola danych możesz dodawać na stronach dokumentu albo na stronie wzorcowej. Dodanie pól danych na stronie wzorcowej udostępnia
dodatkowe opcje.

Więcej informacji znajdziesz w części Wstaw pola danych i Dodawanie zastępczych pól danych na stronach wzorcowych.

6. Przejrzyj rekordy, aby sprawdzić, czy dokument docelowy będzie miał zamierzony wygląd.
Więcej informacji znajdziesz w części Wyświetl podgląd rekordów z dokumentu docelowego.

7. Scalanie dokumentu docelowego z plikiem źródłowym danych lub eksportowanie do PDF.
Więcej informacji znajdziesz w części Scal rekordy

Informacje o plikach źródłowych danych
Źródło danych na ogół pochodzi z aplikacji do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych. Możesz jednak utworzyć własny plik źródła
danych w programie InDesign albo w dowolnym edytorze tekstu. Pliki źródła danych muszą być zapisane w formacie tekstowym, rozdzielanym
przecinkami (.csv) albo tabulatorami (.txt). Informacje na temat eksportowania danych na te formaty można znaleźć w podręczniku użytkownika
aplikacji źródłowej.

W pliku tekstowym rozdzielanym przecinkami lub tabulatorami, poszczególne rekordy są oddzielane końcami akapitu, natomiast pola są
rozdzielane przecinkami lub tabulatorami. Plik źródła danych może również zawierać tekst lub ścieżki odsyłające do obrazów na dysku.

Przykład pliku źródła danych rozdzielanego przecinkami

Name,Company Name,State 
Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada 
Dat Nguyen,"Brady, Hunt, and Baxter, Inc",Delaware 
Maria Ruiz,"Brinquist Enterprises, Inc.",California 

Aby umieścić przecinek lub cudzysłów w pliku rozdzielanym przecinkami, powinieneś umieścić tekst w cudzysłowach, np. „Brady, Hunt, and
Baxter, Inc.”. Jeżeli nie wstawisz cudzysłowów, to każde nazwisko zostanie potraktowane jako osobne pole.

W pliku źródłowym danych nie można wstawić łamania wiersza wewnątrz pola. Jeśli chcesz, aby pole znajdowało się w dwóch wierszach, utwórz
dwa osobne pola, np. <<Adres1>> i <<Adres2>>.

Aby zapobiec powstawaniu pustych wierszy, podczas scalania wybierz opcję Usuń puste wiersze powstałe z pustych pól. Jeśli jednak w wierszu
występują jakiekolwiek znaki, w tym również spacje, wiersz ten nie jest usuwany.

Dodaj pola obrazów do pliku źródła danych

437



Do góry

Do góry

Dodając pola obrazów do pliku źródła danych możesz wstawiać inny obraz dla każdego scalanego rekordu. Na przykład, scalając dokumenty
zawierające informacje z różnych firm, możesz dodać obrazek z logo każdej z tych firm.

1. Otwórz plik źródła danych.
2. Na początku nazwy pola danych wpisz symbol „małpy” (@), aby wstawić tekst lub ścieżkę odsyłającą do plików obrazka.

Symbol @ musi się znaleźć tylko w pierwszym wierszu; kolejne wiersze powinny zawierać ścieżki do obrazów. W ścieżkach rozpoznawane
są małe i wielkie litery. Należy stosować się do konwencji nazewnictwa obowiązującej w systemie operacyjnym, w którym zapisano obrazki.

Jeżeli po wpisaniu znaku @ na początku pola wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, wprowadź apostrof (') przed symbolem @ (np.
'@Photos), aby zatwierdzić funkcję. Niektóre aplikacje, np. Microsoft Excel, rezerwują symbol @ dla funkcji.

(Windows) Przykład odwołania do obrazu w pliku źródła danych

Nazwa Wiek @Photos

Bill Tucker 36 C:\Photos\BillTucker.jpg

Dat Nguyen 53 C:\Moje dokumenty\dat.gif

Maria Ruiz 26 C:\Photos\Ruiz.psd

(Mac OS) Przykład odwołania do obrazu w pliku źródła danych

Nazwa Wiek @Photos

Bill Tucker 36 Mac HD:Photos:BillTucker.jpg

Dat Nguyen 53 Desktop:Family:dat.gif

Maria Ruiz 26 Mac HD:Photos:Ruiz.psd

Można użyć programu InDesign w celu wyświetlenia ścieżki obrazu w systemie operacyjnym. Wstaw obraz w dokumencie InDesign, a
następnie użyj panelu Łącza, aby wyświetlić lokalizację obrazu. Zaznacz obraz i wybierz Kopiuj informacje > Kopiuj pełną ścieżkę z menu
panelu Łącza. Po wklejeniu ścieżki do źródła danych wymagana może być jej edycja. Technika ta przydaje się szczególnie w przypadku
obrazów znajdujących się na serwerze.

Informacje o dokumentach docelowych
Po utworzeniu pliku źródła danych skonfiguruj dokument docelowy i wstaw do niego pola z pliku źródła danych. Dokument docelowy zawiera
zastępczy tekst i grafikę dla pól danych, np. projekt graficzny, który ma się pojawiać na każdej pocztówce. Pola te można dodać po zaznaczeniu
źródła danych.

Dokument docelowy zawiera pola ze źródła danych z tekstem zastępczym.

Po scaleniu danych program InDesign tworzy nowy dokument, w którym pola są zastępowane danymi wyznaczonymi w pliku źródła danych.
Możesz dodawać pola danych na stronach dokumentu albo na stronie wzorcowej.

Wybierz źródło danych
Przed wstawieniem pól do dokumentu docelowego wybierz źródło danych w panelu Scalanie danych. Dla jednego dokumentu docelowego
możesz wybrać tylko jeden plik źródłowy danych.

1. Utwórz lub otwórz dokument, który będzie służył jako docelowy.
2. Wybierz Okno > Narzędzia > Scalanie danych.
3. Wybierz polecenie Wybierz źródło danych z menu panelu Scalanie danych.
4. Aby zmienić opcje tekstu delimitowanego, wybierz polecenie Pokaż opcje importu.

Program InDesign automatycznie wykrywa rodzaj ogranicznika (delimiter) i kodowanie użyte w pliku źródła danych, zatem wyświetlanie opcji
importu nie jest na ogół potrzebne. Można jednak wybrać inne opcje kodowania i ogranicznika, jeżeli użytkownik uważa, że zostały one
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wykryte nieprawidłowo.

5. Odszukaj plik źródła danych i naciśnij przycisk Otwórz.
6. Jeśli zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, należy dostosować parametry ogranicznika i kodowania, po czym kliknąć OK. Pola danych

pojawią się w panelu Scalanie danych.

