Tvorba

Spolupráce

Výsledky

Seznamte se:

Vítá vás naše dosud nejrychlejší,
nejchytřejší a nejpropojenější
graﬁcká sada.
Ať už je vaší preferovanou platformou
Windows, nebo Mac, sada CorelDRAW®
Graphics Suite 2020 nastavuje novou laťku
v oblasti produktivity, výkonu a spolupráce.
Užijte si návrhářské nástroje používající umělou
inteligenci (AI) k předpovídání výsledků, které
hledáte, a jejich převedení do reality. Nová
aplikace CorelDRAW.app™ umožňuje
spolupráci s kolegy a klienty v reálném čase.
Navíc můžete využít vylepšení výkonu napříč
aplikacemi k dalšímu zrychlení kreativního
procesu.
Před třemi lety se aplikace CorelDRAW zapsala
do historie, když představila LiveSketch™, první
nástroj pro vektorové kreslení s využitím AI
v odvětví. Teď jsme zapojili technologii AI do
řady klíčových aplikací, které vám pomohou
rozšířit návrhářské možnosti a zrychlit pracovní
postupy. Díky algoritmům strojového učení
je odebírání artefaktů JPEG, zvýšení rozlišení
obrázků, převod rastrů na vektorovou graﬁku
a tvorba ohromujících uměleckých stylů
hračka a získáte úžasné výsledky.

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 se zaměřuje
na inovace a provede vás celým procesem tvorby
profesionálních graﬁckých návrhů – od konceptu
až po ﬁnální výstup.
Vaše přání je naším rozkazem: S nástroji pro
skutečnou produktivitu budou vaše kreativní
postupy ještě efektivnější. Spolupracujte na
důležitých návrhářských projektech a zvládnete více
práce za kratší čas – a získáte výjimečné výsledky.
Spojte se se svou kreativní stránkou: Aplikace pro
vektorové ilustrace a sazbu, úpravu fotograﬁí
a typograﬁi vám pomohou popustit uzdu kreativitě
v oblasti digitálních médii i tisku. Proměňte své
nápady na umělecká díla s jedinečnými funkcemi,
které zjednodušují složité pracovní postupy
a inspirují k ohromujícím návrhům.
Ukažte své sebevědomí: S výkonnými graﬁckými
nástroji navrženými nativně pro Windows, macOS
a web budete mít naprostou kontrolu nad
návrhářským prostředím. Přizpůsobitelné pracovní
plochy a ﬂexibilní funkce doplňují vaše pracovní
postupy. Můžete navrhovat cokoli, kdekoli
a kdykoli.

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze v rámci
předplatného nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Tvořte bez hranic
na jakékoli platformě
Windows. Mac. Web. Kdykoli.
Optimalizace pro systém Windows 10
Ÿ

Provádějte rychlé úpravy dotykem nebo perem na pracovní ploše Dotyk.

Ÿ

Pracujte rychle a efektivně prostřednictvím tabletů s pery kompatibilními s technologií
Windows Real-Time Stylus, například Microsoft Surface.

Ÿ

Užijte si vylepšenou podporu zařízení kolečka, jako je Microsoft Surface Dial.

Od základů navrženo pro Mac
Ÿ

Sada CorelDRAW Graphics Suite pro Mac nabízí nativní aplikace pro Mac a jedinečné
návrhářské prostředí.

Ÿ

Využijte funkci macOS Catalina Sidecar a použijte iPad jako druhý monitor, který vylepší
vaše návrhářské prostředí.

Ÿ

Využijte časově úsporné funkce Touch Baru na MacBooku Pro. Získejte rychlý přístup
k ovládacím prvkům na úrovni operačního systému a funkce speciﬁcké pro CorelDRAW,
jako jsou například nastavení rozvržení, ovládací prvky textu a další.

Ÿ

Užijte si podporu tmavého režimu operačního systému macOS, tmavší barevné palety pro
všechny okna, zobrazení, nabídky a ovládací prvky.

