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ΠΡΟΛΟΓΟ
Με ηελ πεπνίζεζε φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλνληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ
ηαμηλφκεζε ηεο γλψζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο γξαθηθήο έληππεο επηθνηλσλίαο, πξνζεγγίζακε ην ζχζηεκα
ησλ κέζσλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ κε κηα θαηλνηνκηθή κεζνδνινγία: ηελ ζρεδίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ
κνληέινπ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ ζε ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν,
(Δ.Β.Β.).
Σν Δ.Β.Β., είλαη κία εξεπλεηηθή πξφηαζε πνπ πξνζεγγίδεη ην πεδίν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, κέζα απφ ηηο
λέεο θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζρέζεηο ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο ζπκβαηηθήο
ηερλνινγίαο ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηείζδπζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηελ έληππε επηθνηλσλία, πξνθάιεζε ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπκβαηηθήο κεζνδνινγίαο δεκηνπξγίαο ηνπ έληππνπ πξνηφληνο,
ζε κηα λέα
δπλακηθή κεζνδνινγία. Δ λέα απηή κεζνδνινγία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ δπλακηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη δεδνκέλσλ, είλαη
πξφθιεζε γηα ηνλ εξεπλεηή αιιά θαη ηελ θνηλσλία θαη θαίλεηαη νηη ζα είλαη νινέλα θαη πηφ ζεκαληηθή
ζην ηνπίν ηεο γξαθηθήο έληππεο επηθνηλσλίαο ζην άκεζν κέιινλ.
Οη επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ κεζνδνινγηψλ αιιά θαη ηεο κειέηεο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ θαη νη
εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κέζα απφ ηελ κειέηε θαη ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο
θνηλσλίαο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζπγθεληξψζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο
δηαηξηβήο.
Μέζα απφ ηηο δηαπηζηψζεηο θαη εμειίμεηο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ, έγηλε κία ηαμηλφκεζε θαη
απνηχπσζε ησλ παξακέηξσλ ζηα εθδνηηθά εθηππσηηθά ζπζηήκαηα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εηζάγεηαη
κηα λέα ζεψξεζε θαη γλψζε, ζηα πιαίζηα ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ην ειεθηξνληθά
εκπινπηηζκέλν έληππν (Δ.Β.Β.).
Δ παξνχζα δηαηξηβή ηαμηλνκεί θαη πξνηείλεη κνληέια γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ έλα ζπκβαηηθφ
έληππν ζε έλα εκπινπηηζκέλν ειεθηξνληθά έληππν (Δ.Β.Β.), ην νπνίν απνθηά απμεκέλεο δπλαηφηεηεο,
κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή δξάζε ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ δπλαηνηήησλ ηεο
πιεξνθνξηθήο. Δ δηαηξηβή απνηππψλεη θαη ππνζηεξίδεη θαηλνηνκηθά κνληέια γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
ζρεδίαζεο ηνπ Δ.Β.Β. ζηελ παξαγσγή, ηα νπνία κεηεμειίζζνληαη κέζα απφ ηα κνληέια ζρεδίαζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ζηαηηθψλ εληχπσλ.
Θέισ λα επραξηζηήζσ φζνπο (αλζξψπνπο θαη ηδξχκαηα) ζπλέβαιιαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ
ζπγγξαθή απηήο ηεο δηαηξηβήο. Σν Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, ην ηκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ
θαη πζηεκάησλ (χξνο), ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη θίινπο πνπ κε ππνζηήξημαλ,
επηζηεκνληθά, ςπρνινγηθά θαη πιηθά, φπσο επίζεο θαη ην ΏΣΒΕ Ώζήλαο, ρνιή Γξαθηθψλ θαη
Καιιηηερληθψλ πνπδψλ θαη ζην ηκήκα Σερλνινγίαο, ζην νπνίν αλήθσ.
πγθεθξηκέλα:
Θα ήζεια λα εθθξάζσ έλα ηδηαηηέξσο κεγάιν επραξηζηψ, ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Εσάλλε
Ααξδέληα γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε, δηαζέηνληαο άπιεην ρξφλν φπνπ θαη
φπνηε ρξεηάζηεθε, γηα ηελ θαζνδήγεζε κνπ ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Βπίζεο, ζέισ λα
εθθξάζσ πνιιέο επραξηζηίεο, ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Θσκά πχξνπ, φπνπ κε βνήζεζε κέζα απφ
ζπδεηήζεηο λα δηεπζεηήζσ πξνβιήκαηα ηάμεο ζε επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη κνπ έδσζε ιχζεηο ζε
δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Ώθφκε, επραξηζηψ ζεξκά ηελ
εξεπλήηξηα θ. Σδέλε Ααξδέληα, πνπ κε ηηο δηαθξηηηθέο θαη εχζηνρεο ζπκβνπιέο, αιιά θαη σο ςχρξαηκνο
παξαηεξεηήο κε εηζήγαγε ζε λέεο νπηηθέο πξνζεγγίζεηο, δηαθφξσλ ζεκάησλ. Βπίζεο, ζα εζεια λα
εθθξάζσ επραξηζηίεο ζηνπο θαζεγεηέο, θ.θ. Παλαγηψηε Κνπηζακπάζε, Γηψξγν ηαζάθε, Αεκήηξε
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Λέθθα, Παλαγηψηε Κπξηαθνπιάθν, Αάλν Παπαδφπνπιν, αιιά θαη φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
ηκήκαηνο ζηε χξν.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο εξεπλεηέο θ.θ. Ώξγχξε Ώξλέιιν, Μφδεζην ηαπξάθε,
Βπάγγειν ΐιαρνγηάλλε, νθία Κπξαηδή θαη Νίθν ΐηνξξέ, πνπ κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο κε
βνήζεζαλ ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο
εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο.
Βπίζεο, ζέισ λα εθθξάζσ πνιιέο επραξηζηίεο ζην ζπλάδειθν, επίθνπξν θαζεγεηή θ. Ώλαζηάζην
Πνιίηε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπδεηήζεηο θαη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Βπίζεο, ζηνπο
ζπλάδειθνπο, θ.θ. Γηψξγν ΐιάρν, Μάξην Σζηγψληα θαζψο θαη ζηηο ζπνπδάζηξηεο, Αέζπνηλα Ρεληέξε,
Βπγελία Πινχκε θαη ηνπο ηερλνιφγνπο γξαθηθψλ ηερλψλ, Ώξγπξψ Καξθαδή, Λψιν Κσλζηαληίλν,
Μαιάκε νθία, Μαηίλα ηακαηία Μπελία, Γηψξγν πθάξε, Υξήζην Κνπηξνπδίηζν θαη αξθεηνχο
άιινπο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο, ζε δηάθνξα ηερλνινγηθά θαη ηερληθά ζέκαηα.
Βπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξεία γξαθηθψλ ηερλψλ, Ώ.Π. Κνληνγεψξγεο, θαζψο θαη ηηο
ππφινηπεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ζπλεξγαζίεο, ζε ζπλεληεχμεηο αιιά θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηεκαηνιφγηα.
Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε, φια απηά ηα ρξφληα ηεο
εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
ην πξψην θεθάιαην, ζηελ 1ε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, κε
ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ζηα πεδία πνπ νξγαλψζεθαλ, κέρξη ηελ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ κνληέισλ, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Βκπινπηηζκέλνπ Διεθηξνληθά Βληχπνπ.
Παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην
πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο. Τπνζηεξίδεηαη απφ κεζνδνινγηθή έξεπλα, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο πινχζηαο
εηθφλαο, ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ, ησλ έμππλσλ
πιηθψλ θαη ησλ ..Ώ.. ηελ 2ε θαη 3ε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο.
ηελ 4ε ελφηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηελ 5ε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε
γξαθηθή νπηηθή επηθνηλσλία.
ην δεχηεξν θεθάιαην ζηελ 1ε ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ν ζεκεξηλφο ζπκβαηηθφο εθδνηηθφο
κεραληζκφο-ζχζηεκα, κε ζρεδηαγξάκκαηα ζε εθδνηηθά ζπζηήκαηα, (έσο ζήκεξα). ηελ 2ε ελφηεηα
απνηππψζεθε ε θαηάζηαζε, κε ζρεδηαγξάκκαηα ζηηο κεζφδνπο, ζηνπο ηνκείο, ζηηο θάζεηο θαη δξάζεηο,
ζηελ ζπκβαηηθή θαη ςεθηαθή εθδνηηθή-εθηππσηηθή δηαδηθαζία. Σέινο ζηελ 3ε ελφηεηα,
παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εθηχπσζεο θαη πεξάησζεο.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ςεθηαθνχ Crossmedia εθδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο κε αλάιπζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε αξρεία-πξνγξάκκαηα θαη πνιιαπιά κέζα
παξνπζίαζεο, (ζε εθηππσκέλν ππφζηξσκα ή ζε νζφλε).
ην ηέηαξην θεθάιαην, ζηελ 1ε ελφηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ θαηλνηνκηθψλ πιηθψλ κε εθαξκνγέο
ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία, RFID - ΣΣΕ - ΣΣΐ - Οζφλεο - Σππσκέλα ερεηηθά ζηνηρεία. ηελ 2ε ελφηεηα,
ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη παξάκεηξνη θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ RFID ζπζηεκάησλ θαη ζηελ
3ε ελφηεηα, ε δνκή θαη ηα ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο ησλ έμππλσλ εθαξκνγψλ.
ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε απνηχπσζε πινχζηαο εηθφλαο κε θαηαγξαθή θαη ππνζηήξημε ηεο
πνιππινθφηεηαο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ Βκπινπηηζκέλνπ Διεθηξνληθά Βληχπνπ. Καηαγξάθνληαη ηα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ, δειαδή ε θνπιηνχξα θαζψο θαη νη ξφινη θαη δξάζεηο, (έιεγρνοηεζη-δπλαηφηεηεο-θφζηνο, θ.α.), ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, απφ ην εκπινπηηζκέλν
ειεθηξνληθά έληππν.
ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια ηεο έθδνζεο - εθηχπσζεο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα
(ελλνηνινγηθά-ιεηηνπξγηθά) κνληέια θαη νη δξάζεηο ζηε ξνή εξγαζίαο, ζηε δηαδηθαζία παξαγσήο ηνπ
Δ.Β.Β.. Καηαγξάθνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ζεκεία, πνπ επηδέρνληαη ηξνπνπνίεζε θαη
αιιαγή, ζε εθαξκνγέο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο, ζην Δ.Β.Β.
Βπίζεο παξνπζηάδεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ, κέζσ δηεπξπκέλεο
ζπλέληεπμεο θαη εξσηεκαηνινγίνπ ζε επηρεηξεκαηίεο ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο (Γξαθηθψλ Σερλψλ).
ην έβδνκν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά
ζηε ζχλνςε θαη ζηελ πεξαηηέξσ έξεπλα. Παξνπζηάδεηαη ε ζχληαμε θαη θαηαινγνγξάθεζε ησλ
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, φπσο επίζεο θαη ν πίλαθαο ζρεκάησλ – ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ.
Βπηζπλάπηνληαη ηα παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ βνεζεηηθή ζέζε, κε ιεμηιφγην ιεκκάησλ θαη
πεξηερφκελα ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Project. Βπίζεο ηελ θαηαγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ
επηζηνιψλ, θαζψο θαη ηελ θαηάηαμε θαη απνηχπσζε ησλ απαληήζεσλ ζε πίλαθα. Σέινο, επηζπλάπηεηαη
κειέηε ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ
επηινγή ηνπ ηχπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα πηζηνπνίεζε ησλ κνληέισλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.
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1.

ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1.

Πξνβιεκαηηθφο Υψξνο

Σν έηνο 2000, ην Νφκπει Υεκείαο απνλεκήζεθε ζε ηξεηο θαζεγεηέο/εξεπλεηέο, ηνπο Alan J. Heeger,
Alan G. Mac Diarmid and Hideki Shirakawa, γηα ηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε-δηακφξθσζε, ησλ
πνιπκεξψλ νξγαληθψλ πιηθψλ ζε αγψγηκα-εκηαγψγηκα πιηθά, (ζε ηδηφηεηεο ζηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα,
ππήξραλ κφλν ζηα κέηαιια). Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηεο
ηερλνινγίαο, ζε πνιιά εξεπλεηηθά πεδία θαη ηνκείο φπσο ηηο νζφλεο (displays), ηα θπθιψκαηακηθξνθπθιψκαηα (wires), ηνπο επαηζζεηνπνηεηέο (sensors) θαη άιια ζπλαθή «ειεθηξνληθά» ή έμππλα
ζπζηήκαηα.
Με ηελ αλαθάιπςε ηεο λέαο απηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληθψλ αγψγηκσλ πιηθψλ, δεκηνπξγήζεθαλ
θαη δηακνξθψζεθαλ εξεπλεηηθνί ηνκείο γηα έμππλεο εθαξκνγέο, π.ρ. κε πιηθφ ην κειάλη.
Σν πξνβιεκαηηθφ πεδίν ην νπνίν έρνπκε δηεξεπλήζεη θαη ππνζηεξίδνπκε θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο νπηηθήο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο ζηα εθδνηηθά Crossmedia ζπζηήκαηα, κε
εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο έληππεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπ ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ
εληχπνπ, (Δ.Β.Β.).
Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ ησλ έληππσλ πξντφλησλ ζα ππάξμνπλ ηνκείο δξάζεο θαη ξφινη, νη νπνίνη ζα
δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά εθηππσηηθά ζπζηήκαηα, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο
ππεξεζίεο, π.ρ. (ζρεδηαζηηθφ, επηκέιεηα, νηθνλνκηθφ, ζεζκηθφ, θ.α.), ζηελ δεκηνπξγία έληππνπ
πξντφληνο, κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ αγψγηκσλ κειαληψλ θαη κε κεηαζρεκαηηθέο εθαξκνγέο ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ Δ.Β.Β..
Οη πξνζεγγίζεηο θαη ν πξνβιεκαηηθφο ρψξνο εληνπίδεηαη ζηα δεηήκαηα ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο, πνπ
πξνβιέπνπκε φηη ζα ππάξμνπλ κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (έληππεο
επηθνηλσλίαο), ηελ νπνία θαη ππνζηεξίδνπκε.
Δ πξψηε πξνζέγγηζε ζηνλ ηνκέα ηεο έληππεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί ην εξψηεκα, ηεο
ζπλχπαξμεο ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ, ζην ίδην θπζηθφ ππφζηξσκα,
αιιά θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Αειαδή ηεο λέαο κνξθήο επηθνηλσλίαο κε
θπζηθφ κέζν, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα (παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα), κε ηερλεηφ- ειεθηξνληθφ κέζν,
ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ησλ λέσλ πιηθψλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα ζπκβαηηθά έληππα, Nomikos S. et
al (2005).
Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζεψξεζε ηνπ έληππνπ πξντφληνο ζηνπο ζρεδηαζηέο, ηφζν ζηελ
ζρεδίαζε ησλ λέσλ εληχπσλ, φζν θαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο.
ε απηφλ ηνλ ηνκέα γηα ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β., ζα ππάξρεη επηξξνή απφ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία,
π.ρ. θεξαίεο, ηζηπ, δείθηεο, ερεηηθά ζπζηήκαηα, νζφλεο, θ.α., ηα νπνία ζα κεηαζρεκαηίζνπλ θαη ζα
επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ κειέηε ηελ ζρεδίαζε θαη παξαγσγή. Με απηή ηελ ηξνπνπνίεζε
ζηελ κεηαζρεκαηηθή δηακφξθσζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Δ.Β.Β., θαηαγξάθνπκε θαη ζρεδηάδνπκε
κνληέια, γηα ηελ νξγάλσζε ζην πξφβιεκα ηεο παξαγσγήο ελφο Δ.Β.Β., κέζα απφ ην ζχζηεκα ηνπ
RFID.
Μία θαλεξή πξφθιεζε πνπ ζα πξνθχςεη πεξηιακβάλεη ηα δεηήκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ έληππνπ κέζνπ, π.ρ. κηα εθαξκνγή ζπζθεπαζίαο πξντφληνο, ε νπνία
ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηππσκέλνπ ππνζηξψκαηνο, ζε αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα RFID.
Βπίζεο, έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ππάξμεη θαη ζα πξνβιεκαηίζεη ηνπο επελδπηέο, είλαη ην θνηλσληθφ
θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο, απφ κηα ηέηνηα επέλδπζε. Έηζη, απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα νθέιε, ηφζν κεζνπξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα, κέζα
απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην θφζηνο.
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Βλαο επαίζζεηνο ηνκέαο είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ λέσλ πιηθψλ-ππνζηξσκάησλ.
Αεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο επηξξνήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ηνπ
Δ.Β.Β., ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ βην-αλαθχθισζε ηνπ, δηφηη ην ραξηί-ραξηφλη είλαη νηθνινγηθφ,
αλαθπθιψζηκν θαη βηνδηαζπψκελν. κσο ηα λέα εκη-αγψγηκα κειάληα θαη ηα ηζηπο, δελ έρνπλ αθφκα
κειεηεζεί γηα ηελ νηθνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Βπηπιένλ, ζα ππάξμεη δηαθνξεηηθή ζθέςε αληηκεηψπηζεο ηνπ έληππνπ πξντφληνο απφ ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπκβαηηθψλ έληππσλ ζηαηηθψλ, ζε λέα δπλακηθά ειεθηξνληθά έληππα. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ θαηλνηφκσλ πιηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ζα δξνκνινγεζνχλ
ιχζεηο, ζε πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ έληαμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (ξνή παξαγσγήο),
φζν θαη ζηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή, ζε κεραλήκαηα θαη κεραληζκνχο.
Μία απφ ηηο πνιιέο εθαξκνγέο είλαη φηη ζα δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο γηα ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ ζηελ
ηαηξηθή π.ρ. ηελ απνθπγή απφ ηαηξηθά ιάζε, FDA (2001) ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ, θ.α. Παξφκνηα
εθαξκνγή, ε νπνία ζα γίλεη άκεζα εθηθηή είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ζηελ θαηάιιειε
δνζνινγία ελφο θαξκάθνπ, (π.ρ. ζσζηή δφζε ζηε ζσζηή ψξα), δειαδή ε ππελζχκηζε ζηνλ αζζελή
πφζε δφζε θαη ζε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη λα γίλεη ε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ. Ώπηφ είλαη εθηθηφ, κε
ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζην Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν
Έληππν, (Δ.Β.Β.).
Άιιεο εθαξκφζηκεο ηερληθέο είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ θαξκάθνπ κε ηνλ αζζελή, π.ρ.
κε ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε ηαπηνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή-έληππε ζπζθεπαζία.
Ώπφ ηνπο επηθείκελνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ γξαθηθή νπηηθή επηθνηλσλία (έληππα), ζα ππάξμεη κία
λέα δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη επηξξνέο, ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
θνπιηνχξαο απν ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο.
Βίλαη θαλεξφ φηη κέζα απφ ηε λέα απηή δηαρείξηζε ησλ Δ.Β.Β. πξντφλησλ, ζα πξνθχςεη κηα λέα
θαηάζηαζε δηαρείξηζεο, απφ ην Δ.Β.Β., κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν.
Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα σθειεζεί ν ρξήζηεο, δηφηη ζα έρεη δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε έληππα πνπ ζα
ππάξρνπλ νη ηππσκέλεο αιιά θαη νη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο. Ώπηέο ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα
επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ειεθηξνληθή ζπζθεπή, π.ρ. θηλεηφ ηειέθσλν, PDA, θ.α., NFC-Nokia / RFID,
(2007).
Με ηελ πξνζέγγηζε ιχζεσλ ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη νξηνζέηεζε,ησλ
θαηαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο δνκήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δ.Β.Β..
Σα εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην Δ.Β.Β., απνηεινχληαη απφ ελλνηνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά κνληέια.
Βπίζεο, ππνζηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθή εξγαζία (Project), Nomikos S. et al (2006).

1.2.