Uwaga: Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że nie można otworzyć pliku, lub jeżeli na liście pojawią się nieprawidłowe pola, powinieneś
zmodyfikować arkusz kalkulacyjny lub bazę danych i zapisać dane w formacie rozdzielanym przecinkami lub tabulatorami.
Kiedy wybierzesz już źródło danych i pola są załadowane w panelu Scalanie danych, wszystkie zmiany źródła danych nie będą miały odbicia w
dokumencie docelowym dopóki nie uaktualnisz źródła danych.

Wstaw pola danych
Po wybraniu źródła danych, w panelu Scalanie danych pojawi się lista nazw pól. Są to takie same nazwy, jak nagłówki kolumn wprowadzone w
pliku źródła danych. Ikony wskazują, czy pole zawiera tekst czy grafikę. Po dodaniu pola danych do dokumentu, staje się ono polem zastępczym,
np. <<Firma>>. Takie elementy zastępcze możesz zaznaczać i formatować tak samo, jak dowolny tekst lub grafikę.

Możesz przypisać pola grafiki do istniejącej ramki, aby utworzyć ruchomy obraz. Możesz też przed wstawieniem pola grafiki umieścić punkt
wstawiania w ramce tekstowej albo zaznaczyć tekst. Wówczas wstawiona zostanie mała ramka zastępcza w wierszu. Grafikę zastępczą możesz
skalować, aby określić rozmiary scalonych obrazów.

Po wstawieniu pola danych, program InDesign zapamiętuje źródło, z którego to pole pochodzi. Wszelkie błędy na liście pól, np. nieprawidłowa
pisownia, puste pola lub błędne rodzaje pól, należy usunąć w aplikacji źródłowej, a następnie uaktualnić panel Scalanie danych.

Wstaw tekstowe pole danych do dokumentu docelowego
1. Utwórz ramkę tekstową na stronie dokumentu albo na stronie wzorcowej.

Aby dodać pola danych na stronie wzorcowej, zobacz część Dodawanie zastępczych pól danych na stronach wzorcowych.

2. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, w miejscu, gdzie ma się pojawić pole zastępcze, albo zaznacz tekst, który ma zostać
zastąpiony.

3. Aby umieścić pole zastępcze, wykonać jedną z następujących czynności:

Kliknij pole na liście w panelu Scalanie danych.

Przeciągnij nazwę pola z listy w panelu Scalanie danych i upuść ją w ramce tekstowej, aby dodać pole zastępcze. Jeżeli przeciągniesz
pole tekstowe do pustej ramki, to ramka ta zmieni się w ramkę tekstową.

Zastępcze pola tekstowe są oznaczone w docelowej aplikacji przez podwójne kanciaste nawiasy (np. <<Nazwa>>). Użyte są obecne ustawienia
atrybutów (takich jak czcionka i rozmiar).

Uwaga: Nie możesz utworzyć poprawnego pola, po prostu wpisując jego nazwę lub edytując istniejące pole. Pola muszą być wstawiane za
pomocą panelu Scalanie danych.

Wstaw graficzne pole danych do dokumentu docelowego
Aby wstawić nową grafikę zastępczą w wierszu, przeciągnij pole graficzne na ramkę tekstową albo umieść punkt wstawiania w ramce
tekstowej i kliknij pole graficzne.
Aby wstawić nową grafikę niezależną, przeciągnij pole graficzne do pustej ramki albo do istniejącej ramki graficznej. Jeżeli przeciągniesz pole
graficzne do pustej ramki, to ramka ta zmieni się w ramkę graficzną.
Aby wstawić pole do zgrupowanych obiektów, komórek tabeli albo obiektów zagnieżdżonych, przeciągnij pole graficzne na element
docelowy.

Zastępcze pola graficzne pojawiają się jako ramki z nazwą pola.

Dodawanie zastępczych pól danych na stronach wzorcowych
Wstawiając pola zastępcze na stronach wzorcowych, możesz wykorzystać zalety niedostępne przy wstawianiu ich na stronach dokumentu:

Wynikowy dokument po scaleniu zawiera oryginalne elementy zastępcze na stronach wzorcowych, a wyniki scalenia na stronach dokumentu,
w postaci przesłonięć obiektów z wzorca.

Dokument scalony zachowuje połączenie ze źródłem danych, zatem po zmodyfikowaniu rekordów źródła możesz uaktualnić zawartość
scalonego dokumentu, wybierając polecenie Uaktualnij zawartość w polach danych. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeżeli zmieni się
układ dokumentu scalonego, a potem okaże się, że trzeba dodać do niego nowe dane z pliku źródłowego.

Ustawienia w oknie dialogowym Utwórz scalony dokument są takie same jak opcje używane w dokumentach docelowych, możesz więc
szybko odtworzyć bieżący dokument, zachowując jego wygląd. Za pomocą tych wspólnych ustawień możesz również utworzyć identyczny
dokument połączony z innym źródłem danych, albo nowy dokument o nieco zmodyfikowanym układzie.

Uwaga: W przypadku dodawania pól danych na stronie wzorcowej należy upewnić się, że ramka tekstowa zawierająca pola danych umożliwia
przesłanianie elementów wzorcowych. Wybierz ramkę tekstu na stronie wzorcowej, a następnie zaznacz w menu panelu Strony opcję Dopuść
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przesłanianie elementów wzorcowych w zaznaczeniu. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, dane nie zostaną scalone. (Patrz Tworzenie wzorców).
Nie możesz umieścić pól danych jednocześnie na stronach dokumentu i na stronach wzorcowych. Aby scalić dokument, musisz nadać pierwszej
stronie dokumentu wzorzec zawierający pola danych.

Ważne: Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że program InDesign nie może scalić dokumentu, bo nie ma żadnych pól zastępczych, to być
może dodano te pola do wzorca po lewej stronie rozkładówki, a dokument ma tylko jedną stronę. Strona 1 opiera się na prawej stronie wzorcowej,
zatem pola zastępcze należy dodawać do tej właśnie strony wzorca.

Uaktualnij, usuń lub zamień pliki źródła danych
Aby uaktualnić pliki źródła danych, zmodyfikuj i zapisz plik źródłowy w formacie rozdzielanym przecinkami lub tabulatorami, a następnie
wybierz polecenie Uaktualnij źródło danych z menu panelu Scalanie danych.

Zmiany zostaną odzwierciedlone w panelu Scalanie danych. Jeżeli po uaktualnieniu zmiany nie pojawią się w dokumencie, wyłącz opcję
Podgląd, a potem ponownie ją włącz.

