AUDREY Glyph Manager 2019
K čemu aplikace slouží
Aplikace Glyph Manager nabízí pohodlnou a rychlou správu SVG a PNG ikon pro všechny vývojáře,
webové designery nebo grafiky. Umožňuje zobrazení ikon ze složek, rychlé hledání, inkrementální
filtrování, správu složek a chytré kopírování cest s ohledem na požadovanou velikost. Dále pak
otevření aktuálního obrázku ve Photoshopu, IrfanView, Axialis IconWorkshopu, Zoner Photo Studiu
apod. Mezi speciální funkce patří práce se sadami ikon a jejich export do společného PNG, což se
může hodit při práci v Delphi, Visual Studiu nebo se sprity u webového vývoje.

Jak se s aplikací pracuje
Po instalaci a prvním spuštění uvidíte aplikaci s ukázkovými sadami ikon. Aplikace nyní podporuje jak
standardní PNG ikony, tak i vektorové SVG.

Můžete přidávat libovolné další složky, případně je později upravovat či odstraňovat. Seznam složek,
můžete vyexportovat do TXT souborů a například po přeinstalaci počítače vše rychle obnovit.
Pokud je zaškrtnuto "Přegenerovat index", aplikace načte všechny cesty k ikonám z dané složky a
přidá je do indexu, který je využíván při hledání. Pokud měníte složek více, je vhodnější nechat
vygenerovat index až po poslední změně.

V případě PNG ikon je třeba mít složky správně pojmenované a uspořádané dle jejich rozměrů (viz
dále). U SVG ikon se pochopitelně se žádným rozměrem nepracuje, stačí tedy jedna libovolně
umístěná a pojmenovaná složka.
Poklepáním na příslušnou řádku v levém panelu se zobrazí ikony z dané složky.

Jestliže potřebujete z aktuálně zobrazené složky vyhledat konkrétní ikony dle názvu, můžete použít
Ctrl+E a zadat např. text "clip". Aplikace ihned zobrazí pouze ikony obsahující v názvu zadaný text.
Pomocí klávesové zkratky Ctrl+Q filtr zrušíte.

Pokud chcete hledat napříč ikonami ze všech složek, použijte hledání nebo klávesovou zkratku Ctrl+F
a nevybírejte žádný Styl.

V tomto případě se tedy najdou všechny ikony, které obsahují v názvu "clip" a to ze všech složek.
Pokud chcete zobrazit úplně všechny ikony, zadejte do hledacího pole *.

Nejdůležitější funkce se ukrývají v kontextovém menu, které umožňují aktuální ikonu otevřít v
dalších aplikacích, zkopírovat cestu do schránky, přidat do sady apod.

Pokud pracujete s PNG ikonami a máte složky správně uspořádané, umožní aplikace zkopírovat cestu
i k ikoně v jiné velikosti, než je aktuálně zobrazená. Například máte do aplikace přidanou složku
c:\Obrazky\Pure Flat 2013\32x32, ale pokud budou existovat i složky s dalšími rozměry, aplikace to

rozpozná a při zobrazení kontextového menu umožní zkopírovat i cestu k dalším rozměrům aktuální ikony
(pokud bude soubor fyzicky existovat).

•
•
•

c:\Obrazky\Pure Flat 2013\16x16
c:\Obrazky\Pure Flat 2013\64x64
apod.

Můžete tedy primárně pracovat s variantami 32x32 a zároveň velmi rychle získat i odpovídající menší
či větší ikonky.
U SVG ikon se rozměry v cestách nepoužívají a vždy se tedy pracuje jen s aktuálně zobrazenou
ikonou.
Velmi pohodlná práce s více ikonami je pomocí sad. Funguje to tak, že si najdete danou ikonu a z
kontextového menu vyberete "Přidat do sady". Aplikace vám ukazuje aktuální počet ikon v sadě
přímo u tlačítka, kterým si sadu můžete zobrazit.

Po zobrazení vidíte ikony, které máte v sadě, můžete s nimi dále normálně pracovat, sadu uložit
apod.

Nejčastější použití ale bude PNG export do zvoleného rozměru, např. 48x48.

Aplikace vygeneruje jeden PNG obrázek, který můžete načíst třeba v Delphi do ImageListu. Funkce
umí pracovat i se SVG ikonami, které rovněž vyexportuje do PNG obrázku včetně zachování
průhlednosti.

Když nyní akci zopakujete s jiným rozměrem, aplikace si najde odpovídající ikonky v požadovaném
rozměru (neprovádí se žádná změna velikosti – soubory v daném rozměru musí existovat) a sestaví z
nich opět jeden PNG obrázek.

Sad můžete mít neomezeně, můžete si je ukládat pod různými názvy odpovídající třeba vašim
projektům nebo jejich obsah vyexportovat do textového souboru.
Mezi další zajímavé funkce patří ZOOM lišta, díky které si můžete ikony zvětšit, což je výhodné
především u vektorového SVG formátu.

V kontextovém menu jsou také položky pro zobrazení ikony v dalších aplikacích. Cesty k nim si
můžete změnit v dialogu Nastavení.

Pokud postupně přidáte do aplikace větší množství složek, může se hodit funkce seskupení či řazení,
kterou disponuje panel se složkami.

Ve stavové řádce aplikace pak najdete řadu užitečných informací, jako je verze aplikace, informace o
aktuální složce, indexu, případně zkopírované cestě ve schránce.