θνπφο θαη ηφρνη ηεο Γηαηξηβήο

ΐαζηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γλψζεο θαη κνληέινπ νξγάλσζεο,
ηαμηλφκεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή, ε δεκηνπξγία ηεο λέαο
κνξθήο θαη έληαμεο ζηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β., (Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλνπ Βληχπνπ).
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έρεη επηδησρζεί ε επίηεπμε ησλ εμήο επηκέξνπο ζηφρσλ :
1. Σαμηλφκεζε, νξγάλσζε γλψζεο ελλνηψλ κέζσ ηεο πινχζηαο εηθφλαο, θεθάιαην 5.
2. Αεκηνπξγία κεζνδνινγίαο πξνζαξκνζκέλεο ζην εθδνηηθφ εθηππσηηθφ ζχζηεκα, θεθάιαην 6.
3. Λεηηνπξγηθφ κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ξνήο θαη δηαδηθαζηψλ, θεθάιαην 6.
4. Βθαξκνγή κεζνδνινγίαο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο απφθαζεο ζηελ
εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ γηα Δ.Β.Β., θεθάιαην 6.
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5. Ανθηκή θαη επαιήζεπζε ησλ κεζνδνινγηψλ, κέζα απφ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη
εξσηεκαηνιφγην, φπσο επίζεο θαη ζηελ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηε
δνκή ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (ζε παξάξηεκα), θεθάιαην 7.
Κχξηεο θαη επηκέξνπο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο
Ώπηέο αθνξνχλ :
ηε δηάξζξσζε ηεο δνκήο ηεο έληππεο έθδνζεο, εκπινπηηζκέλεο κε ειεθηξνληθά κέζα κε ηελ
ελζσκάησζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ππφζηξσκα, κε ηελ αληίζηνηρε
παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ηνκείο θαη
δξάζεηο.
Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη, ζα ππνζηεξίδεη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία, ηαπηφρξνλα
ζε έληππε-ζηαηηθή πιεξνθνξία (ζηαηηθφ κήλπκα κέζα απφ ηα εθηππσκέλα ππνζηξψκαηα) αιιά θαη
ειεθηξνληθή πιεξνθνξία, πνπ δηακνξθψλεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ cross-media, ζε ζχζηεκα RFID.
ην πεξηβάιινλ ησλ cross-media, νη δχν ηχπνη ησλ πιεξνθνξηψλ ζπλππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα
ππνζηξψκαηνο, ηεο λέαο κνξθήο ηνπ πβξηδηθνχ ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ, Δ.Β.Β..
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμεη ην Δ.Β.Β. ζηελ άκεζε δήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ίδην θπζηθφ
ππφζηξσκα, φπνπ ζα παξέρεη θαη ζα απνδίδεη, ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία κέζα απφ
ζπκβαηφ ζχζηεκα (πνκπφ – δέθηε).
Πξνυπφζεζε ζηα αλσηέξσ είλαη φηη ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δφκεζε ζηελ
βηνκεραληθή ξνή ηνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο, φπνπ ε πιεξνθνξία ζα ζπλππάξρεη απνζεθεπκέλε (ζην
ηζίπ) θαη ζα επηθνηλσλεί κέζα απφ ζχζηεκα ξαδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο, ηνπ RFID.
Με απηή ηε ζπλχπαξμε ηεο ζρέζεο, ε γξαθηθή ζηαηηθή πιεξνθφξεζε ζα γίλεη δπλακηθή, Nomikos S.et
al (2005).
Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ έξεπλά καο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ
κνληέινπ ηεο επέθηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηερλνινγίαο ζε εθαξκνγή ζηελ ζπζθεπαζία,
φπνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο ζε έμππλε, απφ ηα λέα
δεδνκέλα, ηα νπνία ζα ηελ απνηεινχλ θαη ζα ηελ δηακνξθψλνπλ.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην Δ.Β.Β. θαηαγξάθνληαη παξαθάησ :
1. Σα ζέκαηα ζρεδίαζεο γηα ηελ έμππλε ζπζθεπαζία κε ηελ απαίηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο.
2. Ώλάπηπμε θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο έμππλεο ζπζθεπαζίαο θαη κνληεινπνίεζε ξνήο.
3. Παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ ην ζπκβαηηθφ έληππν ζε
ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν Δ.Β.Β..
4. Τπνζηξψκαηα θαη κεζφδνπο γηα εθαξκνγέο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, απφ ζπκβαηηθφ ζε εκπινπηηζκέλν
έληππν Δ.Β.Β..
5. Μνληέιν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο έθδνζεο-έθηππσζεο θαη ζρεδηαζκφ ηεο ξνήο.
6. χζηεκα ζηήξημεο απφθαζεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β..
Σα παξαπάλσ ζεκαηηθά ζεκεία παξνπζηάδνληαη κε θξηηηθή αλάιπζε ζην επίπεδν ηεο ππάξρνπζαο
ηερλνινγίαο, δηαδηθαζίαο θαη πιηθψλ.
Δ δηαηξηβή απηή, απνζθνπεί ζην λα δηακνξθψζεη θαη λα πξνηείλεη κνληέια, ζηε λέα ζρεδίαζε ηνπ
Δ.Β.Β., κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ crossmedia, ζε ζπλχπαξμε ζηαηηθήο θαη
δπλακηθήο επηθνηλσλίαο ηαπηφρξνλα.
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Πεξηβάιινλ θαη Πεδίν Έξεπλαο

1.3.

Σν επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο δηαηξηβήο εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εθδνηηθψλ θαη εθηππσηηθψλ κέζσλ
(crossmedia), πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία, αιιά πξνζδηνξίδεηαη θαη εληνπίδεηαη, ζηα ζπζηήκαηα
γξαθηθήο νπηηθήο επηθνηλσλίαο.
Σα ζπζηήκαηα νπηηθήο επηθνηλσλίαο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηηο κνξθέο απφδνζεο, ηφζν σο πξνο ην
ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη, φζν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ απνδίδνληαη. Με
βάζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ηα ζπζηήκαηα νπηηθήο επηθνηλσλίαο, ζην πιαίζην ηεο ινγηθήο «απφ ην
εηδηθφ ζην γεληθφ» νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο :
Μέζα έληππεο επηθνηλσλίαο (print media).
Μεηθηά (ελδηάκεζα), εθδνηηθά θαη εθηππσηηθά ή ειεθηξνληθά κέζα (crossmedia).
Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (mass media), Nomikos et al (2003).
Σν επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηιακβάλεη επίζεο ζηα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη ην λέν πεξηβάιινλ πνπ
δηακνξθψλεηαη, κε ηηο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ RFID (Ραδηνζπρληθφο εληνπηζκφο), ΣΣΕ
δείθηεο-ρξνλνζεξκνθξαζηαθνί, ΣΣΐ-βην-επαηζζεηνπνηεηέο, ερεηηθφ ζήκα, θ.ιπ., ηα νπνία εληάζζνληαη
θαη ζπλππάξρνπλ κε ηα ζπκβαηηθά έληππα πξντφληα, (π.ρ. εθαξκνγή ζηελ ζπζθεπαζία θαη ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζε έμππλε ζπζθεπαζία).
Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ν εξεπλεηήο Parashkov R. et al (2005), ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ
εξγαζία θαηαιήγεη θαη πξνηείλεη, φηη φιεο νη εθηππσηηθέο κέζνδνη ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ έληππα κε
ςεθηαθφ πεξηερφκελν, κε πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο ησλ εληχπσλ πξντφλησλ.
Δ πεξηνρή πνπ αλήθεη ε έξεπλα έρεη ζηεξηρζεί ζε δεδνκέλα ζηνηρεία, απφ επηζηεκνληθά πεδία θαη
ηνκείο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα δηαζχλδεζεο ησλ πεδίσλ πνπ παξαηίζεηαη ζηελ αξρή.

Δπηζθφπεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ ηεο Γηαηξηβήο

1.4.
1.4.1.

Δηζαγσγή

Μεηαβιεηέο θαηαζηάζεηο θαη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ππάξρνπλ, φζν ζα ππάξρεη αλαδήηεζε θαη αλέιημε
ζην επηζηεκνληθφ ρψξν.
Δ επηζθφπεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα είλαη επαθξηβψο νξηζκέλνο ή
απνηππσκέλνο, δηφηη νη παξάκεηξνη επεξεαζκνχ, βξίζθνληαη ζε ζπγγελείο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο θαη
ε δηακφξθσζε ηεο θαηάζηαζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ζην κέγεζνο
ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο ζε πνζφηεηα αιιά
θαη ζηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Δ πξαθηηθή ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο,
ε νπνία γίλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο.
Μία απφ ηηο πιένλ θαηαλνεηέο θαη απνδεδεηγκέλεο κεζφδνπο είλαη ε νπηηθή γξαθηθή επηθνηλσλία
(Γξαθηθέο Σέρλεο).
Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θαιχηεξε νξγαλσκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, γίλεηαη δφκεζε
θαη θαηαγξαθή ησλ ιέμεσλ ζε πξνηάζεηο, θσηνγξαθίεο ή θαη γξαθήκαηα, ηα νπνία νξγαλψλεη ε
ζχληαμε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ.
Ώπηήλ ηελ ζρέζε ηελ νλνκάδνπκε ζχληαμε γηα έθδνζε πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο. Ώπηφ κπνξεί κφλν λα
επηηεπρζεί κέζα απφ ηαμηλνκεκέλε ζπληαθηηθή λνεκαηηθή απφδνζε, απφ εθδνηηθφ-εθηππσηηθφ
ζχζηεκα.
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Οπηηθφ κήλπκα
Τπάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ νπηηθνχ γξαθηθνχ κελχκαηνο.
Ο βέλ ΐηηάι (2000) αλαθέξεη φηη ε γξαθηθή επηθνηλσλία, είλαη ν ηνκέαο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα
επηθνηλσλήζνπκε (κέζσ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο), κε ηελ αιθαξηζκεηηθή απνηχπσζε ησλ θσδηθψλ
ζεκείσλ (γξάκκαηα-αξηζκνί-ζεκεία ζηίμεο-ζχκβνια-ζρέδηα-εηθφλεο) θαη ηηο εθδνηηθέο δηαδηθαζίεο, κε
ζπκβαηηθφ ή ειεθηξνληθφ κέζν.
Δ νπηηθή γξαθηθή επηθνηλσλία γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο : ηελ έληππε, (νπηηθή αληίιεςε, απφ ζπκβαηηθφ
κέζν) θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, (νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε, απφ ηερληθφ κέζν). Δ
ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε είλαη ε ζπλέρεηα ηεο αιθαξηζκεηηθήο απνηχπσζεο ηεο γξαθήο (έληππε
επηθνηλσλία), αιιά κέζα απφ δηαθνξεηηθή δνκή ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ απφδνζε ζε ηερληθφ κέζν
πξνβνιήο, (νζφλε-πξνβνιηθφ ζχζηεκα).
Δ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, δηακφξθσζε κηα λέα
θαηάζηαζε ζην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ.
ηελ επηθνηλσλία κε ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα, ε πιεξνθνξία δηακνξθψλεηαη θαη
παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, κέζα απφ πνιιά νπηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, ζην επηθνηλσληαθφ
επίπεδν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη, απν
ηελ θαηλνηνκηθή εμέιημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ.
ε απηφ ην επηθνηλσληαθφ πεδίν, ππάξρνπλ ζπκβαηηθά εθδνηηθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη αζχξκαηα
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία νη εμειίμεηο ζηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία,
δηακνξθψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ηα ζηαηηθά έληππα, ζε δπλακηθά ή έμππλα πξντφληα, αλάινγα κε ηηο
πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο.
Με απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ζην ζπκβαηηθφ θαη ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηεο νπηηθήο
επηθνηλσλίαο, ην ππφζηξσκα είλαη εθείλν ην νπνίν κπνξεί λα απνδψζεη ζηαηηθφ κήλπκα θαη ην νπνίν
δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο αθελφο νπηηθήο ζπκβαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη κέζα απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ RFID (ηζηπ θαη θεξαίαο), ζε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ησλ Δ/Τ.
ην Δ.Β.Β. (Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν Έληππν), επηθεληξψλεηαη ε δηαηξηβή πνπ πξνηείλεη εθδνηηθφ
– εθηππσηηθφ κνληέιν γηα λα ζπκπιεξψλεη θαη λα νδεγεί ζε ιχζεηο, έλα κέξνο απφ ηηο επξχηεξεο
αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη ηα αληηθιεπηηθά
ζπζηήκαηα, ν έιεγρνο θίλεζεο (ηρλειαζηκφηεηα), ν έιεγρνο απνζήθεο θαη απνγξαθήο, ε δηαθίλεζε
πξντφλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θ.ιπ. ια ηα παξαπάλσ ζα είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ κέζα απφ ην
ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν, Δ.Β.Β..
Βίλαη γεγνλφο φηη φια ηα πξντφληα, ππάξρνπλ ζε πνιιέο κνξθέο ζπζθεπαζίαο, γηα επηθνηλσλία,
πξνψζεζε, κεηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε, Nomikos S. et al(2005). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ έληππσλ
ζπζθεπαζηψλ, ζα απνηεινχλ ηα λέα ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλα έληππα, π.ρ. (κεηαζρεκαηηζκέλα ζε
έμππλεο ζπζθεπαζίεο) κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πιηθψλ, ηα νπνία βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ
απαίηεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζηελ θαηά δήηεζε (on demand) πιεξνθνξία, φπσο επίζεο θαη
άιισλ ιεηηνπξγηψλ. Μία δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ
(παξαγσγήο-ιήμεο), ελφο ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο κέζα απφ ηνπο ΣΣΕ - ΣΣΐ δείθηεο, θ.ιπ.
Με ηνπο ηξφπνπο πνπ πξναλαθέξνπκε, παξνπζηάδνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβαηηθήο ηππσκέλεο
πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη ελζσκαησζεί θαη
κπνξεί λα ζπλππάξρεη ζην ίδην ππφζηξσκα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εληχπνπ, ζηελ νπνία θαη ζηεξίρζεθε
ε εξεπλεηηθή δηαηξηβή.
Ώπηά ηα δχν κέζα επηθνηλσλίαο ζηεξίδνληαη ζε θπζηθφ ή ςεθηαθφ κέζν κεηάδνζεο θαη κπνξνχλ λα
ζπλππάξμνπλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαδψζνπλ ηελ πιεξνθνξία (πεξηερφκελν θαη ζρέζεηο), κε
θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν, Nomikos S. et al (2006b).
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Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα εκπινπηίζεη ηφζν ηηο ζρεδηαζηηθέο κεηά-απαηηήζεηο,
φζν θαη ηηο ππνδείμεηο πξνηάζεηο ζε ελλνηνινγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν.
Με απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο έξεπλαο, πξνηείλνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε ηα λέα
εθδνηηθά θαη εθηππσηηθά ζηνηρεία, κε ηηο ζπλεξγαζίεο ζηηο λέεο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη εθαξκνγέο ησλ
λέσλ πιηθψλ. Αειαδή, ππνζηεξίδνπκε φηη ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ηελ έληππε επηθνηλσλία-crossmedia
θαη κε ηνλ ηερληθφ ηξφπν παξνπζίαζεο, (ειεθηξνληθή επηθνηλσλία), ζα δεκηνπξγήζνπλ ην
εκπινπηηζκέλν ειεθηξνληθά έληππν, Δ.Β.Β., Nomikos S. et al (2005), Nomikos S. et al (2006c),
NFC/Nokia/RFID (2007).
Δ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ νξγάλσζαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ έλα πξφγξακκα γηα
ηελ επηθνηλσλία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε ην ζχζηεκα RFID. Έηζη, ηα θηλεηά ηειέθσλα αλακέλεηαη
λα νδεγήζνπλ ζε επαλαζηαηηθέο εθαξκνγέο, φπσο π.ρ. αζθαιείο πιεξσκέο απν κηθξή απφζηαζε,
επηθνηλσλία κέζσ εληχπσλ, (αθίζα κε ζχζηεκα RFID), ζε νπηνδήπνηε έληππν κε ζχζηεκα RFID, φπνπ
θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εθαξκνγέο ζηελ δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο, NFCNokia/RFID, (2007).
ε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, ππνζηεξίδνπκε θαη πξνηείλνπκε ιχζεηο, κέζα απφ ηε βηνκεραληθή έληππε
επηθνηλσλία, ζε εθαξκνγέο γηα ην έμππλν έληππν, φπνπ ζπλππάξρνπλ νη θπζηθέο θαη ειεθηξνληθέο
πιεξνθνξίεο ζηελ ίδηα επηθάλεηα ηνπ εθηππσκέλνπ ππνζηξψκαηνο, Nomikos S. et al (2006a).
ηα δχν απηά κέζα (έληππε θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία) ηεο κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο,
παξνπζηάδνπκε ηηο ζρέζεηο, ζηελ ξνή ησλ εθδφζεσλ ζε ζπκβαηηθφ θαη ζε crossmedia πεξηβάιινλ.

