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O que há de novo no QuarkXPress 2017

Este documento fornece uma introdução para novos recursos e melhorias no QuarkXPress 2017,
entre eles:

• Publicação digital

• Aplicativos iOS “ilimitados”

• Conversões de layout adaptativas

• Índice automático

• Estilos de saída novos e aperfeiçoados para HTML5 Publications, App Studio e iOSApps

• HTML5 e interatividade de 360 graus aperfeiçoados

• Imagens e vetores

• Edição de imagem não destrutiva (ajustes e filtros)

• Modos de combinação de transparência

• Novas ferramentas de forma

• Mais gradientes de cor

• Gradientes para estruturas

• Pintor de formato de item

• Tipografia e texto

• Traçado de texto

• Sombreado de texto e parágrafo

• Fluxo de coluna

• Atributo de texto não separável

• Linhas automáticas entre colunas

• Mesclar caixas de texto

• Orientação proporcional

• Aspas curvas melhoradas e adição de traços inteligentes

• Ferramenta de vincular/desvincular melhorada

• Importação do Word melhorada incluindo importação de tabela do Word
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• Geral

• Conversões de layout adaptativas

• Conversão para objetos nativos melhorada

• Melhorias da interface do usuário de Mac e Windows

• Movimento de tecla de cursor melhorado

• Listas de fontes recentemente usadas

• Aprimoramentos para Localizar/Alterar

• Referências cruzadas melhoradas

• Limpador de cache integrado

• Gerenciador de XTensions melhorado

• Salvar uma cópia como/Downsaving

Para saber mais, consulte A Guide to QuarkXPress 2017 (Guia do QuarkXPress 2016) ou acesse
www.quark.com/support/documentation
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Publicação digital

As seguintes alterações foram feitas, melhorando os recursos de publicação digital do QuarkXPress:

Exportação direta de aplicativo iOS
Com oQuarkXPress 2017 agora é possível exportar conteúdo diretamente como um único aplicativo
iOS, sem precisar instalar o Xcode no Mac. Basta ter uma conexão à Internet para usar esse serviço
de nuvem gratuito do QuarkXPress 2017. O QuarkXPress 2017 simplifica o processo com o novo
recurso Export as iOS App (Exportar como aplicativo iOS).

Você precisa de uma Conta de Desenvolvedor da Apple, o que aumenta os custos, para criar os
certificados da Apple e perfis de provisionamento necessários para criar um aplicativo iOS.

Para usuários do Windows: Você também pode fazer quase tudo na plataforma do Windows, mas
quando carregar o aplicativo final na App Store da Apple, a Apple exigirá que você use um Mac.
Existem serviços de aluguel terceirizados disponíveis para alugar um Mac por um tempo limitado e
carregar o aplicativo final na Apple.

HTML5 Publications multivariáveis, App Studio Apps e Direct iOS Apps
O QuarkXPress 2017 permite exportar vários layouts digitais, de vários tamanhos de dispositivos,
como um pacote HTML5 único. Por exemplo, você pode criar layouts para iPad (vertical e/ou
horizontal) e então duplicar usando configurações adaptativas no iPhone (V e/ou H) etc. O
QuarkXPress 2017 também permite exportar para vários layouts digitais como App Studio Apps ou
um Direct iOS App. O aplicativo carrega o layout adequado com base no tamanho do dispositivo
do usuário.

Depois de exportar, você pode publicá-los como “HTML5 Publication” para obter uma pasta que
contém HTML para todos os layouts selecionados. Quando publicado em um servidor da Web, o
leitor da Web será responsivo e servirá automaticamente o HTML correto baseado no tamanho do
dispositivo usado para acessar o site.

Ao exportar como HTML5 Publication, você pode selecionar um ou mais layouts digitais, dos
disponíveis em um projeto, para criar HTML.
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Você também verá a opção para selecionar múltiplos layouts enquanto carrega para o App Studio e
exporta como iOS App.

Seções nomeadas na palete de layout de página
Usando o novo diálogo Section (Seção) você pode especificar um nome único para cada seção.

O nome precisa ser definido na primeira página da seção correspondente. O nome será usado para
especificar páginas para criar Rich TOC para saída HTML5 (ou seja, exportações HTML5
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Publications, App Studio e iOS App). Você pode deixá-lo em branco se não tiver a intenção de
usá-lo.