Aby usunąć połączenie z plikiem źródła danych, wybierz polecenie Usuń źródło danych z menu panelu Scalanie danych.
Aby zmienić plik źródła danych na inny, wybierz polecenie Wybierz źródło danych z menu panelu Scalanie danych, a następnie wybierz
nowy plik źródła danych. InDesign może nie rozpoznać niektórych pól w takim pliku. Najlepiej wówczas usunąć i ponownie wstawić pola
elementów zastępczych.

Jeżeli wygenerujesz dokument scalony z dokumentu docelowego, w którym pola danych wstawiono na stronach wzorcowych, to możesz
uaktualniać te pola w wynikowym dokumencie.

Wyświetl podgląd rekordów z dokumentu docelowego
Przed scaleniem dokumentu docelowego i pliku źródła danych warto przejrzeć rekordy, aby upewnić się, że po scaleniu pola danych zostaną
odpowiednio wypełnione. Gdy przeglądasz rekordy, panel Scalanie danych wyświetla rzeczywiste dane pochodzące z pliku źródła danych, a nie
pola zastępcze. Na przykład, zamiast zobaczyć <<Firma>>, możesz przeczytać Adobe Systems, Inc. Rekordy możesz przewijać za pomocą
przycisków nawigacyjnych w panelu Scalanie danych.

Jeżeli w jednym z rekordów wystąpią problemy, np. błędna pisownia albo niepotrzebne spacje, zaleca się zmodyfikowanie pliku źródłowego w
aplikacji, z której pochodzi. (Zobacz Informacje o plikach źródłowych danych).

1. Kliknij opcję Podgląd na dole panelu Scalanie danych albo wybierz polecenie Podgląd rekordów z menu panelu Scalanie danych.
2. Naciskaj przyciski nawigacyjne, aby przeglądać dane z różnych rekordów.

Aby przejść do konkretnego rekordu, naciskaj przyciski nawigacyjne na dole panelu. Możesz także wpisać numer rekordu w pole tekstowe
nawigacji, które znajduje się na dole panelu, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return.

Włączanie lub wyłączanie podglądu
Przełączanie między trybami podglądu może ujawnić albo skorygować pewne problemy. Pamiętaj przy tym o następujących kwestiach:

Jeżeli opcja Podgląd rekordu nie jest zaznaczona, to zawartość podglądu wypełniają pola zastępcze. Jeżeli usuniesz obraz wraz z jego
ramką albo cały łańcuch tekstowy, to po wyłączeniu opcji Podgląd rekordu pola zastępcze nie pojawią się, gdyż również zostały usunięte.

Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje umieszczania zawartości nie są pokazywane, dopóki nie naciśniesz przycisku OK. Ponadto
jeżeli zaznaczona jest opcja Podgląd rekordu, dane nie będą uwzględniać zmienionych ustawień umieszczania, dopóki nie wyłączysz tej opcji
i nie włączysz jej ponownie.

Przy próbie zapisania dokumentu w trybie podglądu program wyświetli komunikat proszący o wyłączenie podglądu przed zapisaniem
dokumentu.

Edytuj zastępcze pola z danymi
Po dodaniu pola danych tekstowych do dokumentu, tekst zastępczy pola wprowadzany jest przy użyciu atrybutów formatowania (np. czcionki i
rozmiaru), aktywnych w punkcie wstawiania. Modyfikując atrybuty tekstu zastępczego, możesz sterować tym, jak będą wyglądały rzeczywiste
dane.

 Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić atrybuty elementu zastępczego, zaznacz tekst zastępczy, a następnie ustaw atrybuty formatowania w taki sam sposób, jakbyś to
robił z każdym zwykłym tekstem.

Aby zmienić element zastępczy, zaznacz ten element lub rzeczywiste dane i wybrać inną nazwę pola w panelu Scalanie danych.

Aby usunąć pole zastępcze, zaznacz je i naciśnij klawisz Backspace lub Delete.

Uwaga: W edytorze wątków zastępcze pola tekstowe są wyświetlane w taki sam sposób jak hiperłącza. W widoku edytora wątków nie są
dostępne niektóre opcje panelu Scalanie danych.
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Ustaw opcje umieszczania zawartości
Za pomocą okna dialogowego Opcje umieszczania zawartości możesz określić domyślne ustawienia dla bieżącego dokumentu albo dla wszystkich
kolejnych projektów. Okno to umożliwia określenie sposobu umieszczania obrazów, zdefiowanie ich przyłączania lub osadzania, ustawienie
usuwania pustych wierszy w przypadku pustych pól, a także podania maksymalnej liczby rekordów w każdym scalanym dokumencie.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby ustawienia dotyczyły tylko bieżącego dokumentu, otwórz dokument docelowy.

Aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów tworzonych w przyszłości, zamknij wszystkie dokumenty.

2. Wybierz Okno > Narzędzia > Scalanie danych.
3. Wybierz polecenie Opcje umieszczania zawartości z menu panelu Scalanie danych.
4. Zmień opcje umieszczania zawartości. (Zobacz Opcje umieszczania zawartości).
5. Kliknij OK.

Scal rekordy
Po sformatowaniu dokumentu docelowego i wstawieniu pól z pliku źródła danych, możesz przystąpić do scalania informacji z pliku źródłowego z
dokumentem docelowym. Można scalać rekordy z innym dokumentem programu InDesign lub bezpośrednio z plikiem PDF. Podczas scalania
program InDesign tworzy nowy dokument lub plik PDF, oparty na dokumencie docelowym, zastępując pola w dokumencie docelowym
odpowiednimi informacjami z pliku źródła danych.

Scalenie dokumentu zawierającego zastępcze pola danych na stronach wzorcowych spowoduje skopiowanie tych obiektów na strony wzorcowe w
wygenerowanym dokumencie.

Scalanie pojedynczych lub wielu rekordów
1. Po otwarciu dokumentu docelowego wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz polecenie Utwórz scalony dokument z menu panelu Scalanie danych albo kliknij przycisk Utwórz scalony dokument .

Z menu panelu Scalanie danych wybierz polecenie Eksportuj do formatu PDF.

2. Na karcie Rekordy w sekcji Rekordy do scalenia wybierz opcję Wszystkie rekordy, aby scalić wszystkie rekordy z pliku źródłowego, opcję
Jeden rekord, aby scalić konkretny rekord, albo podaj Zakres rekordów do scalenia.

3. W polu Liczba rekordów na stronę dokumentu wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz opcję Jeden rekord, aby każdy rekord zaczynał się na początku kolejnej strony.

Wybierz Wiele rekordów, aby na jednej stronie znalazł się więcej niż jeden rekord. (Na przykład, przy drukowaniu etykiet adresowych)

Nie można scalać wielu rekordów, jeśli pola danych występują na stronie dokumentu w dokumencie wielostronicowym lub jeśli pola
danych występują na wielu stronach wzorcowych.