ΤΜΒΑΣΗΚΖ / ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ / ΤΣΖΜΑ CROSSMEDIA

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ
ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΟ
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΨΟΝ

1.4.1.1.

Φεθηαθφ/πκβαηηθφ Πεξηερφκελν

Ηζηνξηθά ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο. Ζ πεξίπησζε ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Οη πξψηεο ζθέςεηο θαη έλλνηεο γηα ην πεδίν ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ, κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Νφκπει
ζηελ ρεκεία ην έηνο 2000, φπνπ ηα νξγαληθά πιηθά κπνξνχλ λα γίλνπλ εκηααγσγνί ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, δειαδή λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ειεθηξηθά θνξηία.
Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο θαηλνχξγησλ ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ, ζε λέα πιηθά
ξεπζηήο, εκίξξεπζηεο ή ζηεξεάο θαηάζηαζεο ζε κειάληα, ηα νπνία κε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο
έληππεο επηθνηλσλίαο, λα βειηηζηνπνηήζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ λέεο θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο γηα
αξθεηέο εθαξκνγέο ζηελ ζηαηηθή έληππε επηθνηλσλία αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έμππλεο - επθπείο
δπλακηθέο εθαξκνγέο.
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χζηεκα RFID. 1.Σππσκέλν θχθισκα, 2.Tππσκέλε θεξαία, 3.Βλζσκαησκέλν Σζηπ, 4.Σππσκέλνο Γξακκσηφο
Κψδηθαο.

Βθηππσκέλν ζρήκα θεξαίαο, κε ελζσκαησκέλν κηθξνθχθισκα (chip), AVERY DENISON (2006)

Με απηή ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγήζακε θαη
πξνηείλνπκε ηελ λέα ζρεδίαζε ηνπ Ζ.Δ.Δ..

ΝΕΑ ΧΕΔΙΑΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΕΝΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ
Απαηηήζεηο Έθδνζεο
&
Γηαρεηξηζηηθέο Ιθαλόηεηεο
(Μνξθή - ρέδην)
Πξνγξάκκαηα
Αξρεία
Σερλνινγία
Τιηθά – T.Q.M.

υμβατική
χεδίαση
Εντύπου &
χεδίαση
Ηλεκτρονικών
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Απαιτήσεις Χρήσης
υμβατικού Εντύπου
&
Απαιτήσεις Χρήσης
Ηλεκτρονικών

Οξγάλσζε θαη Μεζνδνινγία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο

1.5.
1.5.1.

Οξγαλσηηθή πξνζέγγηζε ηεο εξεπλεηηθεο εξγαζίαο

Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ζηεξίδεηαη ζε κεζφδνπο νη νπνίεο είλαη έγθπξεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο ζην
πεξηβάιινλ ηεο έξεπλαο.
Δ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο έγηλε κε θξηηήξηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηνχκελεο
πεξηπηψζεηο θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο λέεο εξεπλεηηθέο θαηαζηάζεηο.
Έρεη ζηεξηρζεί ζε ζχζηεκα ην νπνίν ιχλεη πξνβιήκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ ιχλεη ν εγθέθαινο, κέζα
απφ ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ηεο θξίζεο γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο, Darzentas J. et al (1996α).
ρεδηάζηεθε θαη πξνηείλεηαη έλα κνληέιν, πεηζαξρεκέλεο αξρηηεθηνληθήο ην νπνίν εθαξκφδεη, εθηειεί
θαη εθπιεξψλεη, ηελ ζρεδίαζε κε ηελ ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ θαη ηελ
ηερλνγλσζία, ζχκθσλα κε ηελ γλσζηηθή αλάιπζε έξγνπ (CTA, Cognitive Task Analysis) θαη ην
θνξκαιηζηηθφ κεζνδνινγηθφ ζχζηεκα (FSM, Formal System Methods), Darzentas J. et al (1996β).
Δ θαηάιιειε κεζνδνινγία επηιέρζεθε γηα λα πεξηγξάθεη θαη λα ηαμηλνκεί ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
πνπ αθνξά ζηελ ζπλχπαξμε ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζε έλα ππφζηξσκα. Δ
δηεξεπλεηηθή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ έγηλε κε θξηηήξηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζην νπνίν
αλήθεη ην ζέκα.
Ο Π.Κνπηζακπάζεο, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο ζρεδίαζεο ζπζηήκαηνο
σο πξνο ηελ ηερλνινγία ε νπνία είλαη ην κέζν εμππεξέηεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη φρη ν
ζηφρνο ή ην απνηέιεζκα. Ο φξνο «ζχζηεκα» δελ αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία κφλν (σο ηερλνινγηθφ
ζχζηεκα), αιιά ζε ζχζηεκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ηερληθφ-ηερλνινγηθφ ζχζηεκα είλαη έλα
κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ ζρεδίαζε μεθηλά θαη εμειίζζεηαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν.
Καλέλα ζχζηεκα (π.ρ. γξαθείν, παλεπηζηήκην, εηαηξεία, νξγαληζκφο, θ.ιπ.) δελ είλαη φκνην κε θάπνην
άιιν, Κνπηζακπάζεο Π. (2003).
ηελ πεξίπησζε ηνπ Βκπινπηηζκέλνπ Διεθηξνληθά Βληχπνπ έρνπκε δηάθνξεο εθαξκνγέο απν ηα λέα
πιηθά κε πξαθηηθέο απνδείμεηο ηεο ιεηηνπξγηθνηεηάο ηνπο.
Δ δηαηξηβή θαηαγξάθεη, επηζεκαίλεη θαη πεξηγξάθεη, ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξνζδηνξίδεη
κεζνδνινγηθά ηα ζεκεία εθείλα πνπ απνηεινχλ ηα θξηηήξηα θαη ην πιαίζην πνπ ηελ απνηεινχλ.
πσο παξνπζηάδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά κνληέια, νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Β.Β., ζηηο απαηηήζεηο θαη
ζηηο πξνδηαγξαθέο κε ηειηθφ ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ απαίηεζε ηνπ Δ.Β.Β. θαη κε
ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ, γηα πνιιαπιή επηθνηλσλία ζε ζπκβαηηθφ ή ςεθηαθφ κέζν.
1.5.2.
Οξηζκνί
Σν ιεμηθφ ησλ Webster‘s νξίδεη ηε κεζνδνινγία κε δχν ηξφπνπο θαη κε δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο.
1. Βίλαη ν θνξκφο ησλ κεζφδσλ-δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο ξνήο εξγαζίαο, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ
παξαδνρψλ ηεο επηζηήκεο ηέρλεο ή κέζσ ηεο πεηζαξρίαο.
2. Δ κέζνδνο ή νη ηερληθέο πνπ πξνζεγγίζνπλ κηα ιχζε πξνβιήκαηνο ή αξρηθή κέζνδνο ή ζχλνιν
κεζφδσλ.
Οη Avison θαη Fitzgerald, Checkland θαη Scholes θαη ν Wilson, απνδίδνπλ αξθεηέο έλλνηεο ζηνλ νξηζκφ
ηεο κεζνδνινγίαο. Δ κεζνδνινγία αλαπαξηζηά ηελ δνκή ησλ νδεγηψλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ζηε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε. Δ κεζνδνινγία αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα θαη πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ
«γηαηί» θαη «ηη» θαη «πσο» κέζα απφ δεδνκέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.
1.5.3.

