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Úvod
Modul Figure Maker je přídavný softwarový modul k programům QuickPHOTO určený
k vytváření složených snímků s měřítky a popisky pro účely publikování.
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Instalace modulu Figure Maker
Důležité

Pro úspěšnou instalaci modulu Figure Maker je nutné mít v počítači nainstalován
některý z programů QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO nebo
QuickPHOTO INDUSTRIAL ve verzi 3.0 nebo novější.

Poznámka

Pokud nemáte v hardwarovém klíči programuQuickPHOTO obsaženo oprávnění
pro používání modulu Figure Maker, nebo modul instalujete do zkušební verze
programu QuickPHOTO (hardwarový klíč není použit), spustí se modul Figure
Maker v režimu demoverze. Demoverzemodulu FigureMaker poskytuje všechny
funkce plné verze, avšak do vytvořených koláží bude vložen vodoznak. Pokud
chcete zakoupit plnou verzi modulu Figure Maker, kontaktujte svého dodavatele
softwaru QuickPHOTO. O skutečnosti, že modul Figure Maker pracuje v režimu
demoverze, budete při každém jeho spuštění informováni.

Pokud se chystáte modul Figure Maker instalovat z dodaného instalačního disku, vložte
jej do DVD jednotky. Objeví se uvítací obrazovka. Pokud se uvítací obrazovka automaticky
neobjeví, spusťte z instalačního disku program autorun.exe. Zvolte Instalovat Figure
Maker.

Pokud se chystáte modul FigureMaker instalovat ze staženého instalačního balíčku, spusťte
jej a zvolte složku, kam se mají instalační soubory rozbalit. Počkejte na rozbalení
instalačních souborů a zobrazení instalačního průvodce.

Objeví se úvodní obrazovka instalačního průvodce. Zvolte požadovaný jazyk a pokračujte
tlačítkem Další. Instalační program vyhledá existující instalaci programu QuickPHOTO
CAMERA,QuickPHOTOMICRO neboQuickPHOTO INDUSTRIAL. Pokudmáte na svém
počítači nainstalováno více verzí programu QuickPHOTO, vyberte verzi, do které má být
modul Figure Maker nainstalován a stiskněte tlačítko Další.

Dále pokračujte podle pokynů průvodce instalací.
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Popis grafického rozhraní
Hlavní okno modulu Figure Maker je rozděleno do několika částí:

• Lišta nabídek (1)- obsahuje nabídky s jednotlivými funkcemi.
• Panel nástrojů (2) - obsahuje tlačítka nástrojů.
• Panel náhledů (3) - zobrazuje náhledy všech importovaných snímků.
• Navigátor (4) - slouží k volbě zobrazené oblasti a zvětšení vloženého snímku.
• Pracovní plocha (5) - je plocha, do které je možné vkládat snímky pro vytváření
složených snímků (koláží).

• Postranní lišta Nástroje (6) - obsahuje nástroje pro vkládání měřítek a popisků.
• Stavový řádek (7) - obsahuje informace o rozměrech označeného snímku ve výsledné
koláži a prvky pro volbu velikosti zobrazení pracovní plochy.
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1. Lišta nabídek
Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje následující funkce:

Nový projekt... - spustí průvodce vytvořením nového projektu. [Ctrl+N]

Otevřít projekt... - otevře uložený projekt. [Ctrl+O]

Otevřít nedávný projekt - nabízí pro otevření naposledy použité projekty.

Uložit projekt - uloží aktuální projekt. Pokud byl aktuální projekt již dříve uložen, bude
provedeno jeho pře-uložení do původního umístění. Jestliže se jedná o nově vytvořený
projekt, bude zobrazeno dialogové oknoUložit jako, které umožňuje zvolit umístění a název
projektového souboru. [Ctrl+S]

Uložit projekt jako... - otevře dialogové okno Uložit jako, které umožňuje zvolit umístění
a název projektového souboru. [Ctrl+Shift+S]

Importovat snímky... - spustí průvodce pro importování snímků do aktuálního projektu.
[Ctrl+I]

Exportovat koláž... - spustí průvodce pro exportování koláže. [Ctrl+E]

Informace o snímku... - zobrazí informace o označeném snímku.
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Zavřít označené snímky - zavře všechny snímky označené v Panelu náhledů a odebere je
z aktuálního projektu. [Ctrl+W]

Zavřít všechny snímky - zavře všechny snímky otevřené v Panelu náhledů a odebere je
z aktuálního projektu. [Ctrl+Alt+W]

Konec - ukončí modul Figure Maker. [Alt+X]

Nabídka Úpravy

V nabídce Úpravy jsou k dispozici následující volby:

Zpět - vrátí zpět poslední provedenou akci. Tímto způsobem je možné vrátit zpět libovolný
počet provedených akcí. [Ctrl+Z]

Znovu - opětovně provede akci vrácenou pomocí funkce Zpět. [Ctrl+Y]

Odebrat označený snímek z pracovní plochy - odebere označený snímek z pracovní plochy.
[Delete]

Odebrat všechny snímky z pracovní plochy - odebere všechny snímky z pracovní plochy.

Vlastnosti plátna... - zobrazí dialogové okno Vlastnosti projektu s otevřenou záložkou
Plátno. Vlastnosti plátna je možné měnit pouze, pokud na pracovní ploše nejsou žádné
snímky.

Vlastnosti mřížky... - zobrazí dialogové okno Vlastnosti projektu s otevřenou záložkou
Mřížka.
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Informace o projektu... - zobrazí dialogové okno Vlastnosti projektu s otevřenou záložkou
Informace.

Přichytávat ke snímkům - zapíná/vypíná funkci přichytávání ke snímkům.

Přichytávat k mřížce a okrajům - zapíná/vypíná funkci přichytávání k mřížce a okrajům
pracovní plochy.

Nastavení... - otevře dialogové okno pro nastavení modulu.

Nabídka Nápověda

V nabídce Nápověda jsou k dispozici následující volby:

Nápověda... - otevře soubor elektronické nápovědy.

O modulu... - zobrazí okno s informacemi o modulu Figure Maker.