Nenechte se ve své představivosti omezovat
pracovním stolem
Ÿ

S aplikací CorelDRAW.app můžete převést skvělé nápady na úžasné návrhy ve chvíli, kdy
vás napadnou.

Ÿ

Tato výkonná webová aplikace, která byla představena v sadě CorelDRAW Graphics Suite
2019, vám nabízí přístup k práci, kdykoli a kdekoli vám to vyhovuje.

Ÿ

Můžete se kdykoli přihlásit do aplikace CorelDRAW.app a ukázat klientovi koncept
na zařízení 2 v 1 nebo jiném mobilním zařízení či vytvářet návrhy i na cestách.

Tvořte s vášní. Navrhujte s jasným cílem.

Najdete tu všechny profesionální nástroje pro vektorové ilustrace, sazbu. úpravu fotograﬁí a typograﬁi
k vytvoření a dokončení důležitých návrhářských projektů na jakémkoli zařízení.

Graﬁka a ilustrace
Použijte výkonné nástroje pro vektorové
ilustrace v aplikaci
CorelDRAW k přeměně linek, tvarů
a křivek na komplexní umělecká díla
a ohromující návrhy.

Sazba

Úpravy fotograﬁí

Typograﬁe

Najdete zde všechny nástroje, které
potřebujete k vytváření stránkového zlomu pro
brožury, vícestránkové dokumenty a další.
Rezervujte si místo pro text nebo graﬁku nebo
pomocí nástroje Zástupný text vymodelujte
stránku a získejte představu o výsledném
vzhledu textu.

S výkonnými nástroji pro úpravu fotograﬁí na
základě vrstev v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
můžete snadno retušovat a vylepšovat své
fotograﬁe. Nebo použijte AfterShot 3 HDR
k vytvoření ohromujících fotograﬁí HDR
z obrázků RAW.

S komplexní sadou typograﬁckých nástrojů
můžete uspořádat text dle vlastních představ.
Můžete přidat efekty jako bloky stínu
a kontury, přizpůsobit text osnově a obtočit
text kolem objektů. Užijte si funkce OpenType,
jako jsou ligatury, ornamenty, kapitálky,
ozdobné varianty a další funkce.

Spojte se se svou kreativní stránkou
Ukažte svůj styl s komplexní sadou profesionálních
graﬁckých nástrojů.

Nástroje pro webovou graﬁku
Vytvořte poutavý webový obsah s kolekcí nástrojů a předvoleb
webové graﬁky. Díky sadě na pixel přesných nástrojů máte jistotu,
že veškerá exportovaná graﬁka pro web bude mít ostré okraje.

Profesionální tiskový výstup
Můžete ovládat konzistenci barev napříč různými médii a mít
jistotu, že před tiskem budou vaše barvy přesné. Díky výkonnému
modulu správy barev aplikace CorelDRAW je příprava dokumentů
pro dokonalý výstup hračka.

Spolupráce
Nyní můžete spolupracovat na návrzích s klienty a kolegy jako
nikdy dříve. Můžete sdílet koncepty s recenzenty a pozvat je k
zobrazení a přidání poznámek a komentářů přímo do souboru
návrhu CorelDRAW s použitím aplikace CorelDRAW.app.

Firman Hatibu

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze v rámci předplatného
nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Obsah balení
Intuitivní aplikace pro vektorové ilustrace a sazbu, která
splňuje požadavky profesionálních graﬁckých návrhářů

Profesionální aplikace pro úpravu obrázků, která vám
umožňuje rychle a snadno retušovat a vylepšovat
fotograﬁe

Samostatná aplikace pro správu písem, která usnadňuje
vyhledávání, uspořádávání a zobrazování náhledů
lokálních i síťových písem

Nástroj integrovaný do aplikace CorelDRAW
a umožňující rychle a přesně převádět rastry na
upravitelnou vektorovou graﬁku