Suporte Rich TOC em HTML5 Publications, App Studio Apps e Direct iOS Apps
Saídas de HTML5 Publications e App Studio agora são compatíveis com Table of Contents (Índice).
Você pode criar designs TOCs avançados e incluir como parte de sua publicação digital. Como essa
nova funcionalidade, não será mais necessário voltar para o início do livro/publicação para acessar
o TOC. Você pode abrir o TOC a qualquer momento enquanto lê a publicação digital.

Melhores estilos de saída para App Studio
Os estilos de saída para publicações do APP Studio foram melhorados para o QuarkXPress 2017.
Isso proporciona ao usuário uma experiência semelhante para publicação de App Studio, publicações
HTML5 e exportação de aplicativo iOS.

Novos estilos de saída para publicações HTML5 e exportação direta de aplicativos
iOS
Estilos de saída forammelhorados para dar suporte a configurações de saída de HTML5 Publication.
Você pode também configurar o aplicativo Web Reader (Leitor da Web) por meio dessas
configurações para além das configurações de exportação de HTML5.

Melhorias de HTML nativo
O conteúdo do texto, dentro de caixas de texto não retangulares, é agora exportado como HTML
nativo, em vez de ser convertido em imagens.

Você pode agora aplicar estruturas não sólidas em caixas de texto sem usar a opção “convert to
graphic” (converter em gráfico). O conteúdo será exportado como um HTML nativo.

Publicações HTML5 – Melhorias do Reader
O novo leitor de HTML5 Publications foi novamente desenvolvido com várias melhorias de
usabilidade:

• Nova barra de ferramentas horizontal unificada com todos os botões (configuráveis) e o Scrubber.

• Altamente configurável usando estilos de saída e opções de exportação.

• Zoom de pinçar em vez de botões zoom in/zoom out.
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Imagens e vetores

As seguintes alterações foram feitas, melhorando os recursos de imagens e vetores do QuarkXPress:

Edição de imagem não destrutiva (ajustes e filtros)
A nova paleta de Image Editing (Edição de imagem) permite que você edite a imagem raster de
uma imagem importada em QuarkXPress. Você pode aplicar efeitos de filtros, correções de cores e
modos de combinação a uma imagem e ajuste a opacidade.

Você pode aplicar efeitos na imagem em modo de não destruição e salvar imagens com efeitos
aplicados.

Você pode aplicar os seguintes efeitos de filtros:

• Despeckle (Desacoplar) – Detecta as bordas em uma imagem e borra toda a imagem exceto as
bordas. Remove o ruído preservando os detalhes e pode ser útil para remover poeira de uma
imagem digitalizada.

• Gaussian Blur (Desfoque Gaussiano) – Transições suaves por meio do nivelamento de pixels
próximos a bordas nítidas de linhas definidas e áreas sombreadas em uma imagem. Marcando
Blur Picture (imagem borrada) e/ou BlurMask (Máscara borrada), você pode aplicar esse filtro
separadamente a imagens e suas máscaras alfa.

• Unsharp Mask (Máscara desfocada) – Compara valores de pixel em uma área definida ao valor
limite especificado. Se um pixel tem um valor de contraste mais baixo do que o valor do limiar,
seu contraste é aumentado.

• Find Edges (Encontrar bordas) – Delimita as bordas de uma imagem com linhas escuras contra
fundo branco.

• Solarize (Solarizar) – Combina áreas negativas e positivas de uma imagem, produzindo um
efeito de solarização fotográfica. Para usar a caixa de diálogo Solarize, insira um valor limite
no campo ou arraste o controle deslizante. O valor especifica quais pixels devem ser modificados.
Os com valores mais baixos do que o limite são considerados negativos e os com valores mais
altos que o limite são considerados positivos. Os valores de pixel são então invertidos.

• Diffuse (Difundir) – Mistura os pixels para que a imagem fique menos focada.

• Emboss (Ornar) – Torna áreas da imagem em relevo ou estampadas.