2. Panel nástrojů
Jednotlivé funkce je možné také aktivovat pomocí následujících tlačítek z Panelu nástrojů:

Otevřít projekt - otevře uložený projekt. [Ctrl+O]

Uložit projekt - uloží aktuální projekt. Pokud byl aktuální projekt již dříve
uložen, bude provedeno jeho pře-uložení do původního umístění. Jestliže
se jedná o nově vytvořený projekt, bude zobrazeno dialogové okno Uložit
jako, které umožňuje zvolit umístění a název projektového souboru. [Ctrl+S]

Importovat snímky - spustí průvodce pro importování snímků do
aktuálního projektu. [Ctrl+I]
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Exportovat koláž - spustí průvodce pro exportování koláže. [Ctrl+E]

Zpět - vrátí zpět poslední provedenou akci. Tímto způsobem je možné vrátit zpět
libovolný počet provedených akcí. [Ctrl+Z]

Znovu - opětovně provede akci vrácenou pomocí funkce Zpět. [Ctrl+Y]

Vlastnosti plátna - zobrazí dialogové oknoVlastnosti projektu s otevřenou
záložkou Plátno. Vlastnosti plátna je možné měnit pouze, pokud na
pracovní ploše nejsou žádné snímky.

Vlastnosti mřížky - zobrazí dialogové okno Vlastnosti projektu
s otevřenou záložkouMřížka.

Informace o projektu - zobrazí dialogové okno Vlastnosti projektu
s otevřenou záložkou Informace.

3. Panel náhledů
Náhledy snímků importovaných do aktuálního projektu jsou zobrazeny v Panelu náhledů
společně s názvem, velikostí snímku v pixelech a informací o obsažené kalibraci.
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Pokud najedete myší na náhled některého z importovaných snímků, objeví se v jeho pravé
horní části několik tlačítek, která vyvolávají funkce pro tento snímek:

Tlačítko Vložit snímek do pracovní plochy - umístí snímek do pracovní plochy.

Snímky, které jsou vloženy do pracovní plochy, mají v levém horním rohu náhledu zobrazen
oranžový čtvereček s číslem, které informuje o tom, kolikrát je konkrétní snímek vložen
do pracovní plochy. Snímky, které v náhledu oranžový čtvereček zobrazen nemají, nejsou
na pracovní ploše dosud umístěny. Každý snímek zobrazený v Panelu náhledů muže být
do pracovní plochy vložen vícekrát a pokaždé z něj může být zobrazena jiná část.

Tlačítko Odebrat označený snímek z pracovní plochy - odebere označený snímek
z pracovní plochy. Pro odebrání označeného snímku je možné také použít klávesu Delete.
V Panelu náhledů zůstane snímek zobrazen.

Tlačítko Informace o snímku - zobrazí dialogové okno Informace o snímku. V tomto
dialogovém okně je možně zobrazit/napsat ke snímku stručný popis a pokud snímek
obsahuje informaci o kalibraci, zobrazit její detail. Pokud snímek obsahuje popis, zobrazí
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se u jeho náhledu indikátor Snímek obsahuje popis . Pokud jste ke snímku napsali popis
v programu QuickPHOTO a snímek z něj importovali, zobrazí se také v modulu Figure
Maker. Popis snímku bude uložen jako součást snímku při uložení projektu a je možné se
k němu kdykoliv vrátit.

Poznámka

Pokud modul Figure Maker používáte v programu QuickPHOTO ve verzi 3.0,
nebudou u snímků importovaných z programu QuickPHOTO popisy zobrazeny.

Tlačítko Zavřít a odebrat snímek z aktuálního projektu - odebere všechny vložené
„kopie“ snímku z pracovní plochy a odebere jej z aktuálního projektu. Snímek zmizí
z Panelu náhledů a do projektu jej lze vrátit pouze opětovným importováním.

Pokud snímek obsahuje informaci o kalibraci, zobrazí se u jeho náhledu indikátor a pod
informací o rozměrech snímku v pixelech také informace o použitém zvětšení např.
Objektiv: 0,75; Zoom: 0,8. Pokud snímek informaci o kalibraci neobsahuje (indikátor
není zobrazen), není možné do něj vložit měřítko.

Poznámka

Pokud modul Figure Maker používáte v programu QuickPHOTO ve verzi 3.0,
nebudou u snímků importovaných z programu QuickPHOTO v Panelu náhledů
zobrazeny informace o kalibraci a původní názvy snímků. Původní názvy snímků
budou nahrazeny zástupnými názvy s čísly.

Označení jednoho snímku v Panelu náhledů provedete kliknutím levého tlačítka myši.
Souvislý výběr několika snímků v Panelu náhledů najednou je možné provést kliknutím
levého tlačítka myši nejprve na první a poté na poslední snímek výběru při stisknuté klávese
[Shift]. Nesouvislý výběr snímků v Panelu náhledů provedete označováním požadovaných
náhledů levým tlačítkem myši při stisknuté klávese [Ctrl]. Zrušení výběru více snímků
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dosáhnete kliknutím levého tlačítka na libovolný náhled snímku. Pořadí náhledů je možné
měnit jejich přetažením myší.

Pro získání více místa pro pracovní plochu může být Panel náhledů skryt (zasunut vlevo)
stiskem tlačítka v jeho pravém horním rohu. Toto tlačítko se po stisknutí změní na
tlačítko . Tím sePanel náhledů uvolní a při přemístění kurzorumyši mimoPanel náhledů
dojde k jeho zasunutí vlevo. V tomto stavu lze s panelem Náhledů pracovat najetím myši
na svisle orientované pole Panel náhledů na levé straně okna modulu - dojde k vysunutí
Panelu náhledů. Jeho opětovné ukotvení je možné provést stisknutím tlačítka .

Poznámka

Velikost náhledů je stejná jako velikost náhledů nastavená v programu
QuickPHOTO.

4. Navigátor
V levé spodní části okna modulu je zobrazen Navigátor k označenému snímku.

Velikost zobrazení (zoom) označeného snímku na pracovní ploše je možné zvětšit nebo
zmenšit posuvníkem, tlačítky a pod oknem Navigátor, kolečkem myši, pokud je
kurzor umístěn nad oknem Navigátor nebo editovatelnou rozbalovací nabídkou vedle
posuvníku. Rozsahmožných zvětšení snímku je indikovánminimální amaximální hodnotou
na posuvníku.Minimální hodnota rozsahu semění dle aktuální velikosti snímku na pracovní
ploše a je pro různě velké snímky různá. Pro dosažení optimální kvality tisku by, pokud

16

Popis grafického rozhraní



je to možné, zvětšení snímku na pracovní ploše nemělo překročit 100%. Pokud zvětšení
snímku přesáhne 100%, zobrazí se vedle rozbalovací nabídky s aktuální hodnotou zvětšení
indikátor .