Přihlaste se k aplikaci na cestách a přistupujte k práci,
ať už jste kdekoli, nebo dejte klientům a obchodním
partnerům přístup k souborům návrhu pro kontrolu
a přidání komentářů

Bezplatný obsah a integrované výukové nástroje
Ÿ

7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon mobilních reklamních panelů

Ÿ

1 000 digitálních fotograﬁí s vysokým rozlišením

Ÿ

Více než 1 000 písem TrueType a OpenType

Ÿ

150 profesionálně navržených šablon

Ÿ

Více než 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní

Ÿ

Vysvětlení od odborníků, rady k produktům a výuková videa

Podpora automatizace
Ÿ

JavaScript (JS): integrované rozhraní API podporované v systémech
Windows a macOS umožňuje vývojářům automatizovat úlohy
a rozšiřovat funkčnost

Ÿ

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: Integrované vývojové
prostředí podporující 64bitovou architekturu a pomáhající
optimalizovat pracovní postupy díky automatizaci úloh

Ÿ

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: Sada nástrojů
disponující výkonem technologie .NET Framework, díky čemuž
můžete vytvářet makra pro automatizaci úloh a rozšiřování funkcí,
a tím šetřit čas

Editor fotograﬁí umožňující vytvoření obrázků HDR
snadné retušování a vylepšování fotograﬁí ve formátu
RAW nebo JPEG

Pro přístup k některým ze zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu.

* K dispozici se sadou CorelDRAW Graphics Suite 2020 pro Windows

Pro koho je to určeno?
Ať už jste profesionální návrhář, nový uživatel nebo společnost vytvářející návrhy, sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 nabízí
všestrannost, která vyhoví všem kreativním potřebám. Sada CorelDRAW Graphics Suite je oblíbená po celém světě v různých
odvětvích – od výroby a techniky až po tvorbu reklamních panelů, marketing a mnoho dalšího.

Oblečení a textil

Branding a marketing

Profesionální graﬁci pracující v oblasti sítotisku,
výšivek, přímého potisku a oděvů si vybírají sadu
CorelDRAW Graphics Suite, protože nabízí
všechny nástroje, které potřebují k tvorbě
a dodávání návrhů v módním průmyslu.

Sada CorelDRAW Graphics Suite umožňuje
vytvářet výjimečné prvky pro identitu značky,
lákavé prodejní materiály a mnoho dalšího a je
ideálním řešením pro všechny – od kreativních
profesionálů v oblasti reklamy až po malé
podniky vytvářející marketingové materiály.

Reklamní tabulce a
velkoformátový tisk

Ilustrace a umělecká graﬁka

Výrobci reklam a tiskaři se mohou díky výkonnému
modulu správy barev a špičkovým předtiskovým
nástrojům spolehnout na sadu CorelDRAW při
tvorbě uměleckých děl pro širokou škálu výstupů.

Ilustrátoři a umělci mohou zkombinovat své
klasické umělecké postupy s nejmodernější
technologií CorelDRAW pro vektorové ilustrace
a vytvářet krásná a soﬁstikovaná umělecká díla.

Plány, mapy a schémata
Aplikace CorelDRAW, která představuje
spolehlivé jméno v oblasti techniky, výroby
a konstrukcí, nabízí specializované precizní
nástroje pro tvorbu podrobných ilustrací
produktů a součástek, diagramů, schémat
a dalších složitých vizuálních materiálů.

Nabízíme zákazníkům volbu
Ať už upřednostňujete předplatné, díky kterému
máte celoroční rozpočet plně pod kontrolou, nebo
okamžité vlastnictví softwaru, společnost Corel
vám dává na výběr a nenutí vás používat jediný
licenční model.

Navrženo s ohledem na týmy
a velké organizace
CorelDRAW Graphics Suite 2020 je ideální návrhářská platforma pro týmy s více návrháři,
zainteresovanými osobami a schvalovateli pracujícími společně na projektech. Ať už členové
týmu pracují v systému Windows, Mac nebo obou, IT oddělení mají přístup k snadnému
nasazení softwaru, podpoře virtualizace a aplikaci CorelDRAW.app s nulovým otiskem pro
usnadnění celého procesu implementace. Organizace všech velikostí, včetně státních
a akademických institucí, se navíc díky ﬂexibilnímu licencování, které nabízí volbu mezi
předplatným a trvalými programy, mohou vždy držet rozpočtu.