Δπκεηάβιεηα ζπζηήκαηα

Ο πχξνπ Θ., θ.α. (2002), αλαθέξνπλ φηη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο νξγάλσζεο ζρεδίαζεο, (π.ρ. ελφο
ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ) ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα κέξε πνπ αιιειεπηδξνχλ ζην ζχλνιν
ησλ ζρέζεσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Με απηή ηελ πξνζέγγηζε νξίδνπκε ην πεξηβάιινλ ζρέζεσλ, ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ. Ώλαθέξεη επίζεο, φηη ε αλάγθε γηα ηνλ
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πξνζδηνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαη ζηαζεξψλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αξρψλ, είλαη ε βάζε ε νπνία
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ελφο πξνβιήκαηνο, πχξνπ Θ. θ.α (2002α).
Ο Wilson, (1984, p.p.20), ζπλδέεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Σν ζχζηεκα είλαη θαηαξρήλ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, δειαδή πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ζρεηηθή δηαζχλδεζε θαη ζρέζε απφ κεξηθά άιια. Παξφια απηά έρνπλ
πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα ζχλνιν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ
ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηνπ ζπλφινπ.
Αμηνιφγεζε ησλ πηζαλνηήησλ ζε δεδνκέλεο ζρέζεηο γηα ηελ βνήζεηα ιήςεο
απφθαζεο
Ο Ααξδέληαο Ε., αλαθέξεη φηη ε ππνζηήξημε γηα ηε ιήςε απφθαζεο είλαη έλα θνηλφ ζχζηεκα δξάζεο, ην
νπνίν ζην ζρεηηθφ πεξηβάιινλ ζηεξίδεηαη κε αδφκεην ηξφπν. Δ αμηνιφγεζε ηεο πξνζέγγηζεο είλαη
βαζηζκέλε ζε ππνπξνβιήκαηα, ησλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ
κέζα απν ηελ ρξήζε ησλ Μαιαθψλ πζηεκάησλ, (SSM, Soft Systems Methodology), Darzentas
J.(1999).
1.5.3.1.

1.5.3.2.

χζηεκα σο πξνο ζρέζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθδνζεο

Δ κεζνδνινγία ηεο δηαηξηβήο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ζεσξία ησλ Μαιαθψλ πζηεκάησλ (SSM) (Soft
Systems Methodology), P.Checkland P.B.,(1981), Systems Thinking, Systems Practice, θαη παξάιιεια
ν Checkland, P.B., Scholes, J. (1990), Soft Systems Methodology in Action, φπσο ε κεζνδνινγία
επκεηάβιεησλ ζπζηεκάησλ (SSM) δηαηππψζεθε απφ ηνλ Checkland (1976) λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα
εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα, φπνπ θαη αληηκεησπίδεη πεξηπηψζεηο επκεηάβιεησλ ζπζηεκάησλ ζε µε
δνκεκέλα πξνβιήκαηα.
Δ κεζνδνινγία ησλ επκεηάβιεησλ ζπζηεκάησλ δηαηππψλεη έλα ηζρπξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν
είλαη εκθαλέο θαηά ηε δηαηχπσζε θαη ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ζε φιεο ηεο ηηο «εθδφζεηο», Checkland
(1981, 1990, 1998).
Δ SSM αλαθέξεηαη ζε κνξθνπνίεζε πξνβιεκάησλ ζε ζπζηήκαηα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Σα ζπζηήκαηα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη επκεηάβιεηα ζπζηήκαηα.
Σα βήκαηα-ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο έρνπλ σο ζθνπφ λα δψζνπλ ζηνλ ζρεδηαζηή, πνπ αληηκεησπίδεη
µηα αζαθή θαη αδφκεηε θαηάζηαζε, ηε δπλαηφηεηα λα ηελ πξνζεγγίζεη φζν γίλεηαη πην ζθαηξηθά,
ζπγθεληξψλνληαο φιεο ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο-γλψζεηο θαη λα εηζεγεζεί ηξνπνπνηήζεηο θαη ηξφπνπο
βειηίσζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, κέζα απφ ηεθκεξησκέλεο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο,
Π.Κνπηζακπάζεο, (2002).
Γεληθέο αξρέο
ηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο, εθθξάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε µε
απνηέιεζκα ηελ ζπιινγή, θαηαγξαθή, αλάπηπμε θαη απνηχπσζε κηαο «πινχζηαο εηθφλαο».
Οη πινχζηεο εηθφλεο είλαη ηξφπνη µε ηνπο νπνίνπο νη εκπιεθφκελνη ζηε ζρεδίαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
επηθνηλσλνχλ, καζαίλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ην ζχζηεκα ζην νπνίν ζπκµεηέρνπλ θαη έρνπλ
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζρεηηθά µε φηη κπνξεί λα αθνξά ηελ χπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Πξφθεηηαη γηα µηα παξαζηαηηθή απεηθφληζε, ε νπνία απνηειεί έλα βνήζεµα γηα ηελ θαιχηεξε
δηεξεχλεζε ηεο πξνβιεµαηηθήο θαηάζηαζεο. χµθσλα µε ηνλ δεµηνπξγφ ηεο µεζνδνινγίαο, Peter
Checkland (1981), ε παξνπζίαζε πξέπεη λα γίλεηαη µε ηξφπν ηέηνην πνπ λα αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία
δνµήο, δηαδηθαζίαο θαη ζηνηρεία ζπζρέηηζεο µεηαμχ απηψλ. Δ δηαδηθαζία αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ
εθηεινχλ νη άλζξσπνη ηηο εξγαζίεο ηνπο φηαλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάµεζα ζε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο αληίδξαζεο θαη ηελ αιιεινζπζρέηηζε µεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη µεηαμχ ζηνηρείσλ δνµήο θαη δηαδηθαζίαο θαλεξψλνπλ ην «θιίµα» πνπ επηθξαηεί ζην ππφ
µειέηε ζχζηεµα, Κηνπληνχδεο, (2002).
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Μεηαμχ άιισλ, δηεξεπλψληαη: 1. Οη ξφινη ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ, 2. Οη λφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, 3. Οη αμίεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ θαη εθθξάδνπλ πξνηηκήζεηο, πξνηεξαηφηεηεο, θ.ιπ., 4.
ε πνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη έιεγρνο ηεο ζπµπεξηθνξάο ησλ άιισλ Π. Κνπηζακπάζεο, (2003).
Ο Jackson (2000), ηνλίδεη φηη έλαο θαιφο ηξφπνο έθθξαζεο κηαο πινχζηαο εηθφλαο είλαη ζρέδηα πνπ
αλαπαξηζηνχλ ηηο πην ζεκαληηθέο νπηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
1.5.4.
Ζ ζρεδίαζε πινχζησλ εηθφλσλ έρεη απνδεηρζεί σο µία επηηπρεκέλε
κέζνδνο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ SSM.
Γεληθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε

Έξεπλα κηαο αληηιεπηήο θαηάζηαζεο
πξνβιήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θχζεο ηνπ

Οδεγεί
Βπηινγή ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
ζθφπηκεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πξφηππνπ
(building)

Μέηξα γηα λα βειηησζεί ε
θαηάζηαζε πξφβιεκα

Βπηηξέπεη
Οδεγεί
ρεηηθή γλψζε κε ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο θαη δηεπζέηεζε θαηάιιεισλ
ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ (accommodations
enabling action to be taken)

Ανκεκέλε έξεπλα ηεο θαηάζηαζεο
πξνβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα
πξφηππα

Ώπνδίδεη

Δ ηππνπνηεκέλε δνκή ηεο κεζνδνινγίαο ησλ soft systems σο ζχζηεκα εθκάζεζεο (Checkland & Holwell, p. 160)
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1.5.5.

Πινχζηα εηθφλα

Ώπηή ε απφδνζε ηεο πινχζηαο εηθφλαο απφ ηνλ Dix et al (2003), παξνπζηάδεη θαη απνηππψλεη ηελ
αλζξσπνθεληξηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ-ζηαδίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε ζηε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πεδίνπ.
Πξνζεγγίδεηαη ε λέα θαηάζηαζε θαη δεκηνπξγεί ρψξν ζην πεδίν εθαξκνγψλ θαζψο πεξηγξάθεη
πεξηπηψζεηο θαη εθαξκνγέο ζε λέα κέζα (crossmedia / Διεθηξνληθφ έληππν), φπνπ θαη ζπζρεηίδεη ηελ
θαηάζηαζε, κε ηνπο λένπο ηχπνπο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο π.ρ. ε έμππλε ζπζθεπαζία, ην
ειεθηξνληθφ ραξηί, ηνπο δείθηεο θαζψο θαη άιιεο πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο
γξαθηθήο νπηηθήο επηθνηλσλίαο.
ια ηα παξαπάλσ πξνζδηνξίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε ζθνπφ ηελ νξγαλσκέλε δνκή ζε πεξίιεςε,
ζε πξνζαξκνγή ηνπ SSM ζπζηήκαηνο, φπνπ θαη απνηππψλνληαη ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα.
1. Ώλαζθφπεζε, Αηεξεχλεζε, Πεξηγξαθή.
1α. Καηαγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ crossmedia, ζπκβαηηθή / ειεθηξνληθή,
κνξθέο έθδνζεο, αμηνιφγεζε.
2. Καηαγξαθή Σαμηλφκεζε.
2α. Σαμηλφκεζε δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ-ηχπνη κέζσλ, κεζφδσλ, ηνκέσλ.
3. Ώπνηχπσζε, ζρεδίαζε.
3α. Ώπνηχπσζε ξνήο έθδνζεο α. ζπκβαηηθήο β. Διεθηξνληθήο (crossmedia) θαη ηαμηλφκεζε
δηαδηθαζηψλ.
4. Οξγάλσζε, ηαμηλφκεζε.
4α. Σαμηλφκεζε ηεο εθηππσηηθήο ηερλνινγίαο.
5. Καζνξηζκφο.
5α. Καζνξηζκφο, ηνπ ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ.
6. Σξνπνπνίεζε, ζρεδηαζκφο.
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6α. Σξνπνπνίεζε, ζρεδηάζε, παξαγσγή, έιεγρνο.
7. Ώπφθαζε.
7α. Ώπφθαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ crossmedia, γηα ηνΔ.Β.Β..
1.5.6.