V okně Navigátor je rámečkem označena ta část snímku, která je aktuálně viditelná na
pracovní ploše. Rámečkem je možné pohybovat tažením nebo jej přemístit na požadované
místo kliknutím levého tlačítka myši. Přemístěním rámečku zobrazíte požadovanou oblast
snímku na pracovní ploše.

5. Postranní lišta Nástroje
Postranní lišta obsahuje nástroje pro vkládání měřítek a popisků. Ovládací prvky jsou
umístěny na dvou záložkách:Měřítko a Popisky.

Pro získání více místa pro pracovní plochumůže být postranní lišta skryta (zasunuta vpravo)
stiskem tlačítka v jejím pravém horním rohu. Toto tlačítko se po stisknutí změní na
tlačítko . Tím se postranní lišta uvolní a při přemístění kurzoru myši mimo ni dojde
k jejímu zasunutí vpravo. V tomto stavu lze s postranní lištou pracovat najetím myši na
svisle orientované pole Nástroje na pravé straně okna modulu - dojde k jejímu vysunutí.
Opětovné ukotvení postranní lišty je možné provést stisknutím tlačítka .

5.1. Záložka Měřítko
ZáložkaMěřítko obsahuje ovládací prvky pro nastavení délky, vlastností a vzhledu měřítek
a jejich vložení do snímků.
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Vložit měřítko do všech snímků - tento ovládací prvek
obsahuje dvě tlačítka. Tlačítko Vodorovné vloží
vodorovné a tlačítko Svislé vloží svislé měřítko do
všech snímků na pracovní ploše, které obsahují
informaci o kalibraci. Měřítka budou vložena dle
nastavení popsaných v dalších odstavcích.
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Měřítko v označeném snímku - tento ovládací prvek
obsahuje dvě tlačítka. Tlačítko Vodorovné
vloží/skryje vodorovné měřítko do snímku
označeného na pracovní ploše. Tlačítko Svislé
vloží/skryje svislé měřítko do snímku označeného
na pracovní ploše. Měřítko bude vloženo dle
nastavení popsaných v dalších odstavcích. Aby bylo
možné do snímku měřítko vložit, musí být na
pracovní ploše označen snímek obsahující informaci
o kalibraci. Pokud označený snímek neobsahuje
informaci o kalibraci, budou obě tlačítka neaktivní
a zobrazí se pod nimi informace: Měřítko nelze do
vybraného snímku vložit. Snímek neobsahuje
informaci o kalibraci. Tato tlačítka slouží také jako
indikátory, zda je měřítko do označeného snímku
vloženo.

Následující ovládací prvky umožňují nastavit vlastnosti vkládaných měřítek.

Poznámka

V případě potřeby je možné změnit použité jednotky v nastavení modulu:Úpravy
→ Nastavení...

Délka - tento ovládací prvek umožňuje zvolit požadovanou délku
měřítka a jeho jednotky. V první rozbalovací nabídce je možné vybrat
některou z přednastavených hodnot, nebo vepsat vlastní hodnotu.
V druhé nabídce je možné zvolit jednotky.

Tloušťka - tento ovládací prvek umožňuje nastavit tloušťku měřítka
v jednotkách zvolených v Nastavení modulu.
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Pozice - tento ovládací prvek umožňuje zvolit pozici
měřítka ve snímku.

Odsazení - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
odsazení měřítka od rohu snímku v jednotkách
zvolených v Nastavení modulu.

Vzhled - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
vzhled měřítka:

Invertovat barvy - pokud tato volba není zaškrtnuta,
bude se měřítko vkládat jako černý proužek. Pokud
je aktivní volba Zobrazit pozadí, bude měřítko na
bílém pozadí. Pokud volbu Invertovat barvy
aktivujete, bude se místo černého měřítka vkládat
měřítko bílé. Pokud je aktivní volba Zobrazit pozadí,
bude měřítko na černém pozadí.

Zobrazit hodnotu - pokud tato volba není aktivní,
vkládá se měřítko pouze jako proužek bez číselného
údaje. Pokud tuto volbu aktivujete, bude měřítko
vkládáno společně s údajem o jeho délce
a jednotkách zvolených v části Délka. Je pak také
možné zvolit, zda se má hodnota zobrazovat nad
nebo pod měřítkem. Dále je možné pomocí volby
Zobrazit pozadí určit, zda se kolem měřítka a jeho
hodnoty má zobrazovat pozadí.

Písmo - tyto ovládací prvky umožňují nastavit typ
a velikost písma hodnoty délky měřítka.
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Aplikovat na všechna vložená měřítka - pokud
provedete změnu nastavení měřítka pomocí výše
uvedených ovládacích prvků pro libovolný ze
snímků vložených na pracovní ploše, je možné
změny aplikovat stiskem tohoto tlačítka na všechna
měřítka vložená do snímků na pracovní ploše.

5.2. Záložka Popisky
Záložka Popisky obsahuje ovládací prvky pro nastavení vlastností a vložení popisků do
snímků.
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Automaticky vložit popisky snímků - tento ovládací
prvek obsahuje tři tlačítka. Tlačítko A,B,C,...
automaticky vloží do všech snímků na pracovní ploše
velká písmena počínaje písmenem A. Tlačítko
a,b,c,... automaticky vloží do snímků malá písmena
počínaje písmenem a. Tlačítko 1,2,3,... automaticky
očísluje všechny vložené snímky počínaje číslem 1.

Vložit popisek do označeného snímku - tento ovládací
prvek umožňuje vepsat/smazat popisek do/ze snímku
označeného na pracovní ploše. Tento prvek je
aktivní, pokud je na pracovní ploše označen některý
snímek.

Následující ovládací prvky umožňují nastavit vlastnosti vkládaných popisků.

Poznámka

V případě potřeby je možné změnit použité jednotky v nastavení modulu:Úpravy
→ Nastavení...

Pozadí - tento ovládací prvek umožňuje nastavit
pozadí kolem popisků. Zvolit je možné buď Žádné
(průhledné) nebo zvolit jeden z následujících tvarů:
Kruh, Čtverec nebo Obdélník.