• Embossing Effects (Efeitos de ornamento) – Quando o filtro Emboss é aplicado, você pode
especificar a direção na qual quer fazer relevo ou estampa na imagem usando o filtro Embossing
Effects. Clique nas setas de direção na caixa de diálogo Embossing Effects para aplicar as
diferentes direções. Por exemplo, clicar na seta da direita para cima pode especificar que quando
você estampou um objeto, você empurrou levemente para a direita, borrando a estampa nessa
direção.
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• Edge Detection (Detecção de borda) – Exibe apenas as bordas da imagem, suprimindo as demais
cores. A caixa de diálogo Edge Detection fornece dois métodos matemáticos para determinar
bordas: Sobel e Prewitt. O método Sobel pode ser mais preciso, porque considera mais pixels
ao redor em seus cálculos.

• Trace Contour (Contorno de traço) – Delimita com linhas finas as transições de áreas com
maior brilho para cada canal de cor, produzindo um contorno preto e branco da imagem. Você
também tem a opção de inverter os resultados.

• Add Noise (Adicionar ruído) – Aplica pixels aleatórios a uma imagem para simular uma foto
usando um filme de alta velocidade. O filtro aplica um padrão uniforme a tons de sombra e
meios-tons, e adiciona um padrão mais suave e saturado às áreas mais claras da imagem.

• Median (Mediana) – Reduz ou elimina a aparência de movimento em uma região especificada
de uma imagem. O efeito procura pixels de brilho semelhante e substitui o pixel central com
o valor de brilho mediano dos pixels pesquisados; os pixels que diferem significativamente
dos pixels adjacentes não são afetados.

Você pode usar os seguintes ajustes para aplicar correções de cor à imagem:

• Levels (Níveis) – Para regular o brilho de destaques, reduzir sombras e ajustar tons médios
individualmente.

• Curves (Curvas) – Para fazer ajustes de tons de precisão para fazer brilhar ou escurecer uma
imagem. Em vez de limitar os ajustes a sombras, destaques e meios-tons, você pode ajustar
qualquer ponto em uma escala de 0% a 100% (para CMYK e escala de cinza) ou 0 a 255 (para
RGB). A natureza precisa dessa ferramenta requer mais experiência e conhecimento do que
usar o efeito Levels.

• Brightness/Contrast (Brilho/Contraste) – Para ajustar a tonalidade de todos os pixels em vez
de canais individuais.

• Color Balance (Equilíbrio de cores) – Para remover reforços de cor indesejados ou corrigir
cores muito ou pouco saturadas. Este efeito muda a mistura geral de cores em uma imagem
para uma correção de cores generalizada.

• Hue/Saturation (Matiz/Saturação) – Para ajustar a intensidade de cor geral e iluminação em
uma imagem desbotada ou escurecida, mas é usado geralmente como um efeito especial. O
matiz atual da imagem (tom da cor), a saturação (intensidade) e a iluminação (nível de luz
branca) são expressos como zeros por padrão.

• Selective Color (Cor seletiva) – Para aumentar ou diminuir a quantidade de cor do processo
em cada uma das cores primárias em uma imagem. Por exemplo, se uma maçã está púrpura
demais, você pode retirar o ciano das áreas que afetam o vermelho.

• Gamma Correction (Correção gamma) – Para ajustar o ponto branco. Ajustar os pontos de
branco controla o brilho da exibição da imagem na tela. Para usar a caixa de diálogo Gamma
Correction, ajuste os tons médios inserindo um novo valor no campo Gamma ou arrastando o
controle deslizante. Um valor mais elevado produz uma imagem mais escura, em geral.

• Desaturate (Dessaturar) – Para converter uma imagem de cor em uma imagem em preto e
branco enquanto deixa inalterado o modo de cor e o valor de iluminação de cada pixel. Por
exemplo, ele atribui valores iguais de vermelho, verde e azul para cada pixel em uma imagem
RGB, para fazer a imagem aparecer em escala de cinza.

• Invert (Inverter) – Para inverter os valores de cinza de cada canal em uma imagem.
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• Threshold (Limiar) – Para converter imagens coloridas em preto e branco, sem usar cinza.

• Posterize (Posterizar) – Para modificar os níveis de tons para cada canal em uma imagem para
produzir efeitos especiais.