S novou aplikací CorelDRAW.app
je vše o spolupráci!
Nové pracovní postupy umožňují odesílání
práce ke kontrole, získání zpětné vazby
a schválení efektivním a jednoduchým
způsobem. Návrháři mohou použít funkci
spolupráce na úpravách dynamického textu
k zachování určitých vlastností (například
písma, velikosti, barvy a umístění textového
prvku) a zároveň umožnit přispěvatelům
implementovat ﬁnální kopii bez ohrožení
integrity návrhu. Když je čas na kontrolu,
zainteresované osoby mohou pomocí široké
škály nástrojů pro přidávání komentářů
a poznámek v aplikaci CorelDRAW.app mít
vše pod kontrolou.

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze v rámci
předplatného nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Díky podpoře jednotného přihlašování (SSO)
k účtům Microsoft Oﬃce 365 a G Suite, které
umožňují týmům spravovat soubory návrhu
na platformách včetně SharePointu a Google
Drive, je teď snadné mít přehled o každé
akci. Ovládací prvky řízení přístupu
a cloudových verzí zajišťují bezpečné
pracovní postupy napříč celým návrhářským
cyklem. A ve fázi schvalování je produktivita
podpořena opuštěním zastaralého světa
dlouhých e-mailových konverzací, schůzek
a kompilované zpětné vazby!

Důležité funkce

Plynulá kontrola, zpětná vazba a spolupráce
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 nabízí návrhářům výrazné lepší způsob propojení a spolupráce s kolegy a klienty.
Můžete použít aplikaci CorelDRAW.app ke sdílení návrhů a získání zpětné vazby od klíčových zainteresovaných osob v
reálném čase. Jen do toho… nikdy nebylo snazší dosáhnout toho, aby všichni mluvili o tom samém!

Ukotvitelný panel /
inspektor Komentáře

Možnosti přihlášení
při spolupráci

Nový ukotvitelný panel Komentáře (Windows) /
inspektor Komentáře (macOS) funguje jako
centrum spolupráce, kde můžete zobrazovat,
odpovídat, řešit zpětnou vazbu a také přidávat
vlastní poznámky a komentáře. To také znamená
konec označkovaných souborů PDF a velkou
úsporu času a místa na obrazovce.

Když kontrolujete výkres v sadě CorelDRAW 2020
v systému Windows nebo Mac, můžete se
přihlásit k účtu G Suite nebo Microsoft Oﬃce 365
pro ověřené komentáře. Případně se můžete
přihlásit jako host a zpětná vazba bude připojena
k vámi vybranému uživatelskému jménu.

NOVINKA!

Nástroje pro
přidávání poznámek
NOVINKA!

Nové nástroje pro přidávání poznámek v sadě
CorelDRAW 2020 a aplikaci CorelDRAW.app
podporují týmovou práci a pomáhají
zainteresovaným osobám při spolupráci. Můžete
přidat ikonu poznámky nebo označit dokument
šipkami, obdélníky, elipsami
a rovnými i ručně kreslenými čárami. Poté můžete
každé označení vysvětlit pomocí komentáře.
Sledovat video

NOVINKA!

Sdílení souborů
návrhu pro spolupráci při
kontrole a schvalování
NOVINKA!

