
Αποθήκευση και εξαγωγή
αρχείων γραφικών

Όταν αποθηκεύετε ή εξάγετε γραφικά, το Illustrator γράφει τα δεδοµένα
του γραφικού σε ένα αρχείο. Η δοµή των δεδοµένων εξαρτάται από τη µορφή
αρχείου που επιλέγετε.

Αποθήκευση αρχείου γραφικού

Υπάρχουν τέσσερις βασικές µορφές αρχείων—AI, PDF, EPS και SVG—
στις οποίες µπορείτε να αποθηκεύσετε γραφικά. Αυτές οι µορφές ονοµάζο-
νται εγγενείς µορφές επειδή µπορούν να διατηρήσουν όλα τα δεδοµένα του
Illustrator.

Αποθήκευση σε µορφή Illustrator (*.ai): Αυτή η µορφή διατηρεί
όλα τα δεδοµένα του Illustrator. Για να δηµιουργήσετε ένα αρχείο το οποίο
είναι συµβατό µε µια προηγούµενη έκδοση του Illustrator, ορίστε την επιλογή
"Έκδοση" στο επάνω µέρος του πλαισίου διαλόγου "Επιλογές Illustrator". Το
πλαίσιο διαλόγου «Εκδοση» καθορίζει την έκδοση του Illustrator µε την οποία
θέλετε να είναι συµβατό το αρχείο σας. Οι µορφές παλαιού τύπου δεν υπο-
στηρίζουν όλες τις δυνατότητες στην τρέχουσα έκδοση του Illustrator. Για
αυτόν το λόγο, όταν επιλέγετε µια έκδοση διαφορετική από την τρέχουσα έκ-
δοση, ορισµένες επιλογές αποθήκευσης δεν είναι διαθέσιµες και ορισµένα
είδη δεδοµένων θα είναι διαφορετικά.

Αποθήκευση σε µορφή EPS(*.eps): Ουσιαστικά, όλες οι εφαρµο-
γές διάταξης σελίδων, επεξεργασίας κειµένου και γραφικών αποδέχονται ει-
σηγµένα ή τοποθετηµένα αρχεία EPS (Encapsulated PostScript). Η µορφή
EPS διατηρεί πολλά στοιχεία του γραφικού τα οποία µπορείτε να δηµιουργή-
σετε µε το Adobe Illustrator, που σηµαίνει ότι µπορείτε να ανοίξετε ξανά τα
αρχεία EPS και να τα επεξεργαστείτε ως αρχεία Illustrator. Επειδή τα αρχεία
EPS βασίζονται στη γλώσσα PostScript, µπορούν να περιέχουν τόσο διανυ-
σµατικά γραφικά όσο και γραφικά bitmap.

Αποθήκευση σε µορφή PDF(*.pdf): Η µορφή Portable Document
Format (PDF) είναι µια διεθνής µορφή αρχείου που διατηρεί τις γραµµατοσει-
ρές, τις εικόνες και τη διάταξη των εγγράφων προέλευσης που δηµιουργού-
νται σε πολλές εφαρµογές και πλατφόρµες. (Κλειστό αρχείο). Το PDF
αποτελεί το πρότυπο για την ασφαλή και αξιόπιστη διανοµή και ανταλλαγή
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ηλεκτρονικών εγγράφων και εντύπων σε όλο τον κόσµο. Τα αρχεία PDF είναι
συµπαγή και πλήρη και επιτρέπουν την κοινή χρήση, την προβολή και την
εκτύπωσή τους από οποιονδήποτε διαθέτει το κατάλληλο λογισµικό. Το
αρχείο PDF είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε ροές εργασιών εκδόσεων
εκτύπωσης. Αποθηκεύοντας µια σύνθετη εκτύπωση της σύνθεσής σας σε
PDF, δηµιουργείτε ένα συµπαγές, αξιόπιστο αρχείο που εσείς ή ο παροχέας
υπηρεσιών εκτύπωσης µε τον οποίο συνεργάζεστε µπορεί να προβάλει, να
επεξεργαστεί, να οργανώσει και να ελέγξει.