Conforme aplica os efeitos especiais na imagem, você vê os efeitos imediatamente no layout. Você
pode reorganizar a ordem na qual os efeitos são aplicados, bem como excluir qualquer uma que você
não queira. Depois de ter especificado os efeitos para a imagem selecionada, você pode copiar o
conjunto de atributos e aplicá-los a outra imagem. Você pode salvar a imagem com ou sem os efeitos
da imagem aplicados.

Modos de combinação de transparência
OQuarkXPress apresenta suporte paramodos de combinação de transparência.Modos de combinação
deixam você variar as formas que as cores dos objetos combinam com as cores dos objetos subjacentes.

Você pode aplicar modos de combinação a caixas, estruturas, imagens, textos e linhas:

• Usando a paleta Colors (Window > Colors (Janela > Cores)).

• Usando a paleta Image Editing (Edição de imagem) (Window > Image Editing (Janela >
Edição de imagem)).

• Usando as guias Home (Início), Picture Box (Caixa de imagem), Text (Texto) e Frame
(Estrutura) da paletaMeasurements (Medidas)
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Você pode aplicar os seguintes efeitos de combinação:

• Normal: Nunca alterará os valores de cor de objetos superiores e inferiores. É o modo padrão

• Multiplicar: Quando o modo de combinaçãoMultiply é aplicado ao objeto superior, cada
pixel de cor do objeto superior é multiplicado com cada pixel de cor do objeto inferior.

• Tela: Quando o modo de combinação Screen é aplicado ao objeto superior, os pixels de cor
dos objetos superiores e inferiores são primeiro invertidos e depois multiplicados, e os pixels
de cor resultantes são invertidos. A cor resultante é geralmente uma cor mais clara.

• Sobreposição: É a combinação dos modos de combinaçãoMultiply e Screen. Cores mais
claras tornam-se ainda mais claras e cores escuras ainda mais escuras, dependendo da cor do
objeto inferior em áreas sobrepostas.

• Escurecer: Pixels mais claros em áreas sobrepostas se tornam mais escuros.

• Clarear: O modo de combinação Lighten é o oposto do modo de combinação Darken; pixels
escurecidos em áreas sobrepostas se tornam mais claros.

• Escape de cor: A cor do objeto inferior se torna mais clara, dependendo da cor do objeto
superior.

• Cor queimada: A cor do objeto inferior se torna mais escura, dependendo da cor do objeto
superior.

• Muito claro: O modo de combinação Hard Light é a combinação dos modos de combinação
Multiply e Screen.

• Claro suave: Escurece ou clareia as cores, dependendo da cor dos objetos inferiores. A cor
resultante é mais clara se a cor do objeto inferior é menor que 50% de valores de cinza. A cor
resultante é mais escura se a cor do objeto inferior é maior que 50% de valores de cinza.

• Difference: Subtrai o valor de cor mais brilhante do objeto de outra cor de objeto
independentemente da ordem da pilha.

• Exclusion: This is similar to the Diferença modo de mistura com contraste reduzido.
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Novas ferramentas de forma
As seguintes novas ferramentas de forma foram adicionadas à paleta de ferramentas do QuarkXPress
que permite criar diferentes formas de modo rápido e fácil:

• Ferramenta de estrela

• Ferramenta de polígono

• Ferramenta de retângulo arredondado

• Ferramenta de losango

• Ferramenta de triângulo

• Ferramenta de onda

• Ferramenta de espiral

• Ferramenta de nuvem

Você pode editar os atributos de forma padrão e salvar formas definidas para usar quantas vezes
quiser.
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Melhorias nos gradientes multicor
Gradientes multicoloridos foram melhorados para dar suporte ao seguinte:

• Agora você pode criar gradientes multicoloridos usando tipos de combinação Diamond
(Losango) e Rectangular (Retangular). Anteriormente, apenas duas cores eram permitidas
para esses tipos de combinação.

• Gradientes podem ser aplicados a estruturas de caixas.

• Gradientes podem ser aplicados a linhas.

• Gradientes podem ser adicionados à lista de cores do projeto, permitindo sua reutilização.

Pintor de formato de item

A nova ferramenta Item Format Painter (Pintor de formato de item) permite copiar todos os
atributos que foram aplicados a um item e aplicá-los a qualquer outro item. A ferramenta Item
Format Painter funciona em todos os layouts no mesmo projeto, permitindo copiar atributos de um
item para outro no mesmo layout, ou para um item em um layout diferente.