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο

Κακία κεζνδνινγία, δηαδηθαζία, ηερληθή δελ είλαη εμ νξηζκνχ θαηάιιειε γηα ηε ζρεδίαζε θάζε
ζπζηήκαηνο.
Δ επηινγή θαη ε πξνζέγγηζε κηάο κεζφδνπ, εθηφο απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή, εμαξηάηαη θαη απφ
ηνλ ηχπν ηεο εξεπλεηηθήο εξψηεζεο πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη. Ο Blaike (2000), δηαρσξίδεη ηηο
εξσηήζεηο απηέο ζε «Ση», «Γηαηί», «Πσο».
Δ ζρεδίαζε γεληθνχ πιαηζίνπ έρεη κηα ηδηαίηεξε θηινζνθία ζρεδίαζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζην ηξφπν κε
ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εξγαζία θαη πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα ζχλνιν
ζεκάησλ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ θχθινπ ζρεδίαζεο. Δ ζρεδίαζε γεληθνχ πιαηζίνπ είλαη κηα
απφ ηηο πινπζηφηεξεο κεζνδνινγίεο γηα ηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ. Αίλεη έκθαζε ζε άηππα κνληέια
επηθνηλσλίαο θαη ζρεδίαζεο ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν:
Α. Σελ θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Β . Σελ ηεθκεξίσζε ηεο ιήςεο ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεσλ.
Ο εθηθηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη αλαγθαίν λα εληνπηζηεί θαη λα
αλαιπζεί απφ ηα θξηηήξηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην εξεπλεηηθφ απηφ πεδίν. Με απηήλ
ηελ ζθέςε κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε, αθνχ έρνπκε ζθνπφ ηελ ζρεδίαζε ηεο εξεπλεηηθήο καο πξφηαζεο.
Ώπηά έρνπλ πξνζδηνξηζζεί, θαηαγξάθνληαη, αμηνινγνχληαη θαη ζπλ-ππνζηεξίδνληαη απφ:
1. Βξεπλεηηθέο ηάζεηο ησλ Εδξπκάησλ, IDTech Cambridge, VTT, University KTH, Chemnitz, RIT
USA.
2. Νέεο ηερλνινγίεο ησλ πιηθψλ (Νφκπει 2000 Οξγαληθά Τιηθά) θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο.
3. Βηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ-ηερλνινγίεο Δ/Τ, αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, NFC Nokia (2007)
θ.ιπ.
4. Σελ πξφζθαηε θηλεηνπνίεζε ησλ εξεπλεηψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ πεδίσλ έξεπλαο, (ζε απηφ ην
πεξηβάιινλ), απφ ηελ Βπξσπατθή Κνηλφηεηα.
Με απηή ηελ ηάζε γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία, απνηππψζακε ην πιαίζην θαη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο
έληππεο επηθνηλσλίαο (πξντφλησλ) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Παξάιιεια είλαη αλαγθαίν λα
εξεπλεζεί, (πξνζδηνξηζζεί θαη θαηαγξαθεί), ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ρψξν ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηε ζρέζε ποσ παροσζιάζεηαι ζηο ζσμβαηικό ένησπο και ηην ηλεκηρονική πληροθορία, φπσο θαη νη
ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζην πεξηβάιινλ απηφ. H αλάπηπμε ησλ κνληέισλ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε
ησλ crossmedia θαη ζηελ θαηλνηνκία ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο, κε ηα έληππα θαη
εηδηθφηεξα ηα ππνζηξψκαηα.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζπκπιεξψλεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζηνρεχεη πξνο ηξείο δηαθνξεηηθέο
θαηεπζχλζεη :
1. Μεζνδνινγία βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο.
2. Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο ζπζηήκαηνο / κνληέισλ.
3. Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία (ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πινχζηαο
εηθφλαο)
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Αηάθνξα κνληέια θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ απνηχπσζεο θαη επίιπζεο
εθδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνβιεκάησλ κε παξαηεξήζεηο ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη θάζεσλ, ζε θαηλνηφκεο ζπκβαηηθέο - ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο.
1.5.6.1.

Μεζνδνινγία βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο

Μειεηήζεθε κεγάιν πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Βμ
απηψλ επηιέρζεθαλ ηα εγθπξφηεξα θαη επξχηεξα απνδεθηά, απφ ην θνηλσληθφ θαη βηνκεραληθφ
πεξηβάιινλ.
Βπηπιένλ, έγηλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη θνηλσληθνί θνξείο, κε ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ κειέηε πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ ζηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ νη απφςεηο
αθαδεκαηθψλ θνξέσλ, θαηαμησκέλσλ εξεπλεηψλ, εθπξνζψπσλ ηεο βηνκεραλίαο, αιιά θαη ησλ
θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ.
Ώπφ ηελ κειέηε ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ εμήρζεζαλ έμη άξζξα αλαζθφπεζεο, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζε
αμηφινγα δηεζλή ζπλέδξηα, κεηά απφ θξίζε.
1.5.6.2.

Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο (Review Papers ), (Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ)

Α. To print or not to print (digitally)? Innovative digital printing characteristics and their degree of
penetration in print media markets.Proceedings in KLUWER Publ.(Crossmedia Service Delivery)
Santorini/Greece/Mai/2003-Nomikos Spyridon, Jenny S. Darzentas, Anastasios E. Politis, Thomas
Spyrou, John Darzentas.
Β. Exploring cross-media concepts for future packaging – Challenges for the printing industry.
Nomikos Spyridon, Anastasios Politis, Jenny Darzentas, Thomas Spyrou, John Darzentas-In
Proceedings.32nd International IARIGAI Conf.4-7 Sept 2005, p.p.319-331.
Γ. Smart Packaging Applications and their Effect on Packaging Printing? Examining new Approaches
in the Printing Industry. Nomikos Spyridon, Anastasios Politis, Jenny S. Darzentas, Thomas Spyrou,
John Darzentas. International Conference, RUSSIA/ Printing Technologies / SPb 06 / 26-30/6/2006 –
ST. Petersburg - STATE UNIVERSITY of TECHNOLOGY and DESIGN. International Conf.
Proceedings / p.p.24.
Γ. Towards a Conceptual Framework for the Design of Intelligent Packaging Services in Print and
Cross-media: Σhe Role of Decision Support Systems.Nomikos Spyridon, Panayiotis Koutsabasis, Jenny
S. Darzentas, Thomas Spyrou, John Darzentas / International Conf. RUSSIA -Printing Technologies SPb 06 / 26-30/6/2006 – ST. Petersburg - STATE UNIVERSITY of TECHNOLOGY and DESIGN,
International Conf. Proceedings, p.p.18.
Δ. Smart Packaging: New Communications Concepts and Models. Nomikos Spyridon -Department of
Product and Systems Design Engineering, University of the Aegean, In Proceedings, 33nd International
IARIGAI/Conf.10-13 Sept 2006, Crossmedia. Section Crossmedia Publishing.
Σ. Smart packaging printing.What do packaging printers need to know. Politis Anastasios / Nomikos
Spyridon, In Proc.33nd International IARIGAI Conf., 10-13 Sept 2006, Section Management.
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1.5.6.3.

πλέδξηα - Οκάδεο εξγαζίαο

Σα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη
αλαθνηλψζεηο θαηλνηνκηθψλ ζηνηρείσλ, λέα δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο, λέεο κεζνδνινγίεο, λέα κνληέια
θαη γεληθά θαηλνηνκηθέο πξνηάζεηο θαη εξγαζίεο έξεπλαο.
Σν 2001-2002 σο κέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ νξγαληζκνχ T.A.G.A., (Technical Assosiation of Graphic
Arts), ππήξμε ζπλεξγαζία κε εγγεγξακκέλνπο θαζεγεηέο-εξεπλεηέο ζε θφξνπκ, γηα αληαιιαγή
απφςεσλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε νκάδαο απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, (Υεκηθφ-ΠιεξνθνξηθφΣερλνινγηθφ, θ.ιπ.), κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ
εθηχπσζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ εθηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ δεηθηψλ (ΣΣΕ-ΣΣΐ).
Σν 2003 ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Swansea / Wales U.K., παξαθνινχζεζα ην πξψην ζπλέδξην ησλ
(printed electronics θαη smart packaging), ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζε εθαξκνγέο ζε έμππλε
ζπζθεπαζία.
Σν 2005 θαη ζε ζπλεξγαζία, κε ηελ εηαηξεία Π.Ν.Κνληνγεψξγεο, (Project 2005-2006 ζε εθεξκνζκέλε
έξεπλα), ζπκκεηείρα ζε ζπλέδξην ζην Cambridge, κε ηίηιν [Printed Electronics Europe 2005 – Smart
Packaging].
1.5.6.4.

Έξεπλα κε δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη ππνζηήξημε κε εξσηεκαηνιφγηα

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θνξέσλ ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (έληππε
βηνκεραλία) ζηα λέα κνληέια ξνήο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ Δ.Β.Β., έγηλε
έξεπλα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε. Δ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο
επειημίαο ηεο λα αθνκεηψζεη λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Σα πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ
δηεπξπκέλσλ ζπλεληεχμεσλ επηβεβαηψλνπλ πνηνηηθά θαη ζεσξεηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη πνζνηηθά.
1.5.6.5.

Project εθεξκνζκέλεο έξεπλαο

Σίηινο, [Smart Packaging / Technologies-Materials-Applications].
Start October 2005, finished November 2006. University of the Aegean / Industrial Applications,
[Packaging for Pharmaceutical Products]. University of the Aegean - Department of Product and
Systems Design Engineering.[ Καηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη πινχζηαο εηθφλαο, ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο
θαη παξαγσγήο Έμππλεο πζθεπαζίαο], Βπηζπλαπηφκελν ζε παξάξηεκα, ( θεθάιαηα ).
1.5.7.

Μεζνδνινγία ζε πκβαηηθέο Δθδνηηθέο - Δθηππσηηθέο Σερλνινγίεο

Δ απνθιεηζηηθή κέζνδνο έθδνζεο-παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο γίλεηαη, κέζσ ηεο θιαζζηθήο
εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ ηερλνινγηψλ, δηαδηθαζηψλ, ησλ ξφισλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ κεηαθνξά θαη κεηάδνζε ηνπ νπηηθνχ γξαθηθνχ κπλήκαηνο.
Οη ζπκβαηηθέο εθδνηηθέο - εθηππσηηθέο ηερλνινγίεο θαηαλέκνληαη ζε ξφινπο ζηελ ξνή παξαγσγήο, απφ
ηνλ πγγξαθέα → Βθδφηε θαη Σππνγξάθν, ηελ Ώπνζήθεπζε, ηελ Αηαθίλεζε θαη ηελ Αηαλνκή.
Βπίζεο, ε ηαμηλφκεζε ησλ κεζφδσλ, ησλ ηερλνινγηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο ξνήο-δξάζεηο ηνπ εθδνηηθνχ
εθηππσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθεζαλ θαη απνηππψζεθαλ ζε ζρεκαηηθή απφδνζε. Ώπηέο νη
θαηαηάμεηο καο νδεγνχλ ζε ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο ζθέςεο φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ :
α. Μνληέιν δηακφξθσζεο κελχκαηνο ζε ππφζηξσκα ή ζε νζφλε, ζει. 50, ζε εθδνηηθφ ζχζηεκα.
β. Παξαγσγή έληππεο επηθνηλσλίαο, ζει. 56.
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γ. Σερλνινγίεο θαη ηνκείο, ζει.58.
δ. Μέζνδνη παξαγσγήο-εθηχπσζεο, ζει.59.
ε. Απλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ζηελ επηθνηλσλία, ζει.152-153.
Δ ηερλνινγηθή εμέιημε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο
ζηνλ εθδφηε φπνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαλέκεη «ην έληππν» πξντφλ, κέζα απφ
δίθηπν θαη κε πνιιαπιά κέζα παξνπζίαζεο. Δ εθδνηηθή δηαδηθαζία έρεη πιήξσο ςεθηνπνηεζεί.
Οξίδεηαη απφ παξάγνληεο, ηερλνινγίεο, ηνκείο, θάζεηο, κεζφδνπο θαη πιηθά, νη νπνίνη είλαη θαζνξηζηηθνί
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρσξίζνπκε ηα πξντφληα ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά, κε ζθνπφ λα
απνδψζνπκε κε θξηηηθή αλάιπζε ην πιαίζην, ζε λέν κνληέιν κεηαμχ ηεο λέαο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο, κε ηα έληππα πξντφληα.
πκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπκε φηη απηέο νη ζρέζεηο ζηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ
θαη ησλ έληππσλ κέζσλ, δηακνξθψλνπλ έλα ζχλζεην πεδίν, ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο (νπηηθέο θαη
ειεθηξνληθέο) ζα ζπλππάξμνπλ.
Γηα λα γίλεη απηφ δπλαηφλ, είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζεί, αλαπηπρζεί-πξνηαζεί έλα κνληέιν, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο θαη ζπκβαηηθήο έθδνζεο, ζηελ πεξηνρή ησλ
εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο ηνπ RFID.
1.5.8.
Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ζην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηνπ εθδνηηθνχεθηππσηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ζ.Δ.Δ..
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο έγηλε δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε ηελ
θαζνξηζκέλε αηδέληα ζπδήηεζεο.
Δ επηινγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έγηλε κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηελ
ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ δπλαηφηεηα δηεπθξηλίζεσλ, επεμεγήζεσλ θ.ιπ. θαη παξάιιεια κε ηελ
ηαπηφρξνλε παξαηήξεζε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ.
Έηζη, ζην θάζε άηνκν εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή άξα δελ ππάξρεη ζέκα απψιεηαο
ζηνηρείσλ.
Δθαξκνγή κεζνδνινγίαο
Με ηελ δηεπξεκέλε ζπλέληεπμε απφ ηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη απφ ηηο
απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηππψζεθε θαη κεηά ηελ θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ,
γίλεηαη θαλεξφ φηη θάζε ελδηαθεξφκελνο (ηερλνιφγνο – επηρεηξεκαηίαο – εθδφηεο – ηερληθφο, θ.ιπ.),
πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πεξίπησζε έθδνζεο – εθηχπσζεο, ηνπ Δ.Β.Β., κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαη΄εθηίκεζε ηνπ, ζεσξεί αλαγθαία ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ
γξαθηθψλ ηερλψλ. ινη νη εξσηεζέληεο αθνινχζεζαλ ην ζθεπηηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαη
δηαπηζηψζεθε ε ζπκθσλία πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ θαζψο θαη ηελ κέζνδν θαη ηελ ξνή
έθδνζεο-εθηχπσζεο, (ξνή παξαγσγήο). Ώπφ ηα πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ
ήηαλ ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο εθαξκνγέο. Βπίζεο, ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα ηα θνζηνιφγηα, ζηα
νπνία ππήξμε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο γξαθηθψλ ηερλψλ ζε άκεζεο
επελδχζεηο. Ώπηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο εθαξκνγήο, δηφηη δελ ππήξμε ζαθέζηαηε θαη νξαηή
άκεζε αληαπφδνζε (κέζα απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία), απφ ηα εθηππσηηθά εκπινπηηζκέλα έληππα
πξντφληα θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζε Δ.Β.Β., θαζψο δελ ππήξραλ άκεζα εθαξκφζηκεο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη ησλ έληππσλ Δ.Β.Β..
ινη νη εξσηεζέληεο ζα αθνινπζνχζαλ ηελ ξνή παξαγσγήο εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ κε
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη
κνξθήο ησλ εληχπσλ, πνπ ηπρψλ ζα εμέθξαδαλ νη εθδφηεο, νη ζπγγξαθείο, νη δηαθεκηζηέο,θ.ιπ.
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1.5.9.