Pozice - tento ovládací prvek umožňuje nastavit
pozici popisků ve snímku.

Odsazení - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
odsazení popisku od rohu snímku v jednotkách
zvolených v Nastavení modulu.
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Písmo - tyto ovládací prvky umožňují nastavit typ
a velikost písma popisků. Pokud není zaškrtnuta
volba Invertovat barvy, bude barva písma černá.
Pokud je v části Pozadí zvoleno zobrazení pozadí,
budou černé popisky zobrazeny na bílém pozadí.
Pokud aktivujete volbu Invertovat barvy, bude barva
písma bílá. Pokud je v části Pozadí zvoleno
zobrazení pozadí, budou bílé popisky zobrazeny na
černém pozadí.

Aplikovat na všechny vložené popisky - pokud
provedete změnu nastavení popisku pomocí výše
uvedených ovládacích prvků pro libovolný ze
snímků na pracovní ploše, je možné změny aplikovat
stiskem tohoto tlačítka na všechny popisky vložené
do snímků na pracovní ploše.

6. Stavový řádek
Stavový řádek, umístěný ve spodní části okna modulu, zobrazuje informace o rozměrech
označeného snímku ve výsledné koláži. V pravém rohu stavového řádku jsou umístěny
ovládací prvky pro volbu velikosti zobrazení pracovní plochy. Velikost zobrazení pracovní
plochy je možnéměnit také kolečkemmyši, pokud je kurzor umístěn nad pracovní plochou.
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Práce s modulem Figure Maker
1. Základní informace o projektech

Modul Figure Maker pracuje s tzv. projekty.

Projektový soubor obsahuje:

• všechny importované snímky včetně informací o jejich kalibraci a popisů snímků
• informace o rozložení a zvětšení (zoomu) snímků na pracovní ploše, zobrazení oblastí,
popisků a měřítek

• popis projektu
• nastavení exportování koláže

Tato funkcionalita umožňuje kdykoliv načíst veškeré potřebné informace z jednoho souboru
a pokračovat v rozdělané práci tam, kde jste posledně přestali. Projektové soubory mají
speciální formát s příponou .fmp.

2. Spuštění modulu
Při spuštění modulu Figure Maker postupujte následovně:

1. Pokud chcete domodulu FigureMaker importovat některé snímky otevřené v programu
QuickPHOTO, označte je v Panelu náhledů tohoto programu. Náhledy zvolených
snímků budou označeny rámečky. Označování je možné provést obdobně jako
označování souborů v průzkumníkuWindows® (souvislý výběr pomocí klávesy [Shift]
a nesouvislý pomocí klávesy [Ctrl]).

2. Spusťte modul Figure Maker z nabídky Moduly → Figure Maker nebo kliknutím
na ikonu .

3. V otevřeném okně Volba projektu je možné vytvořit nový nebo otevřít existující
projekt.
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• Nový projekt - toto tlačítko spustí průvodce vytvořením nového projektu.

• Nový projekt z označených snímků - toto tlačítko spustí průvodce vytvořením nového
projektu a po jeho vytvoření do něj automaticky importuje snímky označené vPanelu
náhledů programu QuickPHOTO.

• Otevřít projekt - toto tlačítko umožňuje otevřít již existující uložený projekt.

• Nedávné projekty - ze zobrazeného seznamu je možné zrychleně otevřít některý
z nedávno otevřených projektů.

3. Vytvoření nového projektu
1. V dialogovém okně Volba projektu stiskněte tlačítko Nový projekt nebo Nový projekt

z označených snímků.

2. Zobrazí se průvodce Vlastnosti projektu s otevřenou záložkou Plátno.
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Na této záložce nastavte pomocí následujících ovládacích prvků požadované rozlišení
a rozměry pracovní plochy.

Poznámka

Pracovní plocha je oblast, do které je možné vkládat snímky. V náhledu je pracovní
plocha zobrazena bílou barvou.

Plátno zahrnuje pracovní plochu + případné okraje kolem ní, které mají v náhledu
šedou barvu. Do oblasti okrajů není možné vkládat snímky.

Rozlišení: tento parametr slouží k nastavení rozlišení pracovní
plochy a také výsledného exportovaného složeného snímku
(koláže) v jednotkách DPI. Rozlišení zvolte podle požadavků
publikovatele, případně vašich požadavků na kvalitu tisku.
Rozlišení je možné vybrat ze seznamu nebo vepsat vlastní
hodnotu z klávesnice.
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Jednotky: tento prvek umožňuje zvolit jednotky, ve kterých
bude definována velikost pracovní plochy.

Poznámka

Standardní pica nebo též americká pica odpovídá 0,16604 palce; t.j. 4,217 mm.

Typografická pica nebo též PostScriptová pica odpovídá 1/6 palce; t.j. 4,233 mm.

Rozměry plátna: je možné zvolit některý
ze standardizovaných evropských
i mezinárodních rozměrů papíru spolu
s orientací nebo definovat vlastní rozměry
pracovní plochy.

Okraje: pokud byl zvolen některý
z předdefinovaných formátů papíru, je
možné nastavit také okraje. Do oblasti
okrajů není možné vkládat snímky. Okraje
nebudou zahrnuty ve vyexportované
koláži.

Náhled: v této části je zobrazen interaktivní náhled aktuálního nastavení plátna.
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Rozměry pracovní plochy: v této části se interaktivně zobrazují informace o rozměrech
zvolené pracovní plochy (bez případných okrajů) ve zvolených jednotkách a v pixelech.

Pokračujte stiskem tlačítka Další.

3. Zobrazí se záložka Mřížka. Na této záložce je možné nastavit počet sloupců a řádků
pomocné mřížky.

Mřížku je možné použít při volbě rozložení snímků na pracovní ploše a je možné ji
nastavit/upravit kdykoliv později.

Stiskněte tlačítkoDokončit. Zobrazí se připravená pracovní plocha nově vytvořeného
projektu. Pokud jste použili volbu Nový projekt z označených snímků, dojde
k automatickém importování snímků označených v Panelu náhledů programu
QuickPHOTO.
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Poznámka

Rozměry pracovní plochy a její rozlišení je možné dodatečně změnit, pokud na

pracovní ploše nejsou žádné snímky, po stisknutí tlačítka z Panelu
nástrojů nebo pomocí volby Úpravy→ Vlastnosti plátna... z lišty nabídek.

