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O que há de novo no QuarkXPress 10.2

Este documento introduz os novos recursos do QuarkXPress 10.2
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Novos recursos

Caixas ancoradas aninhadas

Você pode aninhar objetos ancorados, ancorando uma caixa (linha ou tabela) dentro de uma caixa
ancorada. As caixas ancoradas podem ser aninhadas sem limite, com a profundidade que você desejar.

Exceções de hifenização

As listas de exceções de hifenização podem ser armazenadas em arquivos .xml separados. Esses
arquivos .xml podem ser importados para o seu projeto, assim como podem ser exportados e
compartilhados com outros usuários e outros projetos. Isso permite que a mesma lista de exceções
de hifenização seja utilizada em vários projetos.

As exceções de hifenização podem ser criadas como um recurso de Job Jacket utilizando arquivos
externos do tipo XML. Quando as exceções de hifenização são feitas como um recurso Job Jacket,
você pode sincronizá-las entre os projetos/layouts, fazendo alterações no layout ou no arquivo de
exceções de hifenização externo (XML).

Anotações e linha vermelha

Os recursos Anotações e Linha Vermelha agora são partes integrantes do QuarkXPress e serão
instalados automaticamente. Não será mais necessário instalar o software XTension para ter os
recursos Anotações e Linha Vermelha.

Resolução adaptável

A resolução adaptável permite aos usuários definir uma preferência para a resolução de imagens de
seus projetos na tela. A resolução de tela somente pode ser definida quando todos os projetos estiverem
fechados; após a alteração das configurações, todos os projetos abertos serão afetados. Você pode
escolher entre qualidade e performance na renderização de imagens.

Optar por qualidade fará com que as imagens sejam renderizadas com a melhor qualidade possível.
Optar por performance proporcionará uma melhor performance no manuseio das imagens
(movimentos mais rápidos de panorâmica, dentre outros), mas a qualidade das imagens vai ficar
comprometida.

4 | O QUE HÁ DE NOVO NO QUARKXPRESS 10.2

NOVOS RECURSOS



Notificação legal

© 2022-2010 Quark, Inc. e seus concessores de licença. Todos os direitos reservados.

Protegida pelas seguintes patentes dos Estados Unidos: 5,541,991, 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 
6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 e outras patentes 
pendentes.

Quark, a logomarca Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Quark, Inc. e de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as demais marcas 
são de propriedade dos seus respectivos titulares.

PANTONE ® Colors apresentadas no software ou na documentação do usuário podem não 
corresponder aos padrões identificados da PANTONE. Verifique as cores adequadas nas publicações 
PANTONE Color atuais. PANTONE ® e outras marcas registradas Pantone são de propriedade da 
PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

A Pantone é a titular dos direitos autorais de dados de cores e/ou software licenciados para a Quark 
Software Inc. para distribuição destinada ao uso em conjunto com software da Quark. Os dados de 
cores e/ou o software da PANTONE não devem ser copiados em outro disco ou em memória, a não 
ser como parte da execução do software da Quark.
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