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Esta versão de teste gratuita do InDesign funciona no macOS e windows? Sim, esta versão de teste do InDesign funciona tanto no macOS quanto no Windows. Veja os requisitos do sistema : Quanto tempo dura a avaliação gratuita? A avaliação gratuita começa no momento da instalação e é válida por sete dias. O teste torna-se automaticamente uma
assinatura paga do Creative Cloud após o término do período de teste, a menos que você solicite o cancelamento pela primeira vez. Posso baixar uma versão de teste do InDesign CS6? Não, o InDesign é a versão mais atualizada e única do InDesign que você pode baixar para testes gratuitos. Os alunos têm desconto se comprarem depois que a prova
grátis expirar? Sim, alunos e professores podem se beneficiar de um grande desconto de 60% na coleção completa de aplicativos Creative Cloud. Mais informações: A cada versão, o InDesign absorve os recursos de outros aplicativos da Adobe. Com o Illustrator InDesign, você compartilha ferramentas básicas de desenho e pintura, com total integração
entre objetos criados em ambos os programas. O mesmo nível de integração que temos com o Acrobat/PDF, porque o InDesign compartilha os mecanismos do destilador acrobata na geração de arquivos PDF; O Photoshop veio logo depois, incluindo a paleta de efeitos com suporte para estilos de camada e modos de mistura; do CS4 InDesign entrou na
cena de publicação digital de uma vez por todas, com um pacote de recursos que deu o que falar: animação, butão, hiperlinks, exportação para flash e SWF, entre outros; e mais recentemente com melhorias na produção de EPUB e publicações de tablets por formato de publicação. E a versão 6 já mostra que a participação de recursos de outros
softwares tende a aumentar, devido a uma maior integração com HTML5 (Dreamweaver) e controle de objetos na página (Flash Catalyst). InDesign CS6, o software all-in-one da Adobe. Neste artigo faço uma breve apresentação das principais características desta nova versão do InDesign. Se divertir! A Adobe já iniciou o período de pré-lançamento de
alguns programas na sexta versão do Creative Suite, e o InDesign está neste primeiro pacote. Protagonista do novo cenário de publicação digital, o editor de acabamento e design preferido pela maioria dos designers gráficos, lysors e profissionais da área continua se movendo para padrões web – HMTL e CSS. Nomes de guerra Quando você lança
InDesign CS6 você vê uma tela de boas-vindas chamada Athos - este é o nome de guerra desta versão. Abaixo você verá a lista de nomes usados desde o lançamento de InDesign: Versão 1.0 - K2 Versão 1.5 - Sherpa Versão 2.0 - Annapurna CS (versão 3.0) – Dragontail CS2 (versão 4.0) – Firedrake CS3 (versão 5.0) – Cobalt CS4 (versão 6.0) – Basil
CS6 (versão 8.0) – Athos Saiba mais sobre InDesign neste artigo – InDesign: 10 Anos de Excelência. Publicação digital Como não poderia ser diferente, o para a otimização das publicações digitais são a força desta versão. Desde o início você percebe algo novo, através do painel Novo Documento que agora inclui a opção de publicação digital, com
formatos para iPad, iPhone, Fire/Nook e Xoom. Com essa diversidade de formatos de dispositivos - 1024x768px (iPad); 1280x800px (Xoom); 1024x600px (Kindle Fire) vai precisar, e muito, recursos e ferramentas que fazem a produção de design balançar. Um desses novos recursos que vale a pena mencionar é chamado Des layout líquido. Através desta
paleta é possível bloquear o posicionamento e o ajuste – no comprimento e/ou altura dos objetos, e assim obter um resultado melhor em mudanças no formato e orientação das páginas. Acima da página da revista Stroke (1) – publicada na loja de aplicativos da Apple pela dualpixel – mostrando o resultado do desenho horizontal obtido diretamente da
mudança de orientação, sem qualquer ajuste manual. Acreditar! clique nas imagens acima para ampliar. A operação do Liquid Layout se assemelha aos recursos de layout de tela do Flash Catalyst, com o uso de alças localizadas ao redor do objeto é possível controlar sua posição e proporção durante as alterações de formatação e orientação da página.
Outra paleta que também participa deste sistema de design desnorteado é o nosso antigo conhecido – Opções de moldura de texto (Ctrl / Cmd - B), que vem com uma nova guia – Tamanho Automático. EPUB 3 A Adobe já integra no InDesign 6 a especificação, lançada recentemente pelo IDPF, no EPUB 3. O painel de exportação para EPUB exibe alguns
novos campos, como na guia Geral, opção de versão na qual podemos acompanhar os planos da Adobe para o formato EPUB. EPUB 3 - Exibe um alerta sobre o suporte de formatação para leitores que suportam apenas a versão EPUB 2.0. EPUB 3 com design - esta é uma extensão ao formato EPUB, que permite maior controle sobre os designs.
Semelhante ao design fixo da Apple. Ainda em desenvolvimento. Sem dúvida, o formato EPUB tem um futuro promissor e nos próximos meses traremos mais artigos detalhando suas novidades. Por enquanto, conheça os detalhes da especificação do novo formato neste artigo especial -EPUB 3. Um novo horizonte. Botões e Formulários A paleta Botões
foi turbinada com novas opções e gora é chamada de Botões e Formulários, devido à lista de campos de formulário incluídos nesta versão. Outra mudança que chamou a atenção e o termo HTML5 qie juntou-se ao SWF no controle de animações e slideshows (Objetos Multi-Estado). Isso reforça o compromisso da Adobe em apoiar o HTML5, que já foi
uma característica única do formato Flash. Isso é uma boa notícia! É só o começo Muitos leitores devem estar pensando... mas eu nem sequer tive tempo de conhecer o InDesign CS5/CS5.5 recursos e ferramentas ! Calma, este artigo é apenas um lanche, pois o progresso da pré-liberação e os testes realizados trarei novas informações. Uma dica para
ficar atualizado com os novos recursos do InDesign CS5/CS5.5 é assistir aos nossos webinars - - 10 cursos diferentes sobre InDesign. Cada versão absorve os recursos de outros aplicativos da Adobe. Com o Illustrator InDesign, você compartilha ferramentas básicas de desenho e pintura, com total integração entre objetos criados em ambos os
programas. O mesmo nível de integração que temos com o Acrobat/PDF, porque o InDesign compartilha os mecanismos do destilador acrobata na geração de arquivos PDF; O Photoshop veio logo depois, incluindo a paleta de efeitos com suporte para estilos de camada e modos de mistura; do CS4 InDesign entrou na cena de publicação digital de uma
vez por todas, com um pacote de recursos que deu o que falar: animação, butão, hiperlinks, exportação para flash e SWF, entre outros; e mais recentemente com melhorias na produção de EPUB e publicações de tablets por formato de publicação. E a versão 6 já mostra que a participação de recursos de outros softwares tende a aumentar, devido a uma
maior integração com HTML5 (Dreamweaver) e controle de objetos na página (Flash Catalyst). InDesign CS6, o software all-in-one da Adobe. Leia outros artigos e tutoriais de dois pixels sobre o InDesign (1) Stroke é uma revista experimental feita com a Adobe digital Publishing. Foi produzido para a obra de conclusão do curso de Filipe Soares, pela
AESO Barros Melo, sob a direção de Fábio Caparica de Luna. Assine nossa newsletter e receba novidades sobre cursos de dois pixels do InDesign, promoções e artigos especiais como parte da Adobe Creative Cloud por apenas US$ 90 por mês. Peça ao InDesign como parte do Adobe Creative Cloud por apenas US$ 90 por mês. Highlighted Mar 10,
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