4. Importování snímků
Aby bylo možné vkládat do pracovní plochy snímky, je nutné je nejprve importovat do
aktuálního projektu.

Snímky je možné importovat dvěma způsoby:

1. Importování snímků z programu QuickPHOTO
Tento způsob umožňuje importovat snímky otevřené v programu QuickPHOTO. Je tak
možné importovat např. právě nasnímané snímky bez nutnosti jejich předchozího uložení.

Postup importu:

1. Přepněte se do hlavního okna programu QuickPHOTO.

2. Snímkům, které chcete importovat a vkládat do nich měřítka, přiřaďte odpovídající
kalibraci (v panelu nástrojů zvolte z nabídek nakalibrovaný objektiv případně zoom,
se kterým byl snímek pořízen).

3. V Panelu náhledů označte snímky, které chcete importovat do aktuálního projektu.

4.
Přepněte se domodulu FigureMaker, stiskněte tlačítko vPanelu nástrojů
nebo aktivujte volbu Úpravy → Importovat snímky... z lišty nabídek. Otevře se
dialogové okno Importovat snímky se dvěma volbami. Vyberte volbu Snímky z hlavního
programu a stiskněte tlačítko Další. Dojde k importování snímků, které budou
v modulu Figure Maker zobrazeny v Panelu náhledů.
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Poznámka

Při tomto způsobu importování budou případné měřící objekty, měřítka nebo
popisky, vložené do snímků v programu QuickPHOTO, během importování do
modulu Figure Maker automaticky sloučeny se snímkem. Tyto objekty budou
v modulu Figure Maker viditelné, avšak nebude je možné upravovat, skrýt ani
odebrat.

2. Importování uložených snímků
Do modulu Figure Maker je možné také importovat snímky uložené na pevném disku,
paměti flash apod.

Pro importování uložených snímků stiskněte tlačítko v Panelu nástrojů nebo
aktivujte volbu Úpravy→ Importovat snímky... z lišty nabídek. Otevře se dialogové okno
Importovat snímky se dvěma volbami. Vyberte volbu Uložené snímky a stiskněte tlačítko
Další. V otevřeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více snímků typu JPEG, TIFF,
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PNG nebo BMP, které chcete importovat. Stiskněte tlačítko Otevřít. Dojde k importování
snímků, které budou v modulu Figure Maker zobrazeny v Panelu náhledů.

Poznámka

Při tomto způsobu importování nebudou případné měřící objekty, měřítka, kresby
ani textové popisky, uložené ve snímcích programemQuickPHOTO v samostatné
vrstvě, v modulu Figure Maker zobrazeny. Pokud chcete, aby byly tyto objekty
v modulu Figure Maker zobrazeny, je nutné snímky určené pro tento způsob
importování v programu QuickPHOTO ukládat se sloučenými vrstvami. Více
informací o možnostech ukládání snímků naleznete v uživatelské příručce
programu QuickPHOTO. Informace o kalibraci a popisy obsažené ve snímcích
typu JPEG nebo TIFF budou modulem Figure Maker vždy načteny (bez ohledu
na způsob uložení) a do snímků bude možné vkládat měřítka. Doporučujeme
proto snímkůmvždy před uložením v programuQuickPHOTO přiřadit odpovídající
kalibraci (v Panelu nástrojů zvolte z nabídek nakalibrovaný objektiv, případně
zoom, se kterým byl snímek pořízen).
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5. Umístění snímků do pracovní plochy, volba
rozměrů, zvětšení a zobrazené oblasti,

přesouvání
Modul Figure Maker umožňuje do pracovní plochy umísťovat celé snímky bez nutnosti
jejich ořezávání pro zobrazení jen jejich vybraných částí. Rozměry snímků, poměr jejich
stran, zobrazené oblasti a jejich zvětšení (zoom) je možné zvolit po vložení celých snímků
do pracovní plochy pomocí postupů popsaných v následujících odstavcích.

Umístění snímků do pracovní plochy
Snímky zobrazené v Panelu náhledů modulu Figure Maker je možné umístit do pracovní
plochy následujícími způsoby:

• kliknutím na ikonuVložit snímek do pracovní plochy vPanelu náhledů nebo dvojitým
kliknutím levého tlačítka myši na náhled. Pokud je na pracovní ploše zobrazena mřížka,
tento způsob umístí vždy jeden snímek do jedné volné buňky mřížky a přizpůsobí jí
jeho velikost. Pokud na pracovní ploše není zobrazena mřížka, budou snímky
umísťovány postupně vedle sebe od levého horního rohu pracovní plochy ve zvětšení
(zoomu) 100%, pokud je pro ně dostatek volného místa. Pokud pro umístění snímku
ve zvětšení (zoomu) 100% dostatek místa není, bude jeho zvětšení (zoom) volnému
místu přizpůsobeno.

• přetažením náhledu (drag and drop) do pracovní plochy. Tento způsob umístí vkládaný
snímek na zvolené místo pracovní plochy ve zvětšení (zoomu) 100%, pokud je pro něj
dostatek volnéhomísta. Pokud pro umístění snímku ve zvětšení (zoomu) 100% dostatek
místa není, bude jeho zvětšení (zoom) volnému místu přizpůsobeno.

Snímky, které jsou vloženy do pracovní plochy, mají v Panelu náhledů v levém horním
rohu náhledu zobrazen oranžový čtvereček s číslem, které informuje o tom, kolikrát je
konkrétní snímek vložen do pracovní plochy. Snímky, které v náhledu oranžový čtvereček
zobrazen nemají, nejsou na pracovní ploše dosud umístěny. Každý snímek zobrazený
v Panelu náhledů muže být do pracovní plochy vložen vícekrát a pokaždé z něj může být
zobrazena jiná část.
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Volba rozměrů, zvětšení a zobrazené oblasti
Každý snímek je po vložení na pracovní ploše automaticky označen oranžovým rámečkem
se zelenými úchopovými body (čtverečky) po jeho obvodu.

Tyto úchopové body je možné použít pro změnu rozměrů snímku na pracovní ploše
následovně:

• rohové úchopové body - tažení za tyto body zachovává poměr stran snímku a mění
jeho rozměry a zvětšení (zoom).