Když je čas na kontrolu nebo schvalování, sada
CorelDRAW 2020 nabízí nové možnosti odesílání
souborů CorelDRAW (CDR) na Corel Cloud
a sdílení s klienty prostřednictvím webového
odkazu. Poté můžete pomocí aplikace
CorelDRAW.app umožnit klientům a dalším
přispěvatelům přístup ke sdíleným souborům
a přidávání poznámek a návrhů pro tvůrce
v rámci cyklu kontroly.
Sledovat video

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze v rámci
předplatného nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Joseph Diaz

Výkonné strojové učení
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 přináší tvorbu graﬁckých návrhů s využitím umělé inteligence na novou
úroveň. Napříč celým graﬁckým procesem využíváme umělou inteligenci, která představuje ohromující vliv na
efektivitu v návrhářském prostředí. Skvělé výsledky trasování, vysoce kvalitní fotograﬁe se zvýšeným rozlišením,
krásně čisté obrázky a ohromující umělecké styly jsou nyní možné s vizuálně působivými výsledky.
Nepoužíváme umělou inteligenci jen tak. Náš tým využil strojové učení k dodání výsledků, které hledáte, když
potřebujete naprostou dokonalost.

VYLEPŠENÍ!

Corel PowerTRACE
Nové funkce v aplikaci Corel PowerTRACE
využívající umělou inteligenci nabízí dosud nejlepší
výsledky převodu rastrů na vektorovou graﬁku.
Využijte nejmodernější optimalizaci obrázků, která
vylepšuje kvalitu rastrů při jejich převodu.
Sledovat video

NOVINKA!

Umělecký styl

Stephan Swanepoel

Nové efekty Umělecký styl používají umělou
inteligenci k úpravě obrázku nebo objektu
a vytvoření stylizované verze při zachování
původního obsahu. Můžete si vybrat z široké
škály předvoleb na základě technik různých
umělců a žánrů.
Sledovat video

NOVINKA!

Zvýšení rozlišení a odebrání
artefaktů
Nové možnosti zvýšení rozlišení s využitím umělé
inteligence pomáhají zvětšovat obrázky bez ztráty
podrobností a nabízejí vylepšený převod rastrů.
Modely se strojovým učením ve zvětšených
souborech zachovávají jasné okraje, ostrost
a jemné podrobnosti. S novými technikami
s pokročilým strojovým učením, které odebírají
artefakty komprese JPEG a obnovují barevné
detaily bez nutnosti jednotvárných ručních úprav,
získáte ze starých obrázků maximum.

NOVINKA!

Rastrový efekt – čočka
Sada CorelDRAW 2020 vám s pomocí technologie
AI umožňuje použít rastrové efekty jako čočky.
Přesouvání čočky nebo manipulace s ní vám dává
možnost umístit rastrový efekt v návrhu
s naprostou přesností. Rastrové efekty lze také
použít jako čočky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT.

Převratná typograﬁe
Graﬁcké návrhy nezáleží pouze na ohromující vizuální stránce, ale také na poutavém, informativním a
přesvědčivém textu, který osloví vaše obecenstvo. Díky novým technologiím a vylepšením základních
nástrojů sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 usnadňuje předání vašeho příběhu pomocí skutečně
umělecké typograﬁe.

NOVINKA!

Podpora variabilních písem*
Využijte ﬂexibility variabilních písem OpenType,
které vám umožňují interaktivně ladit vzhled
písma. Jediný soubor variabilního písma nabízí
širokou škálu vzhledů, které dříve vyžadovaly
více písem, což často dramaticky snižuje
velikost souboru.

133.97

Sledovat video

282.00

9.90

* Ve verzi pro Windows podporováno pouze v systému Windows 10

133.97
VYLEPŠENÍ!

Seznamy
CorelDRAW 2020 nyní nabízí podporu
přizpůsobitelných víceúrovňových seznamů
s odrážkami a čísly v odstavcovém textu.
Možnost zahrnout dílčí úrovně do seznamů
s odrážkami i čísly zajišťuje, že můžete v rámci
výkresů snadno a jasně předávat informace.

496.30

Výrazné vylepšení výkonu
Můžeme si to říct na rovinu? Návrháři samozřejmě milují svou práci. Ale nakonec vždy jde o to, že čas jsou
peníze. Proto vám sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 umožňuje pracovat efektivněji a dosáhnout lepších
výsledků se zrychlenou a interaktivnější sadou aplikací.