4. Zaznacz opcję Generuj raport ukrytego tekstu wraz z tworzeniem dokumentu, aby automatycznie założyć raport monitorujący tekst zakryty,
który powstał w czasie scalania danych z dokumentem InDesign. (Zobacz Raport o tekście zakrytym).

5. Zaznacz opcję Ostrzegaj, gdy brakuje obrazów, aby program wyświetlał alarm brakującego łącza w razie niedostępności jednego z obrazów.
6. Jeżeli na karcie Rekordy zaznaczono opcję Wiele rekordów, kliknąć kartę Wiele rekordów i ustawić następujące opcje:

W sekcji Marginesy wpisz wartości określające odległość między liniami pomocniczymi marginesów a każdą krawędzią strony.

W sekcji Układ rekordów wybierz opcję Najpierw rzędy lub Najpierw kolumny, a następnie podaj odstępy między kolumnami i rzędami.

7. Jeżeli wybrano opcję Wiele rekordów, kliknij Podgląd wielu rekordów, aby przejrzeć efekt zmian wprowadzonych w oknie dialogowym Scal
rekord. Do przeglądania rekordów służą przyciski Stron.

8. Kliknij kartę Opcje i ustaw opcje umieszczania. (Zobacz Opcje umieszczania zawartości).
9. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk OK.

10. W przypadku eksportowania do formatu PDF ustaw opcje PDF, a następnie kliknij przycisk Eksportuj. Następnie podaj nazwę oraz położenie
pliku i kliknij przycisk Zapisz. (Zobacz Opcje Adobe PDF).

Jeżeli źródło danych zawiera odwołania do nieobsługiwanych formatów plików albo niedostępnych obrazów, trzeba poprawić plik źródłowy, tak aby
wskazywał obsługiwany plik, skorygować ścieżki do brakujących plików, albo po prostu przenieść taki plik do folderu, w którym program InDesign
będzie mógł go znaleźć.

Ograniczenie dla złączania wielu rekordów
Możesz wybrać opcję Wiele rekordów, aby na jednej stronie znalazł się więcej niż jeden rekord. Na przykład, tworząc etykiety adresowe musisz
wydrukować więcej niż jedną etykietę na stronie. Sposób w jaki będą wyświetlane rekordy w scalonej publikacji zależy głównie od opcji układu.
Poniżej jest przedstawiona lista ograniczeń, które możesz napotkać przy użyciu opcji Wiele rekordów:
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Nie możesz scalać wielu rekordów, jeżeli pola danych występują na stronie dokumentu w dokumencie wielostronicowym, albo jeżeli pola
danych występują na wielu stronach wzorcowych.

Scalanie danych pozwala na określenie tylko jednego rozmiaru pól zastępczych.

Usunięcie rekordu w scalonej publikacji sprawi, że pozostałe rekordy zostaną przeniesione do wolnych elementów zastępczych.

Scalanie do pliku PDF
Podczas scalania z plikiem PDF wszystkie opcje są takie same, jak w przypadku tworzenia scalonego dokumentu programu InDesign. Wyjściowy
plik PDF wykorzystuje możliwości PDF XObjects dla części statycznych strony, co prowadzi do zmniejszenia jego objętości.

Uaktualnij pola z danymi
Po scaleniu dokumentu z polami zastępczymi na stronach wzorcowych możesz zmienić układ dokumentu wynikowego, zachowując jednocześnie
możliwość uaktualnienia wartości ze źródła danych. Do uaktualnienia pól danych przy zachowaniu układu dokumentu służy opcja Uaktualnij pola
danych. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku scalonych dokumentów, w których pola zastępcze występują na stronach wzorcowych.

1. Wprowadź zmiany w pliku źródła danych, a następnie zapisz go i zamknij.
2. W dokumencie scalonym wybierz polecenie Uaktualnij pola danych.

Zmiany wprowadzone podczas uaktualniania pól danych zostaną zapisane w pliku dziennika.

Ta opcja sprawdza się najlepiej w sytuacji, gdy po prostu zmodyfikowano lub dodano rekordy w pliku źródła danych. Natomiast jeżeli dodasz
pola zastępcze, wprowadzisz nowe pola w pliku źródłowym albo zmienisz ustawienia w oknie dialogowym Utwórz dokument scalony,
powinieneś użyć opcji Utwórz dokument scalony, aby wygenerować nowy dokument wynikowy.

Raport o tekście zakrytym
Raport o tekście nie mieszczącym się jest wyświetlany, jeżeli w oknie dialogowym Utwórz dokument scalony zaznaczono opcję Generuj raport
ukrytego tekstu, a po scaleniu danych w jednym z pól pojawił się tekst zakryty.

Raport wyświetla wszystkie wystąpienia zakrytego tekstu w postaci numerowanej listy, podając numer strony, na której wystąpił tekst, liczbę
zakrytych znaków/słów oraz urywek zakrytego tekstu.

Jeśli raport pojawi się podczas tworzenia scalonego dokumentu, skorzystaj z niego, aby naprawić zakryty tekst. Na przykład możesz zwiększyć
rozmiar ramki tekstowej, zmniejszyć rozmiar czcionki lub dokonać edycji tekstu.

Opcje umieszczania zawartości
W oknie dialogowym Opcje umieszczania zawartości dostępne są następujące opcje:

Dopasuj obrazy proporcjonalnie Utrzymuje proporcje obrazu, ale zmienia jego rozmiar, dopasowując go do ramki (ustawienie domyślne).
Dopasuj obrazy do ramek Skaluje obrazy tak, aby miały takie same proporcje, jak ramka.
Dopasuj ramki do obrazów Zachowuje rozmiar obrazka, ale dopasowuje do niego rozmiar ramki.
Zachowaj rozmiary ramek i obrazów Umieszcza obraz w niezmienionych wymiarach w lewym górnym rogu ramki. Jeżeli obraz jest za duży w
stosunku do ramki, to zostanie przycięty.
Wypełnij ramki proporcjonalnie Umieszcza obraz w taki sposób, że jego wysokość lub szerokość wypełnia ramkę, a reszta zostaje przycięta.
Wyśrodkuj w ramce Wyrównuje środek obrazu do środka ramki.
Połącz obrazy Tworzy łącze, czyli ścieżkę, do oryginalnego pliku graficznego. Gdy opcja ta jest wyłączona, wszystkie dane graficzne są osadzane
w dokumencie InDesign.
Usuń czyste wiersze w pustych polach Usuń końce akapitów wstawionych do pustych pól. Jest to opcja szczególnie przydatna w
korespondencji seryjnej, gdzie występuje opcjonalne pole adresu. Ta opcja ignoruje miękki koniec linii. Jeśli w wierszu występują jakiekolwiek
znaki, w tym również spacje, wiersz ten nie jest usuwany.
Ograniczenie rekordów w dokumencie Określa maksymalną liczbę rekordów dla każdego scalanego dokumentu. Po osiągnięciu tej wartości
progowej tworzony jest nowy dokument o liczbie stron odpowiedniej do pomieszczenia pozostałych rekordów (aż do ponownego osiągnięcia tego
limitu). Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję Jeden rekord.
Ograniczenie stron w dokumencie Określa maksymalną liczbę stron dla każdego dokumentu. Po osiągnięciu tej wartości progowej tworzony jest
nowy dokument o liczbie stron odpowiedniej do pomieszczenia pozostałych rekordów (aż do ponownego osiągnięcia tego limitu). Ta opcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy podczas złączania wybrano opcję Wiele rekordów z menu Liczba rekordów na stronę dokumentu.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online
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Dostępność

Tworzenie dostępnych dokumentów PDF (plik PDF, 2,6 MB)
artykuł (1 stycznia 2011 r.)

Niektóre treści połączone z tą stroną mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Dodawanie struktury do plików PDF
W jaki sposób znaczniki wpływają na możliwości powtórnego wykorzystania oraz na ułatwienia dostępności.
Opis koncepcji ponownego wlewania oraz optymalizacja tego procesu
Znakowanie elementów stron
Przypisywanie obrazom etykiet przeznaczonych dla oprogramowania czytającego na głos z ekranu
Grupowanie elementów strony w artykuł

Dodawanie struktury do plików PDF
Jeżeli podczas eksportowania pliku do formatu Adobe PDF zaznaczy się opcję Utwórz PDF oznakowany (dostępną w obszarze Ogólne okna
dialogowego Eksport Adobe PDF), to eksportowane strony zostaną automatycznie opatrzone zestawem znaczników strukturalnych, opisujących
zawartość i identyfikujących takie elementy strony, jak nagłówki, wątki i ilustracje. Panel Znaczniki w programie InDesign umożliwia dodanie
kolejnych znaczników lub zmodyfikowanie istniejących przed wyeksportowaniem pliku. Wprowadzone zmiany pojawiają się w panelu Struktura
(Widok > Struktura > Pokaż strukturę).

Dodając znaczniki do dokumentu InDesign przed jego wyeksportowaniem można zwiększyć dostępność i możliwości ponownego wykorzystania
dokumentów Adobe PDF. Jeżeli dokument PDF nie zawiera znaczników, to program Adobe Reader lub Acrobat próbuje oznakować go
automatycznie, gdy użytkownik czyta lub ponownie wlewa tekst. Jednak rezultaty takiego znakowania mogą być niezadowalające. Jeżeli
wyeksportowany plik PDF nie wydaje się zadowalający, można zmodyfikować jego strukturę znaczników, posługując się narzędziami programu
Adobe 6.0 Professional i nowszych wersji. Najbardziej zaawansowane narzędzia zapewnia wersja Acrobat 9 Professional.

Znaczniki zastosowane w celu wyeksportowania dokumentu do pliku PDF nie decydują o tym, które elementy treści są eksportowane, tak jak ma
to miejsce w przypadku eksportu XML. Znaczniki takie podają natomiast programowi Acrobat więcej informacji o strukturze treści dokumentu.

Zalety stosowania znaczników
Wprowadzenie znaczników do dokumentu przed wyeksportowaniem go do formatu PDF umożliwia:

Przypisanie nazw stylów akapitowych InDesign do stylów akapitowych Adobe PDF wyznaczanych znacznikami Acrobat. Pozwala to na
stworzenie elastycznego pliku PDF, który będzie można wyświetlać na urządzeniach kieszonkowych i innych mediach.

Znaczniki drukarskie, tekst i obrazy można oznaczyć i ukryć — tak aby nie pojawiały się one po odświeżeniu dokumentu w programie
Acrobat. Na przykład, oznakowanie elementu strony znacznikiem Artifact spowoduje, że nie będzie on wyświetlany po zmianie wyglądu
zawartości oznakowanego dokumentu Adobe PDF w celu wyświetlenia go na urządzeniu kieszonkowym, małym wyświetlaczu albo monitorze
z dużym powiększeniem.

Dodawanie do rysunków tekstu alternatywnego, który może zostać odczytany na głos przez specjalne oprogramowanie (np. dla potrzeb
użytkowników niewidomych).

Zastępowanie liter graficznych, np. ozdobnych inicjałów, czytelnymi literami.

Określanie tytułu zestawu artykułów oraz grupowanie wątków i rysunków w artykuły.

Porządkowanie wątków i rysunków w kolejności czytania.

Rozpoznawanie tabel, sformatowanych list i spisów treści. Rozpoznawanie bloków zawartości przynależnych do różnych wątków.

Dołączanie informacji o formatowaniu tekstu, takich jak wartości Unicode dla znaków, rodzaj odstępów między wyrazami oraz dywizy miękkie
i twarde.

W jaki sposób znaczniki wpływają na możliwości powtórnego wykorzystania oraz na
ułatwienia dostępności.
Zawartość dokumentu Adobe PDF można ponownie wykorzystać. Na przykład, raport Adobe PDF zawierający tekst, tabele i obrazy można
rozpowszechniać w różnych formatach: w druku lub do czytania z dużego monitora, do przeglądania na urządzeniach kieszonkowych, do czytania
na głos przez czytnik ekranu, oraz jako strony HTML do bezpośredniego otwierania w przeglądarce internetowej. Łatwość i niezawodność takiego
ponownego wykorzystania zawartości zależy od logicznej struktury dokumentu.

Aby dokumenty Adobe PDF można było skutecznie wykorzystywać w różnych zastosowaniach, należy wprowadzić do nich znaczniki. Znakowanie
pozwala uporządkować dokument, tj. utworzyć drzewo jego logicznej struktury. Drzewo struktury logicznej odnosi się do sposobu organizacji
zawartości dokumentu, np. strony tytułowej, rozdziałów, sekcji i podrozdziałów. Struktura może definiować precyzyjną kolejność czytania i ułatwić
nawigację, szczególnie w przypadku dłuższych i bardziej złożonych dokumentów PDF. Nie zmienia przy tym wyglądu dokumentu.
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Osoby, które nie widzą lub nie są w stanie rozpoznać wyglądu dokumentu, mogą skorzystać z technologii pomocniczych. Dzięki strukturze
logicznej, takie technologie w niezawodny sposób przetwarzają treść dokumentu. Większość technologii pomocniczych wymaga istnienia struktury,
gdyż pozwala im to przekazywać znaczenie treści i obrazów w formacie alternatywnym, np. dźwiękowym. W dokumencie bez znaczników taka
struktura nie istnieje; program Acrobat musi ją więc przybliżyć na podstawie preferencji kolejności czytania. Jest to metoda zawodna i często
powoduje, że poszczególne części strony są czytane w złej kolejności lub w ogóle pomijane.

W programie Acrobat 6.0 (lub nowszym) znaczniki pojawiają się na karcie Znaczniki; są tam zagnieżdżone zgodnie z definicjami powiązań
oznakowanych elementów. W programie Acrobat Standard nie można edytować znaczników. Jeżeli praca bezpośrednio na znacznikach PDF jest
niezbędna, należy uaktualnić wersję do Acrobat Professional 9. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Acrobat.

Drzewo struktury logicznej w panelu Zakładki w programie Acrobat 9

Uwaga: Znaczniki używane w plikach Adobe PDF można porównać do znaczników w plikach HTML i XML. Więcej podstawowych informacji na
temat tekstu oznakowanego można znaleźć w licznych podręcznikach i opracowaniach dostępnych w księgarniach, bibliotekach i w Internecie.

Opis koncepcji ponownego wlewania oraz optymalizacja tego procesu
Dokument PDF można podać procedurze ponownego wlewania tekstu, która zapewnia jego czytelność na urządzeniach kieszonkowych, małych
wyświetlaczach albo standardowych monitorach przy dużym powiększeniu, bez potrzeby przewijania każdego wiersza w poziomie.

Ponowne wlanie tekstu do dokumentu Adobe PDF powoduje, że do nowego dokumentu trafia część zawartości, a część jest pomijana. W
większości przypadków do nowego dokumentu wlewany jest tylko tekst czytelny. Tekst czytelny obejmuje artykuły, akapity, tabele, obrazy i
sformatowane listy. Do elementów, które nie są uwzględniane w dokumencie zawiniętym zaliczają się: formularze, komentarze, pola podpisów
cyfrowych i dodatkowe elementy stron, np. numery stron, nagłówki i stopki. Strony zawierające zarówno elementy czysto tekstowe, jak i pola
formularzy czy podpisów cyfrowych, nie są zawijane. Teksty pionowe są zawijane w poziomie.

Tworząc dokumenty PDF, użytkownik może zoptymalizować je do ponownego wlewania, wprowadzając strukturę znaczników. Odpowiednie
oznakowanie dokumentu daje pewność, że zawinięty dokument będzie wyświetlany w zamierzonej przez autora kolejności, a kolejne jego
fragmenty – mimo umieszczenia na różnych stronach lub w różnych kolumnach – nie będą przeplatane innymi fragmentami. Kolejność czytania
zależy od drzewa struktury, które można zmienić za pomocą panelu Struktura.

445



Do góry

Nagłówki i łamy (na górze) są ponownie wlewane w logicznym porządku czytania (na dole).

Znakowanie elementów stron
Ramki tekstowe oraz elementy graficzne mogą być znakowane automatycznie lub ręcznie. Po oznakowaniu elementów stron można użyć panelu
Struktura i zmienić kolejność elementów na stronie, przeciągając elementy struktury na nowe miejsce w hierarchii. Zmiany kolejności elementów
wprowadzone w panelu Struktura zostaną uwzględnione w pliku Adobe PDF. Kolejność elementów w panelu Struktura jest użyteczna przy
zapisywaniu pliku PDF z programu Acrobat w formacie HTML lub XML. Kolejność jest również przydatna, gdy dokument programu InDesign
eksportowany jest do programu Dreamweaver (XHTML) lub formatu Wydań elektronicznych (EPUB).

Automatyczne znakowanie elementów stron
Po wybraniu polecenia Dodaj nieoznaczone obiekty, program InDesign dodaje odpowiednie znaczniki do panelu Znaczniki, a także nadaje
pewnym nieoznakowanym elementom strony znaczniki Story (wątek) i Figure (rysunek). Znacznik Story stosowany jest do wszystkich
nieoznakowanych ramek tekstowych, a znacznik Figure do każdego nieoznakowanego elementu graficznego. Później można ręcznie dodać inne
znaczniki do sekcji tekstu. Automatyczne oznakowanie elementów strony nie gwarantuje jednak, że zostaną one odpowiednio ustrukturalizowane
w eksportowanym pliku PDF.

1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Znaczniki, aby wyświetlić panel Znaczniki.
2. Wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż strukturę, aby wyświetlić panel Struktura, który pojawi się po lewej stronie okna dokumentu.
3. Wybierz polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura.
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Znaczniki w panelu Struktura i panelu Znaczniki

Ręczne znakowanie elementów stron
1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Znaczniki, aby wyświetlić panel Znaczniki.
2. Wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż strukturę, aby wyświetlić panel Struktura, który pojawi się po lewej stronie okna dokumentu.
3. Wybierz polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura.
4. Zaznacz element strony w dokumencie.
5. Zaznacz znacznik w panelu Znaczniki. Oto kilka sugestii dotyczących zastosowań niektórych zaimportowanych znaczników:

Artefakt Znacznik Artifact umożliwia ukrywanie elementów strony, takich jak numery stron i niepotrzebne obiekty, przy wyświetlaniu
wyeksportowanego dokumentu PDF w trybie Przepływ. W trybie tym są wyświetlane tylko elementy oznakowane. Więcej informacji można
znaleźć w dokumentacji programu Adobe Acrobat. Jest to funkcja szczególnie przydatna przy wyświetlaniu plików PDF na urządzeniach
kieszonkowych lub innych czytnikach PDF.

Komórka Znacznik stosowany do komórek w tabeli.

Figure (obraz) Ten znacznik stosuje się do grafiki umieszczonej. Po wybraniu polecenia Dodaj nieoznaczone obiekty program InDesign
nadaje znacznik Figure wszystkim nieoznakowanym elementom graficznym umieszczonym w dokumencie.

Znaczniki akapitowe (P, H, H1–H6) Te znaczniki nie mają wpływu na sposób wyświetlania wyeksportowanego pliku PDF w widoku
ponownego wlewania tekstu Mogą być one jednak przydatne przy eksportowaniu pliku PDF do formatu HTML.