Αποθήκευση σε µορφή SVG(*.svg): H µορφή αρχείου SVG είναι
µια διανυσµατική µορφή που παράγει αλληλεπιδραστικά γραφικά Web
υψηλής ποιότητας.

Εξαγωγή αρχείου γραφικού

Μπορείτε να εξαγάγετε τα γραφικά σε διάφορες µορφές αρχείων για
χρήση εκτός του Illustrator. Οι µορφές αυτές ονοµάζονται εξωγενείς µορφές
επειδή το Illustrator δεν θα µπορεί να ανακτήσει όλα τα δεδοµένα εάν ανοίξετε
ξανά το αρχείο στο Illustrator. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται να αποθηκεύετε
το γραφικό σε µορφή AI έως ότου τελειώσετε τη δηµιουργία του και, στη
συνέχεια, να κάνετε εξαγωγή του γραφικού στη µορφή που θέλετε.

Εξαγωγή σε µορφή AutoCAD(*.dwg): Η µορφή αρχείων "Σχεδίαση
AutoCAD" είναι η τυπική µορφή αρχείων για αποθήκευση διανυσµατικών
γραφικών που έχουν δηµιουργηθεί σε AutoCAD.

Εξαγωγή σε µορφή BMP(*.bmp): Η µορφή αρχείων BMP είναι µια
τυπική µορφή εικόνας Windows.

Εξαγωγή σε µορφή JPEG(*.jpg): H µορφή JPEG (Joint Photo-
graphic Experts Group) συνήθως χρησιµοποιείται για την αποθήκευση
φωτογραφιών. Η µορφή JPEG διατηρεί όλες τις πληροφορίες χρωµάτων που
περιέχονται σε µια εικόνα αλλά συµπιέζει το µέγεθος του αρχείου
απορρίπτοντας επιλεκτικά δεδοµένα. Η µορφή JPEG είναι µια τυπική µορφή
για εµφάνιση εικόνων µέσω του Web.

Εξαγωγή σε µορφή Flash SWF(*.swf): H µορφή Flash (SWF) είναι
µια µορφή γραφικών που βασίζονται σε διανύσµατα για αλληλεπιδραστικά,
κινούµενα γραφικά Web. Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή γραφικών στη µορφή
Flash (SWF) για να τα χρησιµοποιήσετε σε εφαρµογές σχεδιασµού Web και
να προβάλετε τα γραφικά σε οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης διαθέτει
την επέκταση Flash Player.

Εξαγωγή σε µορφή Photoshop PSD(*.psd): H µορφή Photoshop
PSD είναι µια µορφή γραφικών που µας επιτρέπει την επεξεργασία του
αρχείου στο Photoshop.
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Εξαγωγή σε µορφή PNG(*.png): H µορφή PNG (Portable Network
Graphics) είναι µια µορφή γραφικών που Χρησιµοποιείται για την συµπίεση
των αρχείων χωρίς απώλεια για την εµφάνιση εικόνων στο Web

Εξαγωγή σε µορφή TGA(*.tga): H µορφή Targa (TGA) έχει
σχεδιαστεί για χρήση σε συστήµατα που χρησιµοποιούν την κάρτα βίντεο
Truevision®.

Εξαγωγή σε µορφή TIFF(*.tif): H µορφή TIFF (Portable Network
Graphics) xρησιµοποιείται για την ανταλλαγή αρχείων σε διαφορετικές
εφαρµογές και πλατφόρµες υπολογιστών. Η µορφή TIFF είναι µια ευέλικτη
µορφή εικόνας bitmap που υποστηρίζεται από τις περισσότερες εφαρµογές
ζωγραφικής, επεξεργασίας εικόνας και διάταξης σελίδας. Οι περισσότεροι
επιτραπέζιοι σαρωτές µπορούν να παράγουν αρχεία TIFF.
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