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As Novidades do QuarkXPress 10.2

Este documento disponibiliza uma introdução às novas funções do QuarkXPress 10.2
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Novas funções

Retângulos posicionados imbricados

Poderá imbricar objetos posicionados imbricando um retângulo (ou uma linha ou tabela) no interior
de um retângulo posicionado. Os retângulos posicionados podem ser imbricados da forma mais
profunda que desejar, sem qualquer limite.

Exceções de hifenização

As listas de exceções à hifenização podem ser armazenadas em ficheiros .xml em separado. Estes
ficheiros .xml podem então ser importados para o seu projeto e também exportados e partilhados
com outros utilizadores e projetos. Isto permite que a mesma lista de exceções à hifenização possa
ser usada sem exceções em múltiplos projetos.

As exceções à hifenização podem ser feitas como um recurso Job Jacket usando um ficheiro XML
exteriorizado. Quando exceções à hifenização são feitas como um recurso Job Jacket, é possível
sincronizar as exceções de hifenização entre os projetos/disposições fazendo alterações na apresentação
ou criando um ficheiro (XML) externo de exceções à hifenização.

Notes e Redline

Notes e Redline são agora parte integrante do QuarkXPress e serão automaticamente instalados. Já
não necessita de ter o software Notas e Redline XTensions instalado.

Resolução adaptável

A resolução adaptável permite que os utilizadores definam uma preferência para a resolução de
apresentação das imagens nos seus projetos. A resolução de apresentação só pode ser definida quando
não existem projetos abertos e as definições alteradas afetarão todos os projetos abertos após a
alteração. Poderá optar pela apresentação das imagens nos modos Qualidade e Desempenho.

Se selecionarQualidade fará com que as imagens sejam apresentadas na melhor qualidade possível.
Se selecionar Desempenho terá um melhor desempenho ao trabalhar com imagens (deslocações e
movimentos mais rápidos, etc), mas a qualidade da imagem será comprometida.

4 | AS NOVIDADES DO QUARKXPRESS 10.2

NOVAS FUNÇÕES



Avisos legais

©2022 Quark Software Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Protegido 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, o logótipo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas comerciais ou marcas registadas 
da Quark Software Inc. e das suas empresas afiliadas, nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as 
outras marcas pertencem aos respectivos proprietários.

As cores PANTONE ® apresentadas na aplicação de suporte lógico ou na documentação do utilizador 
podem não coincidir com as normas identificadas pela PANTONE. Para ver as cores exactas, consulte 
as actuais publicações sobre cores da PANTONE. PANTONE® e outras marcas comerciais da 
Pantone são propriedade da PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone é o proprietário dos direitos de autor dos dados de cor e/ou software de dados de cor 
licenciados à Quark Software Inc. para distribuição, destinado exclusivamente a utilização relacionada 
com o software Quark. Os Dados de Cores e/ou Software PANTONE não podem ser copiados para 
outro disco ou memória, a menos no âmbito da execução do software Quark.
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