Μέζνδνο θαη Οδεγφο θέςεο ζηελ ππνζηήξημε γηα ην Ζ.Δ.Δ.

Πεξηγξαθή ησλ κεξψλ ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Σν έληππν ζρεδηάζηεθε αθνινπζψληαο ηελ εθδνηηθή ζπκβαηηθή δηαδηθαζία θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ζε
ειεθηξνληθφ έληππν κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζίπ, γηα ηελ θφξησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ίδην θπζηθφ
ππφζηξσκα, Nomikos et al.,(2006).
Σν ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν Δ.Β.Β., έρεη κειεηεζεί - νξηζζεί θαη ηαμηλνκεζεί, γηα λα
ζρεδηαζηεί ε παξαγσγή, κε ηηο εθηππσηηθέο βηνκεραληθέο κεζφδνπο, ηεο φθζεη, κεηαμνηππίαο,
θιεμνγξαθίαο, βαζπηππίαο θαη ςεθηαθέο εθηππψζεηο, θαζψο θαη ηελ (νινθιήξσζε) - ελζσκάησζε ηνπ
ηζίπ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαδηθαζία βηβιηνδεηηθήο εξγαζίαο. Βπίζεο, ε ηειηθή πξνζηαζία
ηνπ, (αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Β.Β.), ζα γίλεηαη κε πνηνηηθφ έιεγρν ηφζν ηεο ελζσκάησζεο,
φζν θαη ηεο θφξησζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ.
Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ, θαηαηάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ, ζε Δ.Β.Β.
Παξείραλ πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ κεηαβιεηψλ, σο πξνο ηελ
δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ έληππνπ ζε Δ.Β.Β., ζηελ ρξήζε ηνπ.

Δπηθνηλσλία

1.6.
1.6.1.

Δηζαγσγή

Δ επηθνηλσλία είλαη ν απαξαίηεηνο κεραληζκφο ζηελ κνξθή ηεο θνηλσληθήο δσήο, κε απνηέιεζκα ηελ
αλέιημε θαη πξφνδν ζην θνηλσληθφ θαη επηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ.
Δ επηθνηλσλία γίλεηαη κε ζρήκαηα θψδηθεο, κε κέζα, ζχκβνια θαη ζεκεία πνχ γλσξίδεη ν θαζέλαο ήδε
ηελ ζεκαζία ηνπο, Mounin (1970).
Τπάξρνπλ αξθεηνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο θαησηέξσ
θαηεγνξίεο, ζαλ Κνηλσληθνί θψδηθεο. Ώπφ επξχηεξε άπνςε φινη νη ζεκεησηηθνί θψδηθεο είλαη
«θνηλσληθνί» θψδηθεο.
Δ πξνθνξηθή γιψζζα είλαη κηα άιιε θαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο. Καηαγξάθνληαη ζαλ θσλνινγηθνί,
ζπληαθηηθνί, ιεθηηθνί, πξνζσδηαθνί θαη παξαγισζζηθνί ππνθψδηθεο. Βπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη
θψδηθεο επηθνηλσλίαο. Οη ζσκαηηθνί θψδηθεο (ζσκαηηθή επαθή, εγγχηεο, ζσκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο,
εκθάληζε, έθθξαζε πξνζψπνπ, βιέκκα, θηλήζεηο θεθαιηνχ, ρεηξνλνκίεο θαη ζηάζε ζψκαηνο), φπνπ
είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο.
Βπίζεο, κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε θαη ηνπο θψδηθεο αληηθεηκέλσλ, (κφδα, ξνχρα, απηνθίλεηα) φπσο
θαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, (πξσηφθνιια, ηειεηνπξγίεο, ππφδπζε ξφισλ, παηρλίδηα, θ.α.).
Ώλαθέξνπκε επίζεο δηάθνξνπο θψδηθεο ηεο θνηλσληθήο δσήο φπσο :
 Καλνληζηηθνί θψδηθεο (π.ρ. θψδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο, θψδηθεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο).
 Βπηζηεκνληθνί θψδηθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκαηηθψλ.
 Ώηζζεηηθνί θψδηθεο κέζα ζηηο πνηθίιεο ηέρλεο, (πνίεζε, ζέαηξν, δσγξαθηθή, γιππηηθή, κνπζηθή,
θ.ιπ.) – πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θιαζζηθηζκνχ, ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ ξεαιηζκνχ.
 Ρεηνξηθνί θαη ζηiιηζηηθνί θψδηθεο: αθήγεζε (ηζηνξία, ραξαθηήξεο, δξάζε, δηάινγνο, ζθεληθφ,
θ.ιπ.), έθζεζε, επηρείξεκα θ.ιπ.
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 Κψδηθεο επηθνηλσληαθψλ κέζσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσηνγξαθηθψλ, ηειενπηηθψλ,
θηλεκαηνγξαθηθψλ, ξαδηνθσληθψλ, εθεκεξηδηθψλ θαη πεξηνδηθψλ θσδίθσλ, ηφζν ηερληθψλ φζν θαη
ζπκβαηηθψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξκάη).
 Βξκελεπηηθνί θψδηθεο, (ππάξρεη ιηγφηεξε ζπκθσλία γηα απηνχο σο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο).
 Ώληηιεπηηθνί θψδηθεο: π.ρ. νπηηθή αληίιεςε, Eco (1982). (εκεηψζηε φηη ν θψδηθαο απηφο δελ
πξνυπνζέηεη εζειεκέλε επηθνηλσλία).
Ηδενινγηθνί θψδηθεο
Ο John Fiske αλαθέξεη ηνλ αηνκηθηζκφ, ηελ ειεπζεξία, ηελ παηξηαξρία, ηε θπιή, ηελ ηάμε, ηνλ πιηζκφ,
ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηνλ πξννδεπηηζκφ θαη ηελ «επηζηεκνληθφηεηα», Fiske (1987) - Fiske (1989a).
Σα δηάθνξα είδε θσδίθσλ επηθαιχπηνληαη θη ε ζεκεησηηθή αλάιπζε νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ
ζπλεπάγεηαη ζηε κειέηε δηαθφξσλ θσδίθσλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Ο Habermas ζεκεηψλεη φηη «νη
θψδηθεο δε ζπλαγσλίδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ αθνχ, δελ ππάξρεη επηινγή κεηαμχ ηνπο», π.ρ. ηνπ
θσηηζκνχ θαη ηνπ κνληάδ, Habermas (1988).
Βληφο ηνπ θψδηθα κπνξεί λα ππάξρνπλ ππφ-θψδηθεο. Ο θψδηθαο ελφο ζεσξεηηθνχ είλαη ν ππφ-θψδηθαο
ελφο άιινπ θαη ε αμία ηεο δηάθξηζεο πξέπεη λα απνδεηρζεί. Ο Haberbas ηζρπξίδεηαη φηη «επηινγή
πξνζθέξεηαη κεηαμχ δηαθφξσλ ππφ-θσδίθσλ ελφο θψδηθα, φηαλ βξίζθνληαη ζε ζρέζε ακνηβαίνπ
απνθιεηζκνχ». Βπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ζηπιηζηηθνί θαη πξνζσπηθνί θψδηθεο ή εηδηθνί δηάιεθηνη,
πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο ππφ-θψδηθεο.
Ο John Fiske, θάλεη κηα βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ αλαπαξαζηαηηθψλ θσδίθσλ (νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάγνπλ θείκελα πνπ ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξαγσγνχο ηνπο) θαη
παξαζηαηηθψλ θσδίθσλ (πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία ησλ παξαγσγψλ ηνπο), Fiske (1982, 66-7).
1.6.2.

Τπνζηήξημε θαη πξνζέγγηζε κέζσ ηεο κνξθήο

Δ κνξθή είλαη ε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο (πιηθνχ), πξντφληνο ή θαηαζθεπήο, ην
νπνίν παξνπζηάδεηαη. Ώπηφ αθφκε δελ είλαη απνδεδεηγκέλν κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ, φκσο ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη θάηη, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο.
(Altheide/Snow,1998,α).
Δ Θεσξία ηεο Μεζνπνίεζεο, πξνζεγγίδεη ηα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα, αιιά δε δίλεη ηειηθέο ιχζεηο
ζηα επηκέξνπο ππνπξνβιήκαηα, π.ρ. επεξεαζκφο απν ηελ κνξθή, ην πιηθφ, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ,
ηελ νλνκαζία ηνπ, θ.ιπ..
χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Altheide/Snow, ε κνξθή απφδνζεο ηνπ πεξηερφκελνπ κελχκαηνο (κνξθηθά
ζηνηρεία), εκπεξηέρνπλ ηνπο θάλνλεο θαη ηελ ινγηθή πνπ κεηαηξέπνπλ θαη κνξθνπνηνχλ ηελ
πιεξνθνξία (πεξηερφκελν) ζην αλαγλσξίζηκν ζρήκα ζηελ κνξθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ,
Altheide/Snow, (1998,β).
1.6.3.