VYLEPŠENÍ!

VYLEPŠENÍ!

Doba spouštění

Interakce s textem

První věci, které si v sadě CorelDRAW Graphics
Suite 2020 všimnete, je rychlejší spuštění.
V systémech macOS i Windows si také všimnete
vyšší rychlosti při otevírání, zavírání, tisku
a exportu i těch nejkomplexnějších dokumentů.

V sadě CorelDRAW 2020 si užijete plynulejší
interakce s textem při používání stylů nebo
zvýrazňování odstavcového textu. Práce
s textovými rámečky v systému macOS je také
výrazně plynulejší.

VYLEPŠENÍ!

Optimalizace GPU
Sada CorelDRAW 2020 v systému macOS
je optimalizována pro lepší využití graﬁckého
procesoru a nabízí rychlejší uživatelská prostředí.
Všimnete si výrazně zrychleného přibližování,
oddalování a posouvání a navíc mnohem
plynulejšího vykreslování i těch
nejkomplexnějších návrhů.

Marcelo Fabián Ardiles

Vylepšení inspirovaná uživateli
Vše, co děláme, se točí okolo uživatelů CorelDRAW. Vaše nápady, návrhy a zpětná vazba hrají klíčovou roli při všech
našich aktualizacích – ať už rozšiřujeme vaše oblíbené nástroje nebo hledáme způsob, jak vám pomoci dosáhnout
požadovaných výsledků. Tento rychlý seznam ukazuje některá z vylepšení inspirovaných uživateli v naší nejnovější verzi.

NOVINKA!

Nedestruktivní efekty
v aplikaci Corel
PHOTO-PAINT
Nový ukotvitelný panel Efekty usnadňuje
používání, úpravy a experimentování s efekty bez
změny zdrojového objektu. Přidáním několika
efektů, změnou jejich pořadí v seznamu nebo
jejich přepínáním získáte různé vzhledy.

VYLEPŠENÍ!

VYLEPŠENÍ!

Najít a nahradit
Přepracovaný ukotvitelný panel Najít a nahradit
(Windows) / inspektor Najít a nahradit (macOS)
nabízí rozšířený rozsah hledání, abyste nemuseli
provádět více hledání v jednom souboru. Najdete
tu také výkonné a efektivní nové možnosti pro
současné vyhledávání a nahrazování barvy nebo
barevného modelu obrysu nebo výplně, včetně
síťových výplní.

VYLEPŠENÍ!

Masky

Podpora PDF

Nový nástroj Inteligentní maska výběru v aplikaci
Corel PHOTO-PAINT vybere oblasti obrázku
s využitím algoritmu, který inteligentně vyhledá
okraje a rozšíří výběr. Nástroj Transformace
masky je navíc vylepšený tak, aby transformace
bylo možné použít na pixely v rámci masky.

Díky novému varování, které pomáhá
upřesnit a řešit problémy, je snazší ladit
soubory PDF před jejich exportem. Je tu také
nové nastavení, které ořízne vše, co není
na stránce kreslení, a sníží velikost
souboru PDF.

Rogelio Hernández García

Vyzkoušejte

Vyzkoušejte!
Trasování rastru
1. Kliknutím sem přejděte k souborům ukázkovým
souborům a otevřete soubor Design1.cdr v aplikaci
CorelDRAW 2020.
2. Zkopírujte a vložte rastr do souboru, poté
přesuňte duplikát na jednu stranu.

7. Klikněte na nabídku Rastry > Obrysové
trasování > Klipart.
8. Klikněte na kartu Přizpůsobení, poté můžete
experimentovat s ovládacími prvky. V okně náhledu
se podívejte, jak následující akce ovlivní výsledek
trasování:

!

Zaškrtnutím políčka Odebrat artefakty JPEG
snížíte artefakty komprese JPEG a obnovíte
podrobnosti obrázku.

!