A ferramenta retém os atributos copiados até você selecionar outra ferramenta de item ou um espaço
em branco na tela, permitindo selecionar quantas caixas você quiser e aplicar esses atributos quantas
vezes quiser.
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Tipografia e texto

As seguintes alterações foram feitas, melhorando os recursos de tipografia e texto do QuarkXPress:

Traçado de texto
OQuarkXPress permite desenhar um contorno (ou traçado) em volta de caracteres de texto individuais.

Você pode definir a cor, a largura e o tipo de união dos traçados. Você pode definir um traçado de
texto como parte de um caractere ou folha de estilo de parágrafo.

Sombreado de texto
OQuarkXPress adicionou uma nova paleta e uma nova guia à paletaMeasurements (Medidas) para
permitir a aplicação de sombreado de texto a um parágrafo inteiro ou apenas a uma seleção de texto
de um parágrafo.

A nova paleta Text Shading Styles (Estilos de sombreado de texto) contém controles que permitem
adicionar, editar e excluir estilos de sombreado de texto

Você também pode usar os novos estilos de sombreados de texto em folhas de estilo (parágrafo e
caractere).
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Fluxo de coluna
O QuarkXPress oferece agora a capacidade de definir atributos de fluxo de colunas em texto
selecionado para especificar como o texto flui em relação a colunas.

Você pode definir o fluxo de coluna usando a guia Column Flow (Fluxo de coluna) da paleta
Measurements ou no Windows usando a nova guia Column Flow da caixa de diálogo Paragraph
Attributes (Atributos de parágrafo) (Style > Formats (Estilo >Formatos). Essas guias contém
controles que permitem definir atributos de fluxo de coluna no texto atualmente selecionado.

Um bloco de coluna é qualquer parágrafo de coluna atravessar/dividir que tenha atributos de fluxo
de coluna similares aplicados.

As funcionalidades de fluxo de coluna incluem:

• Dividir colunas: Em um único fluxo de texto de coluna você pode agora dividir texto
selecionado em várias colunas. Você pode usar a opção Split Columns para alcançar um efeito
multicolunas em parágrafos selecionados em uma caixa de uma coluna.

• Atravessar colunas: Se você já tem um fluxo de texto em várias colunas, pode selecionar um
parágrafo (ou mais) para atravessar várias colunas.

• Linha entre: Se você tem duas ou mais colunas, isso permite adicionar uma linha entre elas.

• Reiniciar/Ordem de fluxo contínuo: Selecione Continuous (a ordem de fluxo padrão) para
deixar o parágrafo selecionado em sua coluna original ouRestart para mover o parágrafo para
o início do bloco de coluna. A opçãoRestart pode ser selecionada independentemente ou junto
com a opção SpanColumns. Ao escolherRestart, o texto nos parágrafos anteriores ao parágrafo
selecionado serão reequilibrados entre as colunas.

• Espaçamento entre blocos de coluna: Se um bloco de coluna tem vários parágrafos, então
Space Before (Espaço antes) é aplicado dos primeiros parágrafos, e do mesmo modo, Space
After (Espaço após) é aplicado do último parágrafo do bloco.

Se os atributos de Space Before e/ou de Space After são especificados nas guias Paragraph
Attributes eColumn Flow da paleta Measurements, o valor maior aparece aplicado, e não são
adicionados.

O QUE HÁ DE NOVO NO QUARKXPRESS 2017 | 15

TIPOGRAFIA E TEXTO



Atributo de texto não separável
O QuarkXPress permite aplicar um atributo de texto não separável em texto não selecionado, e o
texto não terá hífen nem rolará para outra linha. Você pode também escolher destacar todo o texto
que tem um atributo de texto não separável aplicado.

Mesclar caixas de texto
Você pode mesclar caixas de texto selecionadas e reter o fluxo de texto na ordem correta
usando a nova opção de menu (Item > Merge Text Boxes (Item > Mesclar caixas de
texto)). Você pode escolher mesclar as caixas de cima para baixo ou na ordem na qual as
caixas estão selecionadas.

Linha entre colunas
O QuarkXPress oferece a funcionalidade de aplicar uma linha entre duas ou mais colunas.

