Illustrator Genel Bilgiler

VEKTÖREL VE BITMAP TABANLI GRAFIKLER
Bitmap Grafikler
BITMAP NESNELERDE ÇÖZÜNÜRLÜK
Çözünürlük derecesi, vektörel veya bitmap nesneler üzerindeki her bir satir üzerine düsen nokta veya pixel
sayisini verir. Bunlar ekranda gösterim veya çikis için degisen degerlerdir.
PIXEL HESAPLAMA
Bitmap nesnelerin en ve boyuna göre hesaplanirlar. Bu degerler ekran çözünürlügüne göre degisebilen
degerlerdir. Örnegin 13 inch lik bir ekranda 640 pixel en ve 480 pixel boy ayarlarinda bir çözünürlükte
çalisiliyor ise ve bu pixel degerlerinde (en ve boylarinda) bir doküman ekranin tamamini kaplarken ayni
degerlerdeki bir doküman 1152 pixel en ve 870 pixel boy özelliklerinde bir ekranda daha küçük bir alan
kaplayacaktir.
IMAGE ÇÖZÜNÜRLÜGÜ
Bilgisayar ekranlari için ideal çözünürlük 72 pixel/inch dir. Yani eger pixel tabanli bir resim üzerinde
çaliliyorsaniz (örn: JPEG bir resim) ve 72 pixel/inch çözünürlüge (resolution) sahipse ekranda en
uygun çözünürlüge sahip demektir. Bundan fazlasini vermek dosyalari gereksiz yere hacim yönünden
büyültürler. Bunu bir örnek ile daha iyi açiklamaya çalisalim.
800 x 600 ekran çözünürlügünde çalistiginizi varsayalim;
Eni 1 inch, boyu 1 inch ve çözünürlügü 72 pixel/inch olan bir resim dosyaniz var ise bu doküman
72x72=5184 pixel yer kaplar.
Ayni dokümanan en boy ölçülerini degistirmeden çözünürlügünü 300 pixel/inch yaparsak dokümün
90,000 pixel yer kaplayacaktir.
Eger ekran çözünürlügü için 72 pixel/inch in yeterli bir çözünürlük oldugunu biliyor isek (ki öyledir)
bu durumda 90,000 pixel lik bir dokümanin 5184 pixellik bir dokümandan daha fazla bir hacim
kaplamasi gerekir ki bu da luzumsuzca dosyanin büyük olmasi ve ekrana daha geç gelmesi anlamina
gelir. Genelde tüm ekranlar için ortalama image çözünürlügü 72-96 dpi arasinda olmalidirlar.
MONITÖR ÇÖZÜNÜRLÜGÜ
PC ve Mac OS monitörlerinde genel çözünürlük 60 ile 133 dpi (dot per inch = inch basina düsen nokta
sayisi) olup 72 dpi genel geçerli bir çözünürlüktür.
YAZICI ÇÖZÜNÜRLÜGÜ
Laser printer çikis degerleri 300, 600, 1200 dpi ve daha yukari degerlere sahip olup bu degerlerin
yüksek olmasiyla kagida basilan isin kalitesi yükselmektedir. Örnegin ekranda % 1 den % 100 e dogru
bir degrade attigimizda 300 dpi çözünürlük degerine sahip bir yazicidan aldigimiz sonuç ile 1200 dpi
çözünürlük degerine sahip olan iki çikisi karsilastirdigimizda 300 lük yazicida tramlarin daha iri
taneler halinde 1200 dpi lik yazicidan çikan sonucun ise daha küçük ve hassas olduklarini görürüz.
Burada dikkat edilmesi gereken ekranda çalisilan isin çözünürlük degeri ile çikisinkinin
karistirilmamasidir. Yani;
Eger 72 dpi çözünüklük degerine sahip bir dosyayi 300 lük bir yaziciya gönderirsek sonuç, isin kirik
kirik çikmasina, ancak 1200 lük bir yaziciya gönderirsek gene kirik kirik çikmasina ama daha hassas
tramlarda çikmasina neden olacaktir. Eger çikista sonucun daha iyi çikmasini istersek daha yüksek
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bir çözünüklükte çalisip daha yüksek bir çözünürlüge sahip bir çikis kullanmamiz gerekecektir. 300
dpi uluslararasi bir grafik çözünürlügü olup bundan daha yüksek bir çözünürlükte çalismak çok çok
profosyonel ortamlar için geçerlidir. Aksi durumda gereksiz yere dosyanin hacmi büyüyecek ancak
sonuç olmasi gerektiginden daha iyi olmayacaktir. 300 pixellik degere sahip resim dosyalari üzerinde
hemen hemen sadece grafik tasarim isleri ile ugrasip isi reprolara gönderen kisiler için gerekli
formattir. Konuyu daha iyi anlamak için çözünürlük degerleri birbirlerinden farkli olan ayni dosyayi
laser veya renkli çikisiniza göndererek incelerseniz olayin boyutlarina daha iyi hakim olabilirsiniz.
ILLUSTRATOR'IN ÇAGIRABILDIGI FORMATLAR (IMPORT)
Illustrator'in çagirabildigi formatlar EPS, CorelDRAW™, FreeHand™, GIF, JPEG, PICT, TIFF,SVG, DXF,
Adobe PDF, ve PostScript® Level 1. Adobe Photoshop-uyumlu plug-in filtreleri, Kodak Photo CD™, PNG, ve
TGA.
Dosya Format

Çagrilma (import) Metodlari

AI

Open

EPS

Open, Place

Adobe PDF

Open, Place

Photoshop

Open, Place

SVG/SVGZ

Open, Place
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Kaynak Site: Ismail KIRBAS ile Web Sitesi Tasarimi http://www.kirbas.com
Belge Adresi: www.kirbas.com/index.php?id=362
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