• úchopové body uprostřed hran - tažení za tyto body směrem dovnitř snímkumění poměr
jeho stran a zmenší jej ve zvoleném směru. Zobrazena bude jen část vloženého snímku.
Tažení směrem ven zvětší zobrazenou část vloženého snímku ve zvoleném směru,
případně zobrazenou oblast posune nebo změní její zvětšení (zoom).

Poznámka

Informace o tom, jaké budou rozměry označeného snímku ve výsledné koláži, se
zobrazuje ve stavovém řádku modulu.

Zvětšení snímku a volbu zobrazené oblasti je možné nastavit pomocí Navigátoru.
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Posuvník pod Navigátorem umožňuje zvolit zvětšení (zoom) označeného snímku na
pracovní ploše. Ta část snímku, která je na pracovní ploše aktuálně zobrazena, je
vNavigátoru označena oranžovým rámečkem. Ostatní části snímku jsou zašedlé. Posunem
oranžového obdélníku v Navigátoru je možné na pracovní ploše zobrazit požadovanou
část snímku. Zvětšení (zoom) snímku je možnéměnit také najetím kurzorumyši nad snímek
označený na pracovní ploše, stisknutím a podržením klávesy Ctrl a otáčením kolečka myši.
Stisknutím kolečkamyši a tažením je možné posouvat zobrazenou oblast přímo na pracovní
ploše. Pokud chcete zvolit konkrétní hodnotu zvětšení (zoomu), můžete ji vepsat do
editovatelné rozbalovací nabídky vedle posuvníku. Pokud vepíšete hodnotu, která je mimo
povolený rozsah, bude hodnota automaticky opravena.

Důležité

Pro dosažení co nejlepší tiskové kvality je doporučeno, pokud je to možné, snímky
nezvětšovat nad zvětšení (zoom) 100%.

Přesouvání snímků
Libovolný snímek je možné myší uchopit a přetáhnout na jiné volné místo pracovní plochy.
Snímek je možné přetáhnout do volného místa pracovní plochy i přes ostatní vložené
snímky. Během tažení snímku přes ostatní vložené snímky se zobrazí zástupný
čtverečkovaný obrázek. Pokud se snímek do nového místa vejde, bude do něj umístěn.
Pokud se snímek do nového místa nevejde, bude po puštění levého tlačítka myši vrácen
na své původní místo. Označený snímek je také možné precizně posouvat kurzorovými
klávesami.
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Úpravy vložených snímků
Pokud chcete upravit některý snímek umístěný na pracovní ploše, vždy jej nejprve označte
kliknutím myši. Poté je možné jej libovolně upravovat.

Odebrání snímku z pracovní plochy
Pokud chcete odebrat některý snímek z pracovní plochy, nejprve jej označte kliknutím
myši. Poté jej odeberte stisknutím tlačítka Odebrat označený snímek z pracovní plochy
nebo klávesou Delete.

Zrušení označení snímku
Zrušení označení je možné provést označením jiného snímku, stisknutím pravého tlačítka
myši nebo kliknutím levého tlačítka myši do prázdného místa pracovní plochy.

6. Přichytávání snímků
Modul Figure Maker, pro snadnější a přesnější umísťování, snímky při změně jejich
velikosti nebo přesouvání přichytává k mřížce, okrajům pracovní plochy a také k již
umístěným snímkům. Pokud dochází k přichycení, budou na pracovní ploše zobrazeny
vodorovné nebo svislé modré čárkované čáry zvýrazňující hrany, ke kterým je snímek
přichycen.
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Přichytávání je možné dočasně potlačit podržením klávesy Ctrl během změny velikosti
nebo přesunu snímku nebo úplně vypnout pomocí volebÚpravy→Přichytávat ke snímkům
a Úpravy→ Přichytávat k mřížce a okrajům z lišty nabídek.

7. Mřížka
Na pracovní ploše je možné pro snadnější a přesnější volbu rozměrů a rozložení snímků
zobrazit pomocnou mřížku. Mřížku je možné nastavit již při vytváření projektu nebo
kdykoliv později. Pro zobrazení nebo úpravumřížky v aktuálním projektu stiskněte tlačítko

v Panelu nástrojů nebo aktivujte volbu Úpravy→ Vlastnosti mřížky... z lišty
nabídek. Otevře se dialogové okno Vlastnosti projektu se zobrazenou záložkouMřížka. V
části Vlastnosti mřížky je je možné zvolit počet sloupců a řádků mřížky.

Informace o rozměrech buněk se interaktivně zobrazují v části Rozměry buňky mřížky
v jednotkách zvolených při vytváření projektu a také v pixelech. Náhled mřížky se
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interaktivně zobrazuje v části Náhled. Nastavení mřížky je možné měnit kdykoliv,
a to i v případě, že jsou na pracovní ploše umístěny snímky.

8. Měřítka
Do snímků na pracovní ploše je možné vkládat měřítka. Délky vložených měřítek se při
změně zvětšení (zoomu) snímků na pracovní ploše automaticky přizpůsobují, aby vždy
odpovídaly zadané hodnotě.

Aby bylo možné do snímků vkládat měřítka, musí obsahovat informaci o kalibraci
z programu QuickPHOTO. Pokud snímek informaci o kalibraci obsahuje, zobrazí se u něj
v Panelu náhledů indikátor a pod informací o jeho rozměrech v pixelech také informace
o použitém zvětšení např. Objektiv: 0,75; Zoom: 0,8. Pokud snímek informaci o kalibraci
neobsahuje (indikátor není zobrazen), není možné do něj vložit měřítko.

Poznámka

Informací o kalibraci se rozumí kalibrační hodnota, název kalibrace a informace
o použitém zvětšení.

Pokud modul Figure Maker používáte v programu QuickPHOTO ve verzi 3.0,
nebudou u snímků importovaných z programuQuickPHOTO dostupné informace
o názvu kalibrace a použitém zvětšení. Importována bude pouze kalibrační hodnota
a zobrazen pouze indikátor . Měřítko budemožné i do takovýchto snímků vložit.

Nastavení parametrů měřítka
Požadovanou délku, jednotky a vzhled měřítka je možné nastavit pomocí následujících
prvků na záložceMěřítko:
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Délka - tento ovládací prvek umožňuje zvolit požadovanou délku
měřítka. V první rozbalovací nabídce je možné vybrat některou
z přednastavených hodnot, nebo vepsat vlastní hodnotu. V druhé
nabídce je možné zvolit jednotky.