Θεσξία ηεο Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο / Οπηηθή Δπηθνηλσλία θαη χληαμε

Σν αληηθείκελν ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη έλα επξχηαηα γλσζηφ πεδίν. Πεξηιακβάλεη ηελ θιαζηθή
νπηηθή σο θεθάιαην ηεο θπζηθήο νπηηθήο, ηελ θπζηνινγηθή φξαζε σο θεθάιαην ηεο βηνινγίαο ηνπ
αλζξψπνπ θαη αθφκε ηελ ζεκεηνινγία σο κειέηε ησλ νπηηθψλ ζεκείσλ θαη θσδίθσλ πνπ επξχηαηα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία.
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κειέηεο ηεο Οπηηθήο Βπηθνηλσλίαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη
ηδηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ζηηο Βθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε πεξηζζφηεξν
πξνζδηνξηζκέλε κνξθή ζηελ ΄Βληππε θαη Διεθηξνληθή, Γξαθηθή Βπηθνηλσλία.
Ώξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζδηνξίζεη θαη επηζεκάλεη ηα ζέκαηα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. Πνιινί απφ
απηνχο πξνζδηνξίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο νπηηθήο αληίιεςεο – αληηιεςηκφηεηαο, κε δηαθνξεηηθέο
ζέζεηο.
Ο Γ.Καιιίληθνο αλαθέξεη φηη θάζε παξαηεξεηήο (πειάηεο ή ρξήζηεο ή θαηαλαισηήο), δηδαγκέλνο απφ
ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηελ φξαζε κε ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηηο επηζπκεηέο ιεπηνκέξεηεο
θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηηο αλεπηζχκεηεο, Καιιίληθνο Ε., (1994).
Αηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε έρεη ν R.Arnheim, δειψλνληαο φηη ε φξαζε (βιέκκα), είλαη εμαηξεηηθά
επηιεθηηθή θαη θαζνδεγείηαη απφ απηά πνπ ν παξαηεξεηήο ζέιεη λα δεη. Δ φξαζε δελ είλαη δηζδηάζηαηνο
ράξηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ. Ο ρψξνο ηεο αλζξψπηλεο αληίιεςεο είλαη ηξηζδηάζηαηνο,
Rudolph Arnheim, (1999).
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε παξαηεξεηήο ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξάμε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επαηζζεζία
ηνπ καηηνχ, απνηειεί έλα πνιπζχλζεην κείγκα πξνζέζεσλ, επηζπκηψλ, ελδηαθεξφλησλ, κέζα ζε έλα
γεληθφ πιαίζην ελδηαθεξφλησλ ιφγσ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ, (Ώληίιεςε θαη αληηιεπηηθφ
θαηλφκελν/Θεσξία Gestalt / 1966 / Weintraud Worker).
1.6.4.
1.6.4.1.

Μέζν
Οξηζκφο κέζνπ

Ο MacLuhan, ππνζηεξίδεη ηελ κεγάιε επηξξνή πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Μέζνπ θαη ηνπ Μελχκαηνο.
Έηζη θαηαιήγεη ζην ζπλνπηηθφ κήλπκα, ην κέζν είλαη ην κήλπκα .
Σν κέζν, είλαη ν ελδηάκεζνο θνξέαο πνπ θάλεη δπλαηή ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο, O‘Sullivan et
al.(1983).
Ώπηά κπνξεί λα είλαη ζπκβαηά έληππα θάζε είδνπο ή ειεθηξνληθά, κέζα απν νηνλδήπνηε ηερληθφ
ειεθηξνληθφ κεραληζκφ.
1.6.5.
1.6.5.1.

Γξαθηθή ηαηηθή Πιεξνθνξία
Μέζν (πξντφλ) έληππν επηθνηλσλίαο

Οξηζκφο εληχπνπ ζηαηηθήο πιεξνθνξίαο.
Έληππν νξίδνπκε, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ζε ππφζηξσκα, φπνπ ππάξρνπλ
ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο ζε κήλπκα, (θείκελν / εηθφλα / ζρέδην) θαη απνδίδνπλ λφεκα, κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα επηθνηλσλία, Ννκηθφο . (2006).
ηαηηθφ είλαη ην έληππν, φηαλ ην πεξηερφκελν ζε ζπκβαηηθφ εθηππσκέλν ππφζηξσκα, έρεη θείκελν
ζρέδηα ή θσηνγξαθίεο, ή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ πειάηε, Enlund Ν.(2000).
1.6.6.
1.6.6.1.

Γξαθηθή Γπλακηθή Πιεξνθνξία
Οξηζκφο εληχπνπ δπλακηθήο πιεξνθνξίαο

Οξίδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο-αξρείν, φπνπ ππάξρνπλ ηαμηλνκεκέλεο
πιεξνθνξίεο ζε κήλπκα, ζε κνξθέο, (θείκελν/εηθφλα/γξαθηθφ ζρέδην/θηλνχκελν ζρέδην/κε ήρν θαη
θίλεζε ζε ζελάξην) θαη απνθσδηθνπνηείηαη ζε νζφλε ππνινγηζηή ή θηλεηφ ηειέθσλν ή PDA ή
πξνβνιηθφ ζχζηεκα ή άιιε ειεθηξνληθή ζπκβαηή ζπζθεπή, ζε νζφλε, Sabelstrom M. (2001), Enlund
Ν. (2000).
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1.6.7.

Μέζν θαη Αηζζήζεηο

O C.Kostelnick θαη D.Roberts, επηζεκαίλνπλ ζηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο αλαθνξά, {Οπηηθή Ρεηνξηθή
ηθαλφηεηα}, φηη θάζε κέζν δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά αηζζήκαηα, κέζα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ηε θφξκα
ηνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ζρεδίαζε ηνπ, C.Kostelnick D.Roberts, (2002).
1.6.8.

Μέζν θαη Αληίιεςε

Παξάιιεια, ν ηξφπνο αληίιεςεο ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηελ παξαζηαηηθή ζθέςε ή θαη ηελ
ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, ρξεζηκνπνηεί θάηη γηα θάηη άιιν θαη απηφ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ηερληθήο εηθφλαο.
1.6.9.

Μέζν θαη Τιηθφηεηα

Δ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia, Johanna Drucker, ζηελ βηβιηνγξαθηθή ηεο αλαθνξά
επηζεκαίλεη φηη είλαη γεγνλφο φηη ην ίδην κήλπκα δελ επεξεάδεη ην ίδην ηνπο ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθφ
κέζν ζαλ Content (πεξηερφκελν), αιιά θαη κέζα απφ ην Context (πιαίζην-πεξίγξακκα) θαη ηελ
πιηθφηεηα, δειαδή ζαλ κνξθή θαη είδνο παξνπζίαζεο, Johanna Drucker (2001).
1.6.10.
1.6.10.1.

Οπηηθή γξαθηθή Δπηθνηλσλία
Οξηζκφο

Με ηνλ φξν ηεο Γξαθηθήο Οπηηθήο Βπηθνηλσλίαο, πξνζδηνξίδνπκε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
επηθνηλσλνχκε, κε ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη κε ηνλ ζρεκαηηθφ αιθαξηζκεηηθφ ηξφπν. Δ εκεησηηθή
έρεη νξίζεη ηελ κειέηε ησλ νπηηθψλ ζεκείσλ, ζρεκάησλ θαη θσδίθσλ, γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κέζα
απφ ηα κέζα ηα νπνία απνηππψλνπλ ην κήλπκα.
Δ ηερλνινγία ηεο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη ν ηνκέαο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε
(κέζσ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο), κε ηελ αιθαξηζκεηηθή ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ησλ θσδηθψλ ζεκείσλ,
(γξάκκαηα-αξηζκνί-ζεκεία ζηίμεο-ζχκβνια-ζρέδηα-εηθφλεο) θαη γίλεηαη δεκνζηνπνίεζε, απφ ηηο
εθδνηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζπκβαηηθφ ε ειεθηξνληθφ κέζν βελ ΐηηαι (2000).
Δ επηθνηλσλία θαηά κεγάιν πνζνζηφ γίλεηαη ζηνλ άλζξσπν κέζα απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε.
Ο (A.A.Moles,1981), θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ππνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή
επηθνηλσλία έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηά 10 % έσο 30 %, ζε ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή αληίιεςε,
ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Παξφκνην απνηέιεζκα δίλεη ε έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Jerome Bruner (Educational Psychologist / N.Y.
University) φηη ε αθνή έρεη 10% αθνκνίσζε ζηνλ άλζξσπν, 30% κε ηελ αλάγλσζε θαη 80% κε ηελ
φξαζε θαη πξάμε.
Βληζρχεηαη ε άπνςε απφ ηνλ θαζεγεηή θ. Γηάλλε Καιιίληθν (1994), φηη θάζε κέζν ιεηηνπξγεί ζηνλ
ρξήζηε κε απεηθνληζηηθφ ηξφπν ζηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Ώπηή ε πξνζέγγηζε εληζρχεη-ηζρπξνπνηεί ηελ άπνςε φηη ε νπηηθή αληίιεςε ιεηηνπξγεί ζαλ ην
ηζρπξφηεξν κέζν επηθνηλσλίαο.
Έλαο απν ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ επηθνηλσλία (ππήξμε θαη ππάξρεη) είλαη ν γξαπηφο
ιφγνο. Με ηνλ γξαπηφ ιφγν, ν πξνθνξηθφο ιφγνο παξέκεηλε ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν επ άπεηξνλ, ελψ
ηνλ θάλεη πξνζηηφ θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε ηεο γεο. Με ηελ γξαθή, ν ιφγνο γίλεηαη
«αζάλαηνο», Μπακπηληψηεο Ε., (1998).
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1.6.11.
1.6.11.1.

Παξαδνζηαθά Μέζα ηεο Οπηηθήο Γξαθηθήο Δπηθνηλσλίαο
Γξαθηθή επηθνηλσλία

Δ Γξαθή είλαη ην θαηεμνρήλ επηθνηλσληαθφ γξαθηθφ ζρήκα γηα ηελ «απνηππσκέλε», επηθνηλσλία.
Σα κέζα ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο παξνπζηάδνπλ θαη απνδίδνπλ λφεκα θαη έλλνηεο, κέζα απν ην
ππφζηξσκα, ηελ απνηππσκέλε-εθηππσκέλε πιεξνθνξία, κέζσ ηεο γξαθήο (ρεηξφγξαθν θείκελν ή
ζρέδην) ή ηελ εθηχπσζε.
Σα κέζα νπηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξνχκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε δχν ηνκείο:
1. Ώηνκηθή απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο, ρεηξφγξαθν.
2. ΐηνκεραληθή, πνπ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο,
(ζπκβαηηθή έθδνζε) ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Σν ρεηξφγξαθν, είλαη θαηεμνρήλ ε θαιιηηερληθή, κε βηνκεραληθά παξαγσγηθή αμηνπνηήζηκε κνξθή ηεο
κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. κσο ε κέζνδνο ηεο μπινγξαθίαο θαη ηