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Ogólnie rzecz ujmując to w Quarku nic nie dzieje się bez ramek. Cokolwiek będziesz chciał
utworzyć w tym programie (poza małymi wyjątkami), będzie musiało zostać umieszczone
w specjalnej ramce. Na początku pracy może to wydać się dosyć skomplikowane, ale w rze-
czywistości jest to bardzo wygodny sposób w ustalaniu poszczególnych elementów na stronie.

Wyróżniamy trzy rodzaje ramek. Ramki tekstowe (Text), które przeznaczone są do
przechowywania tekstu. Jeśli będziesz chciał cokolwiek wpisać lub importować tekst, to
najpierw konieczne będzie narysowanie ramki tekstowej.

Rysunek 1.1.
Kolekcja różnych

ramek tekstowych

Kolejnym typem ramek są ramki graficzne (Picture). W tych ramkach będą umieszczane
rysunki i zdjęcia z innych programów graficznych.

Rysunek 1.2.
Kolekcja różnych

ramek graficznych

Ostatnim typem ramek są ramki typu None. Jest to specjalny rodzaj ramki ozdobnej nie
zawierającej ani grafiki, ani tekstu. Mogą one natomiast mieć różny kształt i kolor. Otrzy-
mujemy je poprzez narysowanie kształtu dowolnym narzędziem do tworzenia ramek (tek-
stowych lub graficznych) i zmianę jej właściwości.



16 QuarkXPress 4.1. Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenie 1.1.  

 1. Po uruchomieniu programu i utworzeniu nowego dokumentu z palety Tools wybierz
narzędzie Rectangle Text Box i na stronie dokumentu narysuj ramkę tekstową. Ramkę
rysujemy metodą przeciągnij i puść.

 2. Kliknij w miejscu, gdzie będzie znajdować się lewy górny narożnik ramki i następnie
przeciągnij kursor po przekątnej prostokąta. Cały czas trzymaj wciśnięty lewy klawisz
myszy. Po otrzymaniu właściwego kształtu zwolnij klawisz myszy.

Rysunek 1.3.
Rysowanie

ramki tekstowej

 3. Przyjrzyj się teraz palecie Measurements. Wreszcie nie jest pusta. Po narysowaniu
ramki w palecie Measurements wyświetlane są podstawowe opcje odnoszące się
do zaznaczonego obiektu. Pola oznaczone X i Y określają położenie ramki na stronie.
Pola W i H pokazują rozmiar ramki, czyli szerokość i wysokość. Pole z rysunkiem
kąta określa, o jaki kąt obrócony jest obiekt. Ostatnie pole Cols opisuje liczbę kolumn
tekstowych, na jakie ramka została podzielona. Prawda o palecie Measurements jest
taka, że będzie ona pokazywała inną zawartość w zależności od zaznaczonego
edytowanego obiektu. O tej palecie w każdym rozdziale będziesz dowiadywać się
czegoś nowego. Życzę miłego odkrywania jej „tajemnic”.

Co prawda w narysowanej ramce jeszcze nie możesz nic napisać, ale udało ci się ją stwo-
rzyć. W następnym ćwiczeniu dowiesz się więcej o ramkach tekstowych. Ale wcześniej...

QuarkXPress został wyposażony w dwa narzędzia ułatwiające pracę przy składzie stron.
Każde z nich realizuje inne zadania.

Narzędzie Item  po narysowaniu ramki zostało uruchomione automatycznie. Służy ono
do zaznaczania poszczególnych elementów składu, oraz ich przemieszczaniu po stronach.

Narzędzie Content  odpowiedzialne jest za edycję zawartości ramek.
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Rysunek 1.4.
Wykres zastosowań

narzędzi Content i Item

Ćwiczenie 1.2.  

Kontynuujemy poprzednie ćwiczenie. Narysowałeś już ramkę tekstową, czas, zatem wypeł-
nić ją tekstem.

 1. Z palety Tools wybierz narzędzie Content  i kliknij nim w ramkę tekstową.
W lewym górnym rogu ramki pojawi się migający kursor. Od tej pory cała klawiatura
jest do twojej dyspozycji. Możesz wpisać dowolny tekst.

 2. Przyjrzyj się teraz palecie Measurements. Pojawiły się dodatkowe opcje, które
uaktywniają się, gdy klikamy narzędziem Content  w ramkę tekstową:

Rysunek 1.5.
Opcje sterujące

wyglądem tekstu,

które umieszczone

są w palecie

Measurements

1. Opcje Flip Horizontal (odbij poziomo) i Flip Vertical (odbij pionowo);

2. Kern Amount — określanie odstępu między znakami;

3. Leading — inaczej interlinia, czyli odstęp pomiędzy liniami podstawowymi pisma;

4. Opcje formatowania wyrównywania tekstu w akapicie: Left, Centered, Right, Justified, Forced;
5. Opcje formatowania znaku: Plain, Bold, Italic, Underline, Word Underline, Strike Thru, Outline,

Shadow, All Caps, Smal Caps, Superscript, Subscript, Superior;

6. Font — krój czcionki;

7. Size — wielkość czcionki.
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 3. Narzędziem Content  zaznacz fragment tekstu, klikając i przeciągając nad nim
kursorem. Następnie zmień dla niego krój czcionki, klikając w palecie Measurements

w polu Font, w czarny trójkąt przy nazwie obecnie używanego kroju.

Rysunek 1.6.
Wybór kroju

czcionki dla

zaznaczonego tekstu

 4. Gdy masz zaznaczony fragment tekstu, kliknij w opcję Size w palecie Measurements

i zmień rozmiar czcionek na większy. Po kliknięciu w czarny trójkąt wybierz
odpowiednią wartość wielkości czcionki.

 5. Zauważ, że domyślnie tekst w akapicie jest wyrównywany lewostronnie (Left).
Kliknij narzędziem Content w dowolnym miejscu w tekście akapitu. Następnie
kliknij w poszczególne opcje wyrównywania tekstu akapitowego i obserwuj efekt
ich działania.

Rysunek 1.7.
Przykłady

zastosowania

różnych ustawień

wyrównywania

tekstu w akapicie

Opcje podkreśleń, przekreśleń, obrysu czy cienia stosowane są dosyć rzadko. Zastosowanie mają

raczej do ozdobnych tytułów i nagłówków. Do formatowania tekstu w trybie znaku (Character

Attributes) możesz także użyć specjalnej palety, którą możesz wywołać poleceniem z menu

głównego Style | Character... lub skrótem Ctrl+Shift+D.
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Rysunek 1.8.
Paleta

właściwości znaku

Rysunek 1.9.
Znaki przemieszczone

o –2 pt i 2 pt wartością

Baseline Shift

W wywołanym oknie dwie opcje nie pojawiają się w palecie Measurements. Opcja Scale

powoduje zniekształcenie (rozciągnięcie lub zawężenie) znaku w pionie (Vertical) i poziomie

(Horizontal). Bardzo rzadko jednak stosuje się tę funkcję.

Drugą opcją jest Baseline Shift. Funkcja ta steruje przemieszczeniem w pionie i poziomie

poszczególnych znaków. Wartości dodatnie podnoszą znak z linii bazowej, a ujemne opuszczają.

Ćwiczenie 1.3.  

Wielokrotnie zdarza się, że po narysowaniu jakiejś ramki (lub większej ich ilości) chcemy
z niej zrezygnować w projekcie.

 1. Aby usunąć ramkę wraz z zawartością, musisz zaznaczyć ją narzędziem Item 
i wcisnąć na klawiaturze klawisz Delete. Możesz też skorzystać z poleceń menu
głównego Item | Delete lub skrótu Ctrl+K.

 2. Quark oferuje także możliwość usunięcia zawartości ramki bez naruszania struktury
samej ramki. Aby usunąć z ramki wstawione zdjęcie, musisz kliknąć w ramkę
narzędziem Content  i wcisnąć klawisz Delete. Aby zrealizować to samo polecenie
z menu głównego, wybierz Edit | Delete. Zastosowanie polecenia z menu Item (Ctrl+K)
usunie zawartość razem z ramką, mimo że pracujemy narzędziem Content.

Ramki typu None są specjalnymi ramkami, które nie przechowują żadnej treści, czyli nie
można w nie wpisać żadnego tekstu i nie można umieścić obrazów graficznych. W takim
razie, po co one w ogóle istnieją? Otóż służą jako typowe ozdobniki strony. Jako że nie
mają zdefiniowanej żadnej zawartości, nie powodują znacznego rozrostu pliku Quarka.
Przykładowe zastosowanie i sposób tworzenia takich ramek prześledzimy w kolejnym
ćwiczeniu.
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Skład prostej wizytówki i praca z podstawowymi kolorami

Ćwiczenie 1.4.  

W tym ćwiczeniu wykonamy projekt wizytówki imiennej z prostym układem graficznym
składającym się z tekstu i ozdobnych ramek typu None.

 1. Otwórz nowy dokument poleceniem File | New | Document. Aby szybko utworzyć
nowy dokument, możesz użyć skrótu Ctrl+N.

 2. W oknie ustawień nowego dokumentu w pole Width wpisz 90 mm, a w pole Height

50 mm. Marginesy ustaw na 3 mm. Określą one odsunięcie wszystkich elementów
wizytówki od krawędzi projektu. Ustawienia zatwierdź klawiszem OK.

Rysunek 1.10.
Ustawienia

nowego

dokumentu

 3. Z palety Tools wybierz narzędzie do rysowania prostokątnych ramek tekstowych —
Rectangle Text Box  i narysuj dowolną ramkę. Następnie w palecie Measurements

w polach Width (szerokość) i Height (wysokość) ramki wpisz następujące wymiary:
W: 36,559 mm i H: 50 mm. Narysowaną ramkę umieść przy lewym boku strony.

Rysunek 1.11.
Do ustalenia

rozmiarów ramek

można użyć palety

Measurements
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 4. Narysowana ramka może być w każdej chwili wypełniona tekstem, zatem
przekonwertujmy ją w prostą ramkę ozdobną. Z menu tekstowego wybierz polecenie
Item | Content | None. Zrobione! Z tym, że ramka w obecnej postaci nie stanowi żadnego
ozdobnika. Musimy nadać jej jakiś kolor — wykonamy tę czynność w następnym
ćwiczeniu.

Aby przywołać widok palety Colors, wciśnij na klawiaturze klawisz F12. W oknie do-
kumentu pojawi się nowa paleta.

Rysunek 1.12.

1. Frame Color

— kolor obrysu ramki

2. Background Color

— kolor tła ramki

3. Menu typów wypełnień

4. Okno zdefiniowanych

 kolorów

W palecie znajduje się jeszcze jedna ikona o kształcie koperty, która jest aktualnie nie-
aktywna. Jest to kolor zawartości ramki.

Ćwiczenie 1.4.  cd. 

Kontynuujemy poprzednie ćwiczenie.

 5. Zaznacz ramkę narzędziem Item  i następnie kliknij ikonę koloru niebieskiego
(Blue) w palecie Colors.

 6. Wybierz z palety Tools ponownie narzędzie Rectangle Text Box  i narysuj
kolejną ramkę tekstową. Ramkę umieść po prawej stronie projektu, na białej części.

 7. Kliknij w ramkę narzędziem Content , aby wstawić kursor i wpisz imię
i nazwisko właściciela wizytówki. Następnie tym samym narzędziem zaznacz wpisany
tekst. Kliknij na początku tekstu i nie puszczając klawisza myszy przeciągnij kursor
na koniec tekstu. Zaznaczony tekst będzie zaznaczony kolorem czarnym i widoczny
w kontrze, czyli na biało.

 8. W palecie Colors jest aktywna teraz środkowa ikona — Text Color (kolor tekstu).
Kliknij w nią, aby przejść w edycję koloru tekstu w ramce. Z wyświetlonych poniżej
dostępnych kolorów kliknij kolor niebieski (Blue).

Rysunek 1.13.
Procedura

nadawania

tekstowi  koloru
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Zapewne zadajesz sobie pytanie, czy ramka wokół tekstu jest widoczna i jak wygląda
projekt bez tych wszystkich niebieskich linii pomocniczych. Aby się o tym przekonać,
wciśnij klawisz F7. Teraz masz okazję przyjrzeć się pracy w „innym świetle”. Ponowne
wciśnięcie klawisza F7 włączy ponownie widok „projektowy”.

 9. Narysuj kolejną ramkę tekstową narzędziem Rectangle Text Box  i umieść ją na
niebieskim polu po lewej stronie projektu. Wewnątrz ramki narzędziem Content 
wpisz dane adresowe firmy, w której pracuje właściciel wizytówki. Hm... Nie wygląda
to za ciekawie. Ramka jest biała i nie wygląda najlepiej. Dużo atrakcyjniej tekst ten
wyglądałby, gdyby był napisany literami w białym kolorze na niebieskim tle ozdobnej
ramki.

Rysunek 1.14.
Widok

rozmieszczonych

elementów

projektu

 10. W palecie Colors kliknij w ikonę Background Color (tło ramki) i z menu dostępnych
kolorów wybierz kolor None (żaden). W ten sposób pozbyłeś się białego wypełnienia
ramki tekstowej. Jest ona teraz przeźroczysta. Zaznacz tekst w ramce i zmień jego
kolor na biały. Pamiętaj, aby przełączyć się na ikonę Text Color (kolor tekstu). Dopiero
wtedy kliknij odpowiedni kolor w palecie.

Rysunek 1.15.
Strzałki

pokazują kolejność

wykonywanych

czynności

nadawania kolorów

 11. Wciśnij klawisz F7 i przyjrzyj się projektowi. Jeśli dojdziesz do wniosku, że któryś
z elementów należy przesunąć, to zaznacz go narzędziem Item  i po prostu
przemieść w nowe miejsce.

Zanim przejdziesz do dalszej lektury, proponuję chwilę „radosnej twórczości”.
Zaprojektuj teraz własną wizytówkę. Wykorzystaj wiedzę zdobytą do tej pory.

Prawdopodobnie zadajesz sobie teraz pytanie, czy paleta Colors może pokazywać więcej
kolorów? Oczywiście, że tak. Trzeba jednak wcześniej je zdefiniować. Jak to zrobić? Oto
krótki przepis...
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Ćwiczenie 1.5.  

 1. Z menu głównego wybierz polecenie Edit | Colors lub wciśnij skrót na klawiaturze
Shift+F12. Pojawi się okno dialogowe edycji kolorów.

Rysunek 1.16.
Okno zarządzania

kolorami

dokumentu

 2. Zauważ, że główne okno podglądu kolorów zawiera podstawowe próbki kolorów.
Są nimi trzy składowe modelu RGB (Red, Green, Blue), cztery składowe modelu
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), kolor White (biały) i dodatkowo kolor
Registration (kolor znaczników drukarskich). Aby wprowadzić do tych kolorów
nową próbkę, kliknij w przycisk New (nowy). Pojawi się kolejne okno dialogowe.

Rysunek 1.17.
Okno edycji

parametrów

nowego koloru

 3. W polu Name (nazwa) możesz określić, pod jaką nazwą ma występować próbka.
Jeśli tego nie uczynisz, to program określi kolor jako New Color. Poniżej znajduje
się okno opcji wyboru modelu kolorystycznego, w jakim określisz skład próbki
kolorystycznej. Jako że standardowo drukujemy z modelu CMYK (tzw. triada
drukarska), to właśnie ten model kolorystyczny wybierz z listy rozwijanej. W prawym
dolnym rogu palety znajdują się suwaki określające ilość składowych poszczególnych
barw. Po lewej stronie widoczne jest okienko New, gdzie możesz podglądać, jak będzie
wyglądać generowany kolor. Edytując kolor w modelu CMYK, wyłącz opcję Spot

Color. Aby zatwierdzić ustawienia, kliknij klawisz OK.
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 4. W palecie Colors For Document... pojawiła się nowa zielona próbka. Aby została
ona zachowana w palecie Colors, musisz zapisać obecny stan edycji kolorów poprzez
kliknięcie w przycisk Save (zapisz).

Istnieje jeszcze pewna sztuczka powodująca, że szybko możemy przejść do edycji poszczególnych

kolorów z palety Colors i zmieniać ich wygląd. Wystarczy kliknąć w próbkę z wciśniętym

klawiszem Ctrl. Spowoduje to otwarcie okna Colors For Document z aktywną próbką. Wciśnięcie

klawisza Enter na klawiaturze powoduje przejście do okna edycji koloru (Edit Color).

W tym miejscu należą ci się słowa wyjaśnienia. Co to są modele kolorystyczne?

Podstawowym modelem kolorystycznym jest RGB. Skrót ten oznacza trzy składowe
Red (Czerwony), Blue (Niebieski) i Green (Zielony). W modelu tym barwy otrzymu-
jemy poprzez mieszanie barw składowych, z których każda zawiera się w wartościach
od 0 do 256 poziomów jasności. Dlatego nazywamy ten model także modelem addy-
tywnym. Głównym zastosowaniem tego modelu jest Internet.

Kolejnym modelem kolorystycznym, w którym będziemy tworzyli nasze prace jest
CMYK. Poszczególne litery skrótu oznaczają: Cyan, Magenta, Yellow, Black. W modelu
tym barwę otrzymujemy przez odjęcie (pochłonięcie) poszczególnych barw z widma
światła białego. Mówimy wtedy o modelu subtraktywnym. Model CMYK jest używany
w procesie druku materiałów na profesjonalnych maszynach drukarskich. Dlatego jeśli
ilustracja przez nas wykonana będzie drukowana w drukarni, to nie możemy jej oddawać
do wydrukowania w modelu RGB tylko w modelu CMYK. Stąd też wniosek, że głównie
z tego modelu będziemy korzystać w pracy z Quarkiem.

Całkowicie innym systemem kolorów jest Pantone. System ten oparty jest na druku
„z puszki”. Posługując się specjalnym wzornikiem kolorów dokładnie wiemy, jak kolor
będzie wyglądał po wydrukowaniu. Drukarz po prostu będzie używał określonej przez nas
(projektantów) farby. System ten szczególnie sprawdza się przy tworzeniu prac jedno lub
dwu kolorowych, gdzie koszty druku zostają znacznie obniżone.

Model Trumatch jest systemem także opartym na zasadzie stosowania katalogu próbek.
Różnicą jest to, że próbki opisane są procentowym składem poszczególnych farb CMYK.

Ćwiczenie 1.6.  

W tym ćwiczeniu spróbujemy wykonać prostą ulotkę drukowaną z dwóch kolorów.

 1. Otwórz nowy dokument poleceniem File | New | Document lub użyj skrótu Ctrl+N.

 2. Zdefiniuj wielkość dokumentu: Width (szerokość) — 110 mm i Height (wysokość)
— 155 mm. Wszystkie marginesy ustaw na 5 mm. Ustawienia zatwierdź klawiszem OK.
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Rysunek 1.18.
Paleta New

Document.

Tutaj określamy

wielkość strony

 3. Na początku od razu zdefiniujemy kolory dla naszej ulotki. Wybierz polecenie
Edit | Colors lub wciśnij skrót Shift+F12.

 4. Wciśnij klawisz New, aby wejść do okna edycji nowej próbki. W kolejnym oknie
dialogowym najpierw musisz zmienić model kolorystyczny na Pantone Coated.
Zaznacz opcję Spot Color. Dzięki temu program będzie wiedział, że kolor ma zostać
wydrukowany na oddzielnej separacji. Następnie w prawym dolnym rogu znajduje
się puste okienko na wpisanie numeru (nazwy) próbki. Kliknij w okienko kursorem
i wpisz 122. Program sam odnajdzie odpowiednią próbkę. U góry, w polu Name

zostanie wyświetlona jej pełna nazwa, a w okienku podglądu koloru po lewej stronie
pojawi się żółty kolor próbki. Kliknij przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru.

Rysunek 1.19.
Definiowanie

kolorów Pantone

 5. Postępując identycznie jak w poprzednim punkcie, zdefiniuj nową próbkę o nazwie
Pantone 301 CV.

 6. Po zdefiniowaniu obydwu próbek zapisz paletę Colors klikając w przycisk Save

(zapisz).

 7. Wybierz teraz z palety Tools narzędzie Rectangle Text Box  i narysuj ramkę
o wielkości całej strony. Najszybciej wykonasz to w następujący sposób. Narysuj
dowolną ramkę i w palecie Measurements określ jej wymiary W — 110, H — 155

i położenie w układzie współrzędnych. W tym celu wpisz w pola X — 0 i Y — 0.
Na koniec zatwierdź ustawienia klawiszem Enter.
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 8. Zaznacz narysowaną ramkę i z menu Item | Content wybierz opcję None, przekształcając
tym samym ramkę tekstową w ramkę ozdobną. Następnie kliknij w palecie Colors
w próbkę 301 CV. Ramka zostanie wypełniona niebieskim kolorem. Pamiętaj, aby
była zaznaczona ikona Background Color.

 9. W palecie Colors w jej prawym górnym rogu znajduje się opcja Tinta. Rozwiń menu tej
opcji i wybierz wartość 50%. Opcja ta zmienia stopień nasycenia koloru. Dzięki
zmianie procentowego udziału farby otrzymaliśmy jaśniejszy niebieski, lekko wpadający
w kolor fioletu.

 10. Narysuj teraz kolejną ramkę tekstową narzędziem Rectangle Text Box . Szerokość
ramki dostosuj do szerokości strony W — 110 mm. Natomiast wysokość ustaw
na ok. 25 mm. Ramkę umieść na górze strony.

 11. W palecie Colors zaznacz ikonę Background Color i wypełnij ramkę kolorem 301 CV,
klikając w próbkę koloru w palecie Colors.

 12. Nasz projekt zakłada umieszczenie identycznej ramki u dołu strony. Zaznacz górną
ramkę narzędziem Item  i następnie wybierz polecenie z menu głównego
Edit | Copy (kopiuj), lub wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+C. Jest to popularne
polecenie systemu powodujące skopiowanie do pamięci podręcznej zaznaczonego
materiału. Aby wkleić dodatkową kopię na stronę, wybierz polecenie Edit | Paste

(wklej) lub wciśnij skrót Ctrl+V. Następnie narzędziem Item  przesuń ramkę
do dołu strony. Aby mieć pewność, że ramki przylegają do boków strony, możesz
w palecie Measurements wprowadzić odpowiednie wartości numeryczne położenia
obiektów. Np. wiadomo, że lewy bok ramki ma przylegać do lewego boku strony.
Natomiast lewy bok strony opisany jest na miarkach (linijkach) wartością X = 0.
Tak, więc w palecie Measurements w pole X musisz wpisać wartość 0 i wcisnąć
klawisz Enter.

Rysunek 1.20.
Opcje X i Y

w palecie

Measurements

określają

położenie obiektu

w układzie

współrzędnych

 13. Wybierz z palety Tools narzędzie Content  i kliknij nim w górną ramkę. Kiedy
pojawi się kursor, wpisz hasło reklamowe PROMOCJA.

 14. Zaznacz cały wyraz i w palecie Measurements zmień jego wielkość na ok. 48 pt.
Dodatkowo pogrubimy napis dla podkreślenia jego ważności. W palecie Measurements

kliknij ikonę oznakowaną literą B (Bold).
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 15. Czarny kolor napisu nie wygląda za specjalnie na ciemno niebieskim tle ramki. Kliknij
ikonę Text Color w palecie Colors i następnie kliknij w próbkę koloru Pantone 122 CV.

Rysunek 1.21.
Kolejne kroki

nadawania

tekstowi

specjalnego

koloru

 16. Jest już lepiej, tylko musisz odsunąć tekst od krawędzi ramki-strony. Nie proponuję
zastosowania metody używania klawisza spacji na klawiaturze. Po pierwsze jest to mało
praktyczna i pracochłonna metoda, a po drugie nieelegancka i zupełnie pozbawiona
fachowości. Spróbujmy zrobić to bardziej profesjonalnie.

 17. Najpierw wyrównaj w ramce tekst w pionie. W tym celu kliknij ikonę wyrównywania
akapitu centralnie w palecie Measurements.

Rysunek 1.22.
Działanie opcji

centrowania

tekstu akapitu

 18. Przyszła pora na poziome wyrównanie tekstu w ramce. Niestety paleta Measurements

nam nie pomoże. Musimy sięgnąć po inne techniki. Z menu głównego wybierz
polecenie Item | Modify lub wciśnij skrót Ctrl+M. Pojawi się okno Modify z kilkoma
zakładkami.

Rysunek 1.23.
Paleta Modify

z aktywną zakładką

formatowania

tekstu ramki
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 19. W tej sytuacji pomocna będzie nam opcja Vertical Alignment. Ustaw tu opcję Centered
(wyśrodkowanie). Pozostałe opcje wyrównują tekst w ramce do góry (Top), do dołu
(Bottom) i wyjustowany (Justified). Dalsze funkcje palety Modify będziemy odkrywać
w trakcie kolejnych ćwiczeń.

 20. W tym kroku tworzenia ulotki poznasz nowe narzędzie. Z palety Tools wybierz Bezier

Picture Box . Jest to narzędzie, które rysuje ramki o dowolnych kształtach i używa
do tego krzywych Beziera.

Krzywe Beziera popularnie stosowane są w grafice wektorowej, gdzie każdy element pracy

nazywany jest obiektem i składa się ze zbioru połączonych ścieżek. Owe ścieżki to właśnie

krzywe Beziera. Najprostszą ścieżką jest linia prosta. Na końcach ścieżki znajdują się punkty

kontrolne (węzły). Każda taka ścieżka opisywana jest równaniami matematycznymi, dzięki

czemu obiekty wektorowe można powiększać i pomniejszać bez straty na jakości. Dzięki

punktom sterującym ścieżki można formować w dowolne kształty. QuarkXPress — śladem

profesjonalnych programów ilustracyjnych (Adobe Illustrator, CorelDRAW) — także został

wyposażony w możliwość rysowania dowolnych kształtów ramek graficznych i tekstowych.

Ćwiczenie 1.7.  

Po tym krótkim przerywniku powracamy do ćwiczenia i tworzenia ulotki.

 1. Narzędziem Bezier Picture Box  narysuj coś w rodzaju rozbłysku. Narzędzie
działa bardzo prosto. Kliknięcie kursorem wprowadza pierwszy punkt kontrolny.
Kolejne kliknięcie w innym miejscu wstawia kolejny punkt kontrolny. Pomiędzy
punktami automatycznie dodana zostanie linia prosta. W ten sposób klikając utwórz
kilkuramienną rozgwiazdę symbolizującą rozbłysk. Aby zamknąć ścieżkę wektorową,
musisz kliknąć w pierwszy punkt kontrolny, który wprowadziłeś.

Rysunek 1.24.
Kolejność tworzenia

kolejnych punktów

kontrolnych krzywej

 2. Po narysowaniu ramki przekształć ją w ramkę typu None, wybierając z menu głównego
polecenie Item | Content | None. W palecie Colors zaznacz ikonę koloru tła ramki
i z menu kolorów dostępnych wybierz kolor biały (White).
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Rysunek 1.25.
Narysowana

ramka Beziera

 3. Narysuj narzędziem Rectangle Text Box  kolejną ramkę tekstową o wielkości
zbliżonej do środka rozbłysku. W palecie Colors określ przeźroczystość ramki,
ustawiając kolor tła ramki na None. Wpisz w niej tekst SUPER OKAZJA, który
wycentruj poziomo i pionowo tak jak w kroku 16. i 17. (poprzednie ćwiczenie).

 4. Zaznacz tekst narzędziem Content  i w palecie Colors przy zaznaczonej ikonie
Text Color ustaw kolor tekstu na Pantone 301 CV.

Rysunek 1.26.
Ustalenie

koloru None

dla tła daje efekt

przeźroczystości

 5. Dodajmy trochę dynamiki do napisu głoszącego niesamowicie okazyjną promocję.
Zaznacz ramkę tekstową narzędziem Item . W palecie Measurements w okienku
opcji obrotu wpisz kąt 45 stopni i zatwierdź klawiszem Enter.

Rysunek 1.27.
Działanie opcji

obrotu ramki
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 6. Aby zakończyć pracę nad tekstem, narysuj jeszcze jedną ramkę tekstową o wymiarach
91 mm szerokości i 17 mm wysokości. Wymiary ramki wpisz w pola W i H w palecie
Measurements. Wpisz tekst: Bombki i ozdoby choinkowe. Jedyne w swoim rodzaju
bombki malowane tradycyjnymi metodami. Następnie w palecie Measurements

w opcjach wyrównywania pionowego zaznacz tekst wyśrodkowały (Centered).
Wywołaj okno Modify wciskając skrót Ctrl+M. W opcjach wyrównywania tekstu
poziomego (Vertical Alignment) zaznacz także Centered.

Ćwiczenie 1.8.  

 1. Zaznacz ramkę tekstową (tę narysowaną przed chwilą) narzędziem Item . Wciśnij
klawisz Shift i nie puszczając go, kliknij w niebieską ramkę pod spodem. W ten sposób
dodaje się obiekty do zaznaczonych wcześniej. Obydwie ramki tworzą grupę zaznaczenia.

Rysunek 1.28.
Zaznaczona

grupa obiektów

 2. Z menu głównego wybierz polecenie Item | Space | Align. Możesz także wywołać tę
opcję skrótem klawiaturowym Ctrl+,. Pojawi się okno opcji wyrównywania obiektów.

Rysunek 1.29.
Okno opcji

wyrównującej

obiekty z aktywnym

wyrównywaniem

do środków

obiektów

 3. Zaznacz opcje Horizontal (poziomo) i Vertical (pionowo). W obydwu sekcjach
w polu Between (pomiędzy) ustaw opcję Centers (pomiędzy środkami). Następnie
kliknij w klawisz Apply (zastosuj). Zanim zatwierdzisz ustawienia klawiszem OK,
możesz sprawdzić efekt działania zastosowanego wyrównywania. Ramka tekstowa
powinna ustawić się na środku ramki graficznej.

Ćwiczenie 1.9.  

 1. Aby przećwiczyć inne ustawienia palety Space | Align Items, narysuj w nowym
dokumencie kilka kwadratowych ramek graficznych i ułóż je jedna pod drugą.
Nie musisz martwić się równym układaniem.

 2. Zaznacz wszystkie ramki narzędziem Item.



Rozdział 1. � Podstawowe elementy graficzne i tekstowe 31

Rysunek 1.30.
Zaznaczanie

obiektów

narzędziem Item

 3. Wyrównywanie w pionie względem środków ramek już przećwiczyliśmy. Załóżmy,
że chcemy rozstawić ramki w równych odstępach w pionie, co 6 mm i wyrównane
do lewych boków. Wywołaj paletę skrótem Ctrl+,.

 4. Zaznacz opcję Horizontal (poziomo) i kliknij w okienko opcji Distribute Evenly.
Dla tej opcji zaznacz wyrównywanie do lewych boków ramek (Left Edges).

 5. Pozostaje równo rozmieścić ramki w pionie. Zaznacz opcję Vertical (pionowo)
i Space (odstępy). W oknie opcji Space wpisz wartość 6. Na koniec kliknij przycisk
Apply (zastosuj).

Rysunek 1.31.
Działanie opcji

kontrolującej

równe

rozmieszczenie

obiektów

 6. Spróbujmy poukładać ramki co 5 mm w poziomie. Najpierw ustaw opcje Horizontal.
W okienku Space wpisz wartość 5 mm. Poniżej zaznacz opcję Items, gdyż to właśnie
pomiędzy tymi wartościami będą odliczane wpisane wyżej milimetry. Kolej na
ustawienia w sekcji Vertical. Wartość Space ustaw na 0. W opcji Distribute Evenly

ustaw Top Edges (górne krawędzie).

Rysunek 1.32.
Wyrównywanie

i rozmieszczenie

obiektów przy

pomocy palety

Space/Align
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Rysunek 1.33.
Gotowe ulotki.

Widok roboczy

z wyświetlonymi

liniami pomocniczymi

i ramkami oraz widok

po wciśnięciu

klawisza F7

Na ulotce brakuje ilustracji produktu, który jest reklamowany. Ale to już temat na następne
ćwiczenie. Na tym etapie pracy proponuję zapisać dokument.

Ćwiczenie 1.10.  

 1. Z menu głównego wybierz polecenie File | Save (plik | zapisz).

 2. W oknie zapisu dokumentu w polu Nazwa pliku wpisz własną nazwę, pod jaką
będziesz odnajdywać swoją pracę.

 3. Z pola rozwijalnego Zapisz jako typ wybierz opcję Documents [*qxd], czyli zapis
w formie otwartego dokumentu QuarkXPress. Poniżej znajduje się opcja wyboru
wersji programu, pod jaką plik zostanie zapisany.

Rysunek 1.34.
Okno zapisu

dokumentu


