∆ηµιουργία εγγράφου
Ένα έγγραφο είναι ο χώρος όπου δηµιουργείτε συνθέσεις.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα έγγραφα Illustrator από ένα προφίλ νέου
εγγράφου ή από ένα πρότυπο. Η δηµιουργία ενός εγγράφου από προφίλ νέου
εγγράφου σας δίνει ένα κενό έγγραφο µε τα προεπιλεγµένα χρώµατα γεµίσµατος και περιγράµµατος, στυλ γραφικών, πινέλα, σύµβολα, ενέργειες, προτιµήσεις προβολής και άλλες ρυθµίσεις του επιλεγµένου προφίλ. Η
δηµιουργία ενός εγγράφου από πρότυπο σας παρέχει ένα έγγραφο µε προκαθορισµένα στοιχεία και ρυθµίσεις σχεδίασης καθώς και περιεχόµενο όπως σηµάδια αποκοπής και οδηγούς για συγκεκριµένους τύπους εγγράφων.
Η επιλογή Πρότυπα σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε νέα έγγραφα που
έχουν κοινές ρυθµίσεις και στοιχεία σχεδίασης. Για παράδειγµα, αν πρέπει να
σχεδιάσετε µια σειρά επαγγελµατικών καρτών µε παρόµοια εµφάνιση και αίσθηση, µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα πρότυπο µε το επιθυµητό µέγεθος πίνακα γραφικών, ρυθµίσεις προβολής (όπως οδηγούς) και επιλογές
εκτύπωσης. Το πρότυπο µπορεί επίσης να περιλαµβάνει σύµβολα για κοινά
στοιχεία σχεδιασµού (όπως λογότυπα) και συγκεκριµένα σύνολα δειγµάτων
χρωµάτων, πινέλων και στυλ γραφικών.
Στο Illustrator, µπορείτε να δηµιουργήσετε έγγραφα που προορίζονται
για πολλούς διαφορετικούς τύπους εξόδου.
Ανοίγετε ένα νέο έγγραφο εφόσον επιλέξετε ένα προφίλ µε βάση την
έξοδο που επιθυµείτε. Το κάθε προφίλ περιλαµβάνει προκαθορισµένες τιµές
για µέγεθος, χρωµατική λειτουργία κλπ.
Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα προφίλ:
(Print) Εκτύπωση εγγράφου Χρησιµοποιεί προεπιλεγµένο πίνακα γραφικών
µεγέθους letter και παρέχει διάφορα άλλα µεγέθη εκτύπωσης από τα οποία
µπορείτε να επιλέξετε. Χρησιµοποιείτε αυτή την επιλογή εάν σκοπεύετε να
στείλετε αυτό το αρχείο σε τυπογραφείο για την εκτύπωσή του σε εκτυπωτή
υψηλών προδιαγραφών.
(Web) Έγγραφο web Παρέχει προκαθορισµένες επιλογές που έχουν
βελτιστοποιηθεί για έξοδο στο web.
(Mobile and Devices) Έγγραφο για κινητά και συσκευές ∆ηµιουργεί ένα
µικρό µέγεθος αρχείου που είναι προκαθορισµένο για µια συγκεκριµένη
φορητή συσκευή.
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(Video and Film) Έγγραφο βίντεο και φιλµ Παρέχει διάφορα προεπιλεγµένα
µεγέθη περιοχής περικοπής ειδικά για βίντεο και φιλµ
(Basic CMYK) Έγγραφο βασικού CMYK Χρησιµοποιεί προεπιλεγµένο πίνακα
γραφικών µεγέθους letter και παρέχει διάφορα άλλα µεγέθη από τα οποία
µπορείτε να επιλέξετε. Χρησιµοποιήστε αυτό το προφίλ εάν σκοπεύετε να
αποστείλετε ένα έγγραφο σε διάφορους τύπους µέσων. Εάν πρόκειται να
σταλεί σε τυπογραφείο, θα πρέπει να αυξήσετε µη αυτόµατα τη ρύθµιση "Εφέ
ράστερ" σε "Υψηλή".
(Basic RGB) Έγγραφο βασικού RGB Χρησιµοποιεί προεπιλεγµένο πίνακα
γραφικών µεγέθους 800 x 600 και παρέχει µια ποικιλία από άλλα µεγέθη
κατάλληλα για εκτύπωση, βίντεο και web για να επιλέξετε. Μη χρησιµοποιείτε
αυτή την επιλογή εάν σκοπεύετε να στείλετε ένα έγγραφο σε τυπογραφείο ή
να το εκτυπώσετε σε εκτυπωτή υψηλών προδιαγραφών. Χρησιµοποιείτε αυτό
το προφίλ για έγγραφα που θα εκτυπωθούν σε εκτυπωτές µεσαίων
προδιαγραφών, και στο web.
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