Tloušťka - tento ovládací prvek umožňuje nastavit tloušťku měřítka
v jednotkách zvolených v nastavení modulu.

Pozice - tento ovládací prvek umožňuje zvolit pozici
měřítka ve snímku.

Odsazení - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
odsazení měřítka od rohu snímku v jednotkách
zvolených v nastavení modulu.
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Vzhled - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
vzhled měřítka:

Invertovat barvy - pokud tato volba není zaškrtnuta,
bude se měřítko vkládat jako černý proužek. Pokud
je aktivní volba Zobrazit pozadí, bude měřítko na
bílém pozadí. Pokud volbu Invertovat barvy
aktivujete, bude se místo černého měřítka vkládat
měřítko bílé. Pokud je aktivní volba Zobrazit pozadí,
bude měřítko na černém pozadí.

Zobrazit hodnotu - pokud tato volba není aktivní,
vkládá se měřítko pouze jako proužek bez číselného
údaje. Pokud tuto volbu aktivujete, bude měřítko
vkládáno společně s textovým údajem o jeho délce
a jednotkách zvolených v části Velikost. Je pak také
možné zvolit, zda se má hodnota zobrazovat nad
nebo pod měřítkem. Dále je možné pomocí volby
Zobrazit pozadí určit, zda se kolem měřítka a jeho
hodnoty má zobrazovat pozadí.

Písmo - tyto ovládací prvky umožňují nastavit typ
a velikost písma údaje o délce měřítka.

Vložení měřítka/měřítek
Měřítko je možné do snímku vložit dvěma způsoby:

• hromadné vložení do všech snímků na pracovní ploše
• vložení měřítka do označeného snímku

Hromadné vložení měřítek do všech snímků na pracovní ploše

Pokud chcete vložit měřítka s délkou, jednotkami a vzhledem nastaveným pomocí výše
uvedených prvků do všech snímků na pracovní ploše, stiskněte jedno z následujících
tlačítek:
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TlačítkoVodorovné vloží vodorovné a tlačítko Svislé
vloží svislé měřítko do všech snímků na pracovní
ploše, které obsahují informace o kalibraci.

Vložení měřítka do označeného snímku

Pokud chcete vložit měřítko do konkrétního snímku na pracovní ploše, nejprve jej označte
kliknutím levého tlačítka myši. Pro vložení měřítka s nastavenou délkou, jednotkami
a vzhledem stiskněte jedno z následujících tlačítek:

Tlačítko Vodorovné vloží vodorovné měřítko do
snímku označeného na pracovní ploše. Tlačítko
Svislé vloží svislé měřítko do snímku označeného
na pracovní ploše.

Tato tlačítka slouží také jako indikátory, zda je měřítko do označeného snímku vloženo.
Pokud je do označeného snímku vloženo vodorovné měřítko, bude zamáčknuto tlačítko
Vodorovné. Obdobným způsobem je signalizováno vložení svisléhoměřítka. Pokud chcete
měřítko z označeného snímku odebrat, klikněte na zamáčknuté tlačítko.

Změna parametrů vloženého měřítka
Pokud chcete změnit parametry vloženého měřítka v některém snímku na pracovní ploše,
nejdříve jej myší označte. Poté pomocí prvků nastavení změňte požadované parametry
měřítka. Změny se interaktivně zobrazí přímo ve snímku.

Aplikování změn i na ostatní snímky na pracovní ploše
Pokud chcete provedené změny aplikovat i na všechny ostatní snímky na pracovní ploše,

stiskněte jedno z tlačítek nebo tlačítko .
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9. Popisky
Do snímků na pracovní ploše je možné vkládat také popisky, které mívají nejčastěji podobu
písmenného nebo číselného označení.

Nastavení parametrů popisků
Požadovaný vzhled popisků je možné nastavit pomocí následujících prvků na záložce
Popisky:

Pozadí - tento ovládací prvek umožňuje nastavit
pozadí kolem popisků. Zvolit je možné buď Žádné
(průhledné) nebo zvolit jeden z následujících tvarů:
Kruh, Čtverec nebo Obdélník.

Pozice - tento ovládací prvek umožňuje nastavit
pozici popisků ve snímku.
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Odsazení - tyto ovládací prvky umožňují nastavit
odsazení popisku od rohu snímku v jednotkách
zvolených v nastavení modulu.

Písmo - tyto ovládací prvky umožňují nastavit typ
a velikost písma popisků. Pokud není zaškrtnuta
volba Invertovat barvy, bude barva písma černá.
Pokud je v části Pozadí zvoleno zobrazení pozadí,
budou černé popisky zobrazeny na bílém pozadí.
Pokud aktivujete volbu Invertovat barvy, bude barva
písma bílá. Pokud je v části Pozadí zvoleno
zobrazení pozadí, budou bílé popisky zobrazeny na
černém pozadí.

Vložení popisků
Popisky je možné do snímků vložit dvěma způsoby:

• automatické vložení do všech snímků na pracovní ploše
• vepsání vlastního popisku do označeného snímku

Automatické vložení popisků do všech snímků na pracovní ploše

Pokud chcete vložit popisky se vzhledem nastaveným pomocí výše uvedených prvků do
všech snímků na pracovní ploše, stiskněte jedno z následujících tlačítek:

TlačítkoA,B,C,... automaticky vloží do všech snímků
na pracovní ploše velká písmena začínající
písmenemA. Tlačítko a,b,c,... automaticky vloží do
snímků malá písmena začínající písmenem a.
Tlačítko 1,2,3,... automaticky očísluje všechny
snímky na pracovní ploše.

Automatické vkládání popisků probíhá z levého horního rohu pracovní plochy směrem
doprava a poté směrem dolů.
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Pokud na pracovní ploše změníte pořadí snímků, které již mají vložené popisky, dojde po
dalším stisku příslušného výše uvedeného tlačítka k aktualizování pořadí popisků dle
popsaného systému. Obdobným způsobem je možné také změnit např. číslování snímků
na označení písmeny apod.

Vepsání vlastního popisku do označeného snímku

Pokud chcete do snímků vložit popisky jiným způsobem, než jaký je výsledkem
automatického vložení, můžete vepsat požadované popisky do snímků z klávesnice. Nejprve
označte kliknutím levého tlačítka myši na pracovní ploše snímek, do kterého chcete vepsat
popisek a poté vepište do pole Popisek označeného snímku požadovaný text:

Smazání vloženého popisku
Pokud chcete z některého snímku popisek odebrat, nejprve jej myší označte a poté smažte
text z pole Popisek označeného snímku.