Wątek Ten znacznik stosuje się do wątków. Po wybraniu polecenia Dodaj nieoznaczone obiekty program InDesign nadaje znacznik Story
wszystkim nieoznakowanym ramkom tekstowym. Załóżmy na przykład, że dokument programu InDesign został sformatowany przy użyciu
trzech stylów akapitowych: Head1, Head2 oraz Body. Najpierw przypiszemy te style akapitowe odpowiednio do znaczników H1, H2 i P.
Następnie wyeksportujemy dokument do pliku PDF. Po wyeksportowaniu dokumentu PDF do formatu HTML lub XML w programie Acrobat,
akapity oznakowane znacznikami H1, H2 i P zostaną odpowiednio wyświetlone w przeglądarce internetowej (np. styl H1 – duże, pogrubione
litery). Informacje o eksportowaniu dokumentów PDF do formatu HTML lub XML można znaleźć w dokumentacji programu Adobe Acrobat.

Przypisywanie obrazom etykiet przeznaczonych dla oprogramowania czytającego na głos z
ekranu
Oprogramowanie czytające na głos z ekranu może opisywać elementy graficzne, które ilustrują ważne pojęcia w dokumencie. W tym celu jednak
trzeba przypisać do nich opisy. Czytniki ekranowe nie rozpoznają bowiem ilustracji i elementów multimedialnych, jeżeli w ich znacznikach nie
wprowadzono tekstu alternatywnego.

Atrybut Alt umożliwia tworzenie tekstu alternatywnego, który jest odczytywany „zamiast” obrazu. Atrybut ActualText ma działanie podobne do
atrybutu Alt, ponieważ pojawia się zamiast obrazu. Atrybut ten umożliwia zastąpienie obrazu wchodzącego w skład słowa, np. wyszukanej grafiki
inicjału. W tym przykładzie atrybut ActualText pozwoli na odczytanie inicjału jako części słowa.

Podczas eksportowania dokumentu do pliku PDF wartości atrybutów Alt i ActualText są zachowywane w wynikowym pliku PDF i będą widoczne w
programie Acrobat 6.0 i nowszych wersjach. Tekst alternatywny może zostać wykorzystany przy zapisywaniu pliku PDF z programu Acrobat w
formacie HTML lub XML. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji programu Adobe Acrobat.
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1. Jeżeli to konieczne, wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż strukturę, aby wyświetlić panel Struktura. Następnie wybierz polecenie
Okno > Narzędzia > Znaczniki, aby wyświetlić panel Znaczniki.

2. Wybierz polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura.
3. Aby obraz został oznakowany jako Figure, należy zaznaczyć obraz, a następnie wybrać z panelu Znaczniki znacznik Figure.
4. Zaznacz element Figure w panelu Struktura, a następnie wybierz polecenie Nowy atrybut z menu panelu Struktura.
5. W polu Nazwa wpisz Alt lub ActualText (przy użyciu tej funkcji jest rozróżniana wielkość liter).
6. W polu Wartość wpisz tekst, który będzie się pojawiać zamiast obrazu.

Grupowanie elementów strony w artykuł
Za pomocą panelu Struktura można grupować logicznie elementy stron, łącząc je w element Article (artykuł). Na przykład, w przypadku zbioru
wątków ciągnących się przez wiele stron można utworzyć element macierzysty, który będzie zawierał te wątki w jednej grupie. Elementy
macierzyste nazywa się elementami strukturalnymi. Pogrupowanym artykułom można również nadawać nazwy.
Uwaga: Nie można oznakować zgrupowanych elementów strony (obiektów).

Aby zgrupować elementy strony, wybrać polecenie Nowy element z menu panelu Struktura, wybrać element Article w panelu Znaczniki, a
następnie przeciągnąć elementy strony pod element Article w panelu Struktura.
Aby nadać nazwę zgrupowanym pozycjom, kliknij element Article w panelu Struktura prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy
atrybut. W polu Nazwa wpisz Title. W polu Wartość wpisz pożądaną nazwę artykułu.

Więcej tematów Pomocy
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Artykuły — wprowadzenie
Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości
Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu
Zarządzanie artykułami
Dołączanie artykułów do eksportu

Artykuły — wprowadzenie
Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami stron. Związków tych można używać do określania zawartości, jaka ma
zostać wyeksportowana do formatu EPUB, HTML lub dostępnego pliku PDF oraz do określania kolejności zawartości. Artykuły można tworzyć z
połączenia istniejących elementów strony tworzących dany układ, w tym z obrazów, grafik lub tekstu. Po utworzeniu artykułu istnieje możliwość
dodawania, usuwania lub zmiany kolejności elementów strony. Artykuły można tworzyć ręcznie poprzez przeciągnięcie jednego lub więcej
elementów strony do artykułu w panelu Artykuły.

Do artykułu można również dodać zawartość zbiorczą. Obsługiwane jest dodawanie zaznaczonej zawartości do zaznaczonego artykułu lub
dodawanie zawartości całego dokumentu do artykułu.

Uwaga: Panel Struktura XML udostępnia inny mechanizm, pozwalający określić kolejność zawartości, jaka ma zostać wyeksportowana do
obiegów pracy eksportu do formatów ePub, HTML oraz dostępnych plików PDF. Panel Artykuły opracowano tak, aby był prostszy, łatwiejszy w
użyciu i bardziej dostępny dla osób, które nie potrafią posługiwać się językiem XML. Nie usunięto jednak możliwości użycia panelu struktury XML.
Obecnie jest to opcja towarzysząca możliwości użycia panelu Artykuły podczas procesu eksportowania. Zobacz Tworzenie struktury XML dla
dokumentów.

Tworzenie artykułu i dodawanie do niego zawartości
1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz elementy strony, które chcesz dodać do artykułu.

Aby utworzyć pusty artykuł, nie zaznaczaj elementu strony danego układu.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W menu panelu Artykuły wybierz polecenie Nowy artykuł.

Kliknij Utwórz nowy artykuł  w dolnej części panelu Artykuły.

Przeciągnij wątek lub element strony do panelu Artykuły.

4. W oknie dialogowym Nowy artykuł wpisz nazwę artykułu.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do materiału wyjściowego eksportu w formacie EPUB/HTML.

Dodawanie wszystkich elementów strony w dokumencie do artykułu
Aby dodać wszystkie elementy strony do artykułu:

1. Wybierz polecenie Okno > Artykuły, aby otworzyć panel Artykuły.

2. Zaznacz artykuł, do którego chcesz dodać elementy. Jeśli nie wybierzesz artykułu, utworzony zostanie nowy artykuł.

3. Naciśnij Command (Mac OS) lub Ctrl (Windows), a następnie kliknij  w panelu Artykuły.

4. Jeśli otworzy się okno dialogowe nowego artykułu, wpisz jego nazwę.

5. Wybierz opcję Dołącz podczas eksportu, aby dodać artykuł do eksportu w formacie EPUB/HTML.

Jeśli artykuł został wybrany, w menu panelu artykułów wybierz polecenie Dodaj zawartość dokumentu do wybranych artykułów.