Orientação proporcional
O QuarkXPress suporta agora orientação proporcional para especificar o valor de orientação em
termos de porcentagens (entre -100% e 5.000%). Quando você especificar a orientação em uma
porcentagem, o valor de espaçamento de linha para cada linha do parágrafo será calculado como a
soma da porcentagem de orientação proporcional do tamanho da fonte do caractere mais alto em
cada linha do parágrafo mais o tamanho da fonte do caractere mais alto. Por exemplo: Com um
tamanho de 12pt e orientação de 50%, se o caractere mais alto de uma linha tiver 12pt, então a
orientação terá 18pt para a mesma linha.
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Aspas curvas melhoradas e adição de traços inteligentes
Melhorias de aspas inteligentes: Você pode especificar como padrão aspas simples ou duplas em
Preferences (Preferências). Você pode também selecionar aspas inteligentes específicas para
idioma/região no nível de aplicação. O recurso Word/Text import (Importação de palavra/texto)
usará automaticamente essas configurações de aspas inteligentes.

Suporte de traços inteligentes: A nova preferência Smart Dashes é aplicada para converter dois
hifens consecutivos em um travessão enquanto digita em um layout. Você pode desativá-la em
Preferences -> Input Settings (Preferências > Configurações de entrada) e marcar a caixa Smart
Dashes. A configuração é On (Ativada) por padrão.

Ferramenta de vincular/desvincular melhorada
As melhorias de vincular/desvincular permitem vincular caixas com duas ou mais histórias. Quando
vincular ou desvincular caixas, use a tecla modificadora Alt/Option para manter o texto em suas
respectivas caixas. Quando desvincular caixas, use o modificador Shift+Option para mover a caixa
para fora da cadeia de texto com seu texto.

Importação do Word melhorada incluindo importação de tabela do Word
O QuarkXPress melhorou o filtro de importação do Word para adicionar opções para incluir/excluir
notas de rodapé, tabelas, folhas de estilo, hiperlinks e imagens embutidas. Você pode também escolher
converter aspas quando importar um documento do Word.

As tabelas são importadas como tabelas herdadas, permitindo editá-las no QuarkXPress.

Selecione Include as Static Footnotes (Incluir como notas de rodapé estáticas) para incluir qualquer
nota de rodapé contida no documento do Word como notas de rodapé de texto sem formatação. Se
essa caixa não estiver selecionada, as notas de rodapé serão importadas como notas de rodapé do
QuarkXPress dinâmicas.
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Geral

O QuarkXPress 2017 também conta com os seguintes novos recursos e aperfeiçoamentos:

Conversão de layout adaptativa
OQuarkXPress estendeu os recursos de automação de layout introduzindo configurações adaptativas
para permitir converter layouts em diferentes tamanhos. Isso permite converter um layout de impressão
em um layout digital com diferentes tamanhos de páginas. As configurações adaptativas ajudarão a
minimizar os ajustes manuais necessários redimensionando automaticamente as caixas e ajuste do
conteúdo com regras simples de design. Você pode também redimensionar layouts de impressão de
um tamanho para outro (por exemplo, de carta americana para A4 ou qualquer tamanho personalizado).

Você pode aplicar dimensionamento adaptativo das seguintes formas:

• Quando duplicar um layout (Layout >Duplicate) (Layout > Duplicar). Há suporte para duplicar
um layout de:

• Print para Print

• Print para Digital

• Digital para digital

• Usando o diálogoLayout Properties (Propriedades de layout) (Layout > Layout Properties)
para redimensionar o layout atual.

Esse método tem suporte apenas para layouts Print (Impressão).

Selecione Apply Adaptive Scaling (Aplicar dimensionamento adaptativo) e clique em Options
(Opções) para exibir o diálogo Adaptive Scaling.

A paleta Scale também fornece a mesma configuração que Adaptive Scaling para um
dimensionamento mais personalizável.
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Conversão para objetos nativos melhorada
O recurso Convert to Native Objects (Converter para objetos nativos) foi melhorado para permitir
salvar as imagens convertidas no disco. Quando converter em objetos nativos ou colar como objetos
nativos, você verá uma opção adicional para Link Raster Images (Vincular imagens raster). Isso
salva todas as imagens raster no disco como um PDF raster nomesmo local como arquivo de projeto.
As imagens em PDF mantém resolução, modelo de cor e perfis de cor.