Změna parametrů vloženého popisku
Pokud chcete změnit parametry vloženého popisku v některém snímku na pracovní ploše,
nejdříve jej myší označte. Poté pomocí prvků nastavení zvolte požadované parametry
popisku. Změny se interaktivně zobrazí přímo ve snímku.

Aplikování změn i na ostatní snímky na pracovní ploše
Pokud chcete provedené změny aplikovat i na všechny ostatní snímky na pracovní ploše,

stiskněte jedno z tlačítek nebo tlačítko .
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10. Popis projektu
K projektu je možné napsat textový popis, který bude uložen jako součást projektového

souboru. Pro napsání nebo přečtení popisu projektu stiskněte tlačítko
v Panelu nástrojů nebo aktivujte volbu Úpravy→ Informace o projektu... z lišty nabídek.
Otevře se dialogové okno Vlastnosti projektu se zobrazenou záložkou Informace.

V části Popis projektu je možné napsat/přečíst popis aktuálního projektu. Celý popis je
možné smazat stisknutím tlačítka Smazat popis. Pro potvrzení změn v popisu projektu
vždy stiskněte tlačítko OK. Pokud dialogové okno zavřete stisknutím tlačítka Storno,
provedené změny budou ignorovány.

V části Umístění projektového souboru je zobrazeno umístění aktuálního projektového
souboru.
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11. Exportování koláže
Pokud máte dokončeno rozložení snímků na pracovní ploše včetně vložení měřítek
a popisků, je možné přistoupit k exportování výsledné koláže pro potřeby publikování.

Pro exportování stiskněte tlačítko nebo aktivujte volbu Soubor→ Exportovat
koláž.... Otevře se následující dialogové okno, ve kterém je možné nastavit parametry
exportování:

Ovládací prvky v části Orámování umožňují nastavit orámování jednotlivých snímků
v koláži:

Pokud chcete jednotlivé snímky v koláži orámovat, zaškrtněte volbu Orámovat jednotlivé
snímky. Tím se aktivují ovládací prvky Tloušťka orámování a Barva, kterými lze nastavit
tloušťku a barvu rámečků. Orámování se provede vždy směrem dovnitř tak, že rámečky
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překryjí kraje snímků. Odsazení měřítek a popisků se automaticky přizpůsobí tloušťce
rámečků tak, aby odpovídalo zvoleným hodnotám.

Ovládací prvky v částiMezery umožňují nastavit vřezání mezer mezi jednotlivé snímky:

Pokud chcete mezi jednotlivé snímky vřezat mezery, zaškrtněte volbu Vřezat mezery mezi
snímky a v aktivovaném poli Šířka mezer zvolte požadovanou šířku mezer v jednotkách
zvolených v nastavení programu. Vřezání mezer se provede vždy směrem dovnitř tak, že
mezery oříznou kraje snímků. Odsazení měřítek a popisků se automaticky přizpůsobí šířce
vřezaných mezer tak, aby odpovídalo zvoleným hodnotám.

Barvu pozadí koláže je možné zvolit v části Pozadí:

V části Nastavení exportu je možné nastavit následující parametry:

Exportovat ve škále šedé - vyexportuje šedotónovou koláž pro účely monochromatického
publikování.

Otevřít exportovanou koláž ve výchozím prohlížeči snímků - automaticky otevře koláž po
vyexportování ve výchozím prohlížeči snímků.

Nastavte požadované parametry exportu a stiskněte tlačítko Další. Zobrazí se dialogové
oknoUložit jako. Zvolte požadované umístění, název a typ exportovaného snímku (koláže)
a stiskněte tlačítko Uložit. Dojde k vyexportování snímku.
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Poznámka

Pokud projektový soubor uložíte po exportování koláže, uloží se do něj také
zvolené parametry exportování.

Vyexportovaná koláž s nastaveným orámováním snímků a mezerami mezi nimi může
vypadat např. takto:
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12. Nastavení
Volba Úpravy→ Nastavení... otevře dialogové okno, ve kterém je možné nastavit některé
parametry modulu:
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Ovládací prvek v části Jednotky umožňuje zvolit jednotky, ve kterých se budou nastavovat
odsazení, tloušťky a rozměry:

Ovládací prvky v částiVýchozí složky umožňují přednastavit výchozí složky pro importování
snímků, exportování koláží a ukládání a načítání projektových souborů. Nebude pak nutné
vždy procházet celou adresářovou strukturu počítače při práci se soubory:
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Rady a doporučení pro práci
s modulem Figure Maker

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při práci s modulem Figure Maker, dbejte těchto
doporučení:

1. Snímky do pracovní plochy umísťujte těsně k sobě bez mezer. Pokud chcete mít mezi
snímky mezery, zvolte jejich vřezání až při exportování koláže. Vložená měřítka a
popisky budou při vřezání mezer automaticky posunuty, aby bylo zachováno jejich
nastavené odsazení.

2. Vytváření koláží se snímky může být v případě velkých rozměrů a velkého rozlišení
DPI pracovní plochy značně náročné na operační paměť počítače. Pro vytváření
velkých koláží doporučujeme mít v počítači alespoň 4 GB operační paměti a pokud
je to možné, používat 64bitový operační systém. 64bitové operační systémy obecně
umožňují programům využít větší množství paměti a tedy i vytváření větších koláží.

3. Pokud chcete do snímků vložit nějaké kresby (např. šipky, rámečky apod.) nebo
textové popisky, udělejte to pomocí k tomu určených nástrojů v programu
QuickPHOTO před importováním snímků do modulu Figure Maker.
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Systémové požadavky
Minimální konfigurace počítače:

• Jednojádrový procesor 2,4 GHz nebo vícejádrový procesor
• 2 GB RAM
• DVD jednotka
• Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10

Doporučená konfigurace počítače:

• Procesor Intel Core® i5 nebo výkonnější
• 4 GB RAM a více
• DVD jednotka
• Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 64bit

Podporované verze programu QuickPHOTO:

• QuickPHOTO CAMERA 3.0 a novější
• QuickPHOTO MICRO 3.0 a novější
• QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.0 a novější

Microsoft®, Windows® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.
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