Zarządzanie artykułami
Artykułami można zarządzać przy pomocy panelu Artykuły. Aby dodać elementy strony do artykułu, możesz je przeciągnąć do panelu Artykuły.
Przeciągnij elementy w panelu Artykuły, aby zmienić ich kolejność lub przesuń je z jednego artykułu do drugiego.
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Wyskakujące menu panelu Artykuły pozwala również zarządzać zawartością.

Dołączanie artykułów do eksportu
Można tworzyć artykuły i wybierać, które z nich mają być dołączone podczas eksportowania do formatu EPUB lub HTML. Domyślnie wszystkie
artykuły są zaznaczane do eksportu.

Aby dołączyć artykuł podczas eksportu, zaznacz dany artykuł w panelu Artykuły i wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznacz pole wyboru obok artykułu.

Wybierz opcję Opcje artykułów w wyskakującym menu panelu Artykuły, a następnie wybierz opcję Dołącz podczas eksportu.
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Obieg pracy związany z formularzami
W programie InDesign można tworzyć formularze i eksportować je bezpośrednio do formatu PDF. Program InDesign obsługuje teraz pola
formularzy oraz dodatkowe czynności operacje z nimi związane. Biblioteka Przyciski i formularze (Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze)
zawiera elementy, które można stosować do tworzenia interaktywnych formularzy.

Przy pomocy programu InDesign można tworzyć proste formularze, bez konieczności obróbki gotowego dokumentu PDF w programie Acrobat po
jego opublikowaniu. Na stronach dokumentu można umieszczać proste elementy formularza. Obsługiwane są popularne typy pól, takie jak pola
tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru oraz podpisy. Można także dodawać operacje przesłania formularza pocztą e-mail lub wydrukowania go.

Poza podstawowymi opcjami projektowania w programie InDesign dostępne są także bardziej kreatywne funkcje pozwalające zwiększyć
atrakcyjność formularza.

Możliwość stosowania obrysów i wypełnień wobec pól formularza PDF.
Możliwość dodawania niestandardowych stanów dla przycisków, pól wyboru oraz przycisków opcji, takich jak Wł, Wył. oraz Najazd kursorem.
Określenie rozmiaru czcionki w polach wprowadzania tekstu.

Przykład: W celu zebrania danych dotyczących karty kredytowej można utworzyć przyciski opcji z tradycyjnych ikon kart kredytowych, przypisując
różnorodne obrazy do poszczególnych stanów przycisku.

W przypadku zaawansowanych obiegów pracy z formularzami istnieje możliwość wyeksportowania formularza podstawowego i kontynuowania
jego obróbki w programie Adobe Acrobat.

Dodawanie pola formularza
W celu dodania pól formularza do układu należy skorzystać z panelu Przyciski i formularze. Procedury dodawania interaktywnych pól formularza
są takie same jak procedury dodawania przycisków, dzięki czemu nie trzeba uczyć się nowych rzeczy. Istnieje możliwość tworzenia formularzy
obsługiwanych przez program Adobe Reader lub Adobe Acrobat. Przy pomocy programu InDesign można tworzyć atrakcyjne formularze, których
nie da się utworzyć w programie Acrobat.

 
Panel Przyciski i formularze

1. Umieść ramkę w miejscu, w którym ma znaleźć się pole formularza.
2. Otwórz panel Przyciski i formularze (Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze).
3. Zaznacz ramkę, a następnie z listy Typ wybierz typ elementu formularza. Możesz także kliknąć ramkę prawym przyciskiem myszy i wybrać

pozycję Interaktywne > Konwertuj na [nazwa elementu].
4. Wprowadź nazwę pola formularza. Aby utworzyć grupę przycisków opcji, wszystkie poszczególne przyciski muszą mieć taką samą nazwę.
5. Wybierz zdarzenie i dodaj operacje, które mają być do niego przypisane. Dodano różnorodne zdarzenia, w tym Wyczyść formularz, Drukuj

formularz i Wyślij formularz. W zdarzeniu Wyślij formularz podaj adres URL, na przykład „mailto:xyz@przyklad.pl”.
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6. Przycisk opcji, pole wyboru lub przyciski: należy określić atrybuty wyglądu dla poszczególnych stanów. Program InDesign dodaje domyślne
grafiki do różnych stanów, jednak istnieje możliwość dodania własnych.

7. Określanie opcji PDF
Opis – wprowadzona wartość jest wyświetlana jako podpowiedź i używana do tworzenia dostępnych formularzy
Wartość przycisku — ta wartość jest równoznaczna z wartością eksportu programu Acrobat i może również służyć do zidentyfikowania
przycisku opcji grupy znajdującej się w dostępnym formularzu. 

Określanie kolejności tabulatorów
Ustalenie przejrzystej kolejności tabulatorów pozwala na tworzenie wygodnych w użyciu i dostępnych formularzy. Użytkownicy mogą nawigować
pomiędzy polami formularza, bez konieczności używania narzędzia wskazującego. Naciśnięcie klawisza Tab podświetla następne w kolejności
pole formularza.

Istnieją dwie metody określania kolejności tabulatorów w oznaczonym pliku PDF.

W panelu Artykuły (Okno > Artykuły) można określić kolejność tabulatorów.
Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Ustaw kolejność tabulatorów.

Określ kolejność tabulatorów za pomocą artykułów

 
Określanie kolejności tabulatorów przy pomocy panelu Artykuły

1. Otwórz panel Artykuły (Okno > Artykuły).

2. Przeciągnij pola formularza do panelu Artykuły.

3. W panelu Artykuły przeciągnij elementy, aby określić wymaganą kolejność pól.

Aby umożliwić czytnikom korzystanie z określonej kolejności, w menu panelu Artykuły włącz opcję Użyj dla kolejności odczytu w oznakowanym
dokumencie PDF. Nie zapomnij włączyć opcji Utwórz PDF znakowany podczas eksportu pliku PDF.

Określ kolejność tabulatorów za pomocą struktury
1. Wybierz polecenie Obiekty > Interaktywne > Ustaw kolejność tabulatorów.
2. Kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ułożyć elementy w żądanej kolejności tabulatorów.

W przypadku eksportowania do interaktywnego pliku PDF należy włączyć opcję Określ kolejność tabulatorów za pomocą struktury w oknie
dialogowym Eksportuj PDF.

Zobacz też
Praca z artykułami

Opcje eksportu do interaktywnego pliku PDF
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Wymagania systemowe

Niektóre treści, do których prowadzą łącza na tej stronie, mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
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