Pro rozmazání a zaostření na nízké úrovni
povolte volbu Ilustrace.

!

Povolte volbu Fotorealisticky, která je ideální pro
obrázky pořízené fotoaparátem.

9. Pro nejlepší výsledky v tomto případě povolte
volbu Fotorealisticky a klikněte na tlačítko OK.
10. Porovnejte výsledek prvního trasování s
druhým výsledkem vytvořeným s použitím nové
volby trasování Fotorealisticky.

3. Vyberte jeden z rastrů.
4. Klikněte na nabídku Rastry > Obrysové
trasování > Klipart.
5. Proveďte úpravy a klikněte na tlačítko OK.
Teď porovnejte tento výstup s výsledkem trasování,
který získáte s použitím nových vylepšení aplikace
PowerTrace.
6. Vyberte druhý rastr.
Vlevo: Výsledek standardního trasování klipartu

Vpravo: Výsledek trasování klipartu s novou možností Fotorealisticky

Vyzkoušejte!
Použití efektu Umělecký styl
1. Kliknutím sem přejděte k souborům ukázkovým souborům a otevřete soubor
Design2.cdr v aplikaci CorelDRAW 2020.
2. Vyberte skupinu objektů (tři rostliny a svíčka).
3. Klikněte na nabídku Efekty > Netradiční efekty > Umělecký styl.
4. V dialogovém okně Umělecký styl vyberte volbu Měkký pastel ze seznamu Styl,
přizpůsobte jezdec Intenzita a klikněte na tlačítko OK.

Vlevo: Originál

Vpravo: S použitím efektu Měkký pastel

Existuje několik efektů Umělecký styl, ze kterých si můžete vybrat. Několik příkladů
(zleva doprava): Postimpresionismus, Západ slunce, Dřevěné špalky, Řez dřevem,
Sienna, Zrnitost.

Vyzkoušejte!
Použití vnitřních stínů
1. Kliknutím sem přejděte k souborům ukázkovým souborům a
otevřete soubor Design3.cdr v aplikaci CorelDRAW 2020.

V tomto příkladu jsme začali s objektem v pravém
horním rohu návrhu.
3. V okně nástrojů klikněte na nástroj Stín
a
klikněte na nástroj Vnitřní stín
na panelu
vlastností.
4. Na panelu vlastností zadejte hodnotu 10 do pole
Prolnutí stínu.
5. Přetáhněte od středu objektu, dokud nebude mít
vnitřní stín požadovanou velikost. Čím blíže k okraji
koncový úchyt přetáhnete, tím užší vnitřní stín bude.
Chcete-li vytvořit vnitřní stín bez odsazení, ponechte
šipku při přetahování uvnitř tvaru nebo na panelu
vlastností nastavte vodorovnou a svislou pozici na
hodnotu 0. Čím blíže k okraji koncový úchyt
přetáhnete, tím užší vnitřní stín bude.

2. Vyberte jeden z uzavřených křivkových objektů v ukázkovém souboru.

Použití vnitřních stínů na uzavřený křivkový objekt v pravém horním
rohu návrhu.

6. Opakujte kroky 3 až 5 u uzavřených křivkových
objektů v levém horním rohu a středu návrhu.
V tomto příkladu byla na objekt na středu použita
hodnota prolnutí stínu 4.
Můžete experimentovat s hodnotami v polích
Odsazení stínu na panelu vlastností a dosáhnout
jiných vzhledů.

Vybraný uzavřený křivkový objekt.

Použití vnitřních stínů (všechny s odsazením) na všechny uzavřené
křivkové objekty.

Vyzkoušejte!
Použití efektů Prolnutí

Návrhy s variabilními písmy

1. Kliknutím sem přejděte k souborům ukázkovým
souborům a otevřete soubor Design4.cdr v aplikaci
CorelDRAW 2020.
2. Vyberte jeden z objektů.
3. Klikněte na nabídku Efekty >Rozostření >
Prolnutí.
4. Zadejte hodnotu 45 do pole Šířka.
5. Experimentujte s možnostmi okrajů:
!