Melhorias da interface do usuário de Mac e Windows
Novo tema no Mac OS X: O QuarkXPress on Mac apresenta novos temas chamados Light Gray
(Cinza claro) eGray (Cinza). Esses temas dão um novo visual moderno com ícones simples e botões
em todo o aplicativo. Por padrão, o aplicativo é definido para usar um novo tema Gray. Você pode
mudar os temas por meio das preferências do QuarkXPress.
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Melhorias da interface de usuário paraWindows: OQuarkXPress 2017 apresenta várias melhorias
de interface do usuário, entre elas:

• As telas HiDPI são totalmente suportadas.

• Menus de contexto foram otimizados, listas foram encurtadas para permitir encontrar as opções
relevantes rapidamente.

• A funcionalidade de arrastar paletas para dentro e para fora de um grupo de paletas.

Movimento de tecla de cursor melhorado
Muitas as paletas do QuarkXPress, incluindo a paletaMeasurements, foram melhoradas para dar
suporte a aumentos/diminuições da tecla de cursor. Com esta melhoria, você pode facilmente fazer
ajustes menores para vários atributos usando as teclas de seta no teclado. As teclas modificadoras
dão suoprte adicionalmente a mudança de valores mais altos/baixos.

Listas de fontes
As listas de fontes no QuarkXPress mostram agora fontes usadas. As fontes usadas recentemente
aparecerão na parte de cima da lista de fontes e estarão acessíveis em todos os diálogos e paletas em
que as listas de fontes estiverem disponíveis. Em Preferences (Preferências), você pode especificar
quantas fontes serão lembradas (até 20).

Melhoria de Find/Change (Encontrar/Alterar)
Find/Change permite agora definir uma preferência de quantas buscas manter. Para desativar este
recurso, defina o valor como “0” (zero).

Melhoria de referências cruzadas
O recurso de referências cruzadas foi melhorado para dar suporte a âncoras de texto.

Acesso direto ao Quark Cache Cleaner
(Apenas Mac OS X): A ferramenta Quark Cache Cleaner pode ser chamada agora diretamente do
QuarkXPress. No Mac OS X, a opção Quark Cache Cleaner está disponível no menu do
QuarkXPress. Esta ferramenta pode ser inicializada a partir do menu de contexto do ícone da doca
do QuarkXPress 2017 quando este não estiver em execução.

(Windows): Você encontra o Quark Cache Cleaner na pasta de ferramentas dentro da pasta de
aplicativos do QuarkXPress.

Pacote de aplicativos único no Mac OS X
O QuarkXPress on Mac é agora um pacote de aplicativos único. Basta arrastar e soltar um arquivo
único na pasta Application (Aplicativo). Para tornar isso possível, todas as pastas de suporte, incluindo
XTensions padrão, são agora internas e foram movidas para dentro do pacote de aplicativos
autocontido. O QuarkXPress 2017 carregará XTensions de terceiros dos dois locais a seguir:

• ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

Se a XTension for colocada no caminho da biblioteca principal, estará disponível para todos os
usuários naquele Mac. No entanto, se implantada no caminho da biblioteca do usuário, a XTension
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estará disponível apenas para aquele usuário. Se a mesma XTension existe nos dois locais, então a
que está localizada na biblioteca do usuário tem preferência.

A pasta XTensions Disabled está obsoleta no QuarkXPress 2017 e não receberá suporte. As XTensions
desativadas serão gravadas no seguinte arquivo: ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress
2017/ XTSettings.plist

Salvar uma cópia como/Downsaving
Save a Copy As/Downsaving pode ser chamado diretamente do QuarkXPress. Esta opção está
disponível no menu File.

Melhorias de conjuntos de estilo OpenType
O QuarkXPress agora tem suporte a 33 conjuntos de estilo OpenType.

O QUE HÁ DE NOVO NO QUARKXPRESS 2017 | 21

GERAL



Avisos legais

©2022 Quark Software Inc. e suas licenciantes. 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 logotipo da Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas comerciais ou registradas 
da Quark Software Inc. e suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas 
pertencem aos seus respectivos proprietários.
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