Lineární – změní průhlednost okrajů po
pravidelných přírůstcích od začátku do konce
prolnuté části

!

Křivkové – má za výsledek malé přírůstky
průhlednosti na začátku prolnutého okraje,
větší přírůstky průhlednosti uprostřed a malé
přírůstky průhlednosti na konci

Pro toto variabilní písmo horní jezdec upravuje šířku písma
a spodní jezdec upravuje jeho tloušťku. Počet
přizpůsobitelných vlastností je určen návrhářem písma.

Několik ukázek variabilního písma
Bahnschrift.

Tip: Když vytvoříte vzhled písma, který se vám líbí, můžete jej uložit jako styl pro opětovné použití. Pomocí
nástroje Výběr
klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte s přidržením klávesy Control
(macOS) na textový objekt. Poté vyberte volby Styly objektů > Nový styl z > Znak a zadejte název do pole
Název nového stylu.
Pomocí efektu Prolnutí můžete změkčit hrany vektorových objektů.

Tomasz Mroziński

Systémové požadavky

Ÿ

Windows 10*, Windows 8.1 nebo Windows 7 (64bitová nebo 32bitová verze**)
s nejnovějšími aktualizacemi a balíky Service Pack

Ÿ

macOS Catalina (10.15), 10.14 nebo 10.13 s nejnovějšími revizemi

Ÿ

Vícejádrový procesor Intel s podporou 64bitové architektury
(4 nebo více logických jader)

Ÿ

Intel Core i3/5/7/9 nebo AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ

Graﬁcká karta podporující OpenCL 1.2 (doporučeno)

Ÿ

Graﬁcká karta podporující OpenCL 1.2 (doporučeno)

Ÿ

4 GB RAM

Ÿ

4 GB RAM (doporučuje se 8 GB RAM nebo více)

Ÿ

4 GB volného místa na pevném disku

Ÿ

Ÿ

Vícedotyková obrazovka, myš neb tablet

Ÿ

Rozlišení obrazovky 1280 × 720 při přiblížení 100 % (96 dpi)

4 GB volného místa na pevném disku pro soubory aplikace
(doporučuje se disk SSD); Systémy souborů
s rozlišením velkých a malých písmen nejsou podporovány

Ÿ

Microsoft Internet Explorer 11 nebo novější

Ÿ

Rozlišení obrazovky 1280 × 800 (doporučuje se min. 1920 × 1080)

Ÿ

Microsoft.NET Framework 4.7.2

Ÿ

Myš nebo tablet

Ÿ

Nepovinná jednotka DVD (při instalaci krabicové verze);
Instalace z DVD vyžaduje stažení až 900 MB

Ÿ

Ÿ

K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite a používání některých
zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno
připojení k internetu.

K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite a používání některých
zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno
připojení k internetu.

*Sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 podporuje Windows 10 verze 1903, 1909 a novější verze, které
mohou být vydané během životního cyklu sady CorelDRAW Graphics Suite 2020. Variabilní písma jsou
podporovaná pouze v systému Windows 10.
**Funkce využívající umělou inteligenci (AI) vyžadují 64bitovou verzi. Funkce umělé inteligence nejsou
podporovány v aplikacích 32bitové verze sady CorelDRAW Graphics Suite.

O společnosti Corel
Produkty společnosti Corel nabízejí milionům expertů po celém světě možnost dělat skvělou práci ještě rychleji. Nabízíme jedny
z nejznámějších softwarových značek v odvětví, které dávají jednotlivcům a týmům možnost vytvářet, spolupracovat a dosahovat
ohromujících výsledků. Základem našeho úspěchu je neúnavná snaha nabízet široké portfolio inovativních aplikací, jakou jsou
CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® a WinZip®, které inspirují uživatele a pomáhají jim při dosahování jejich cílů.
Další informace o společnosti Corel naleznete na adrese www.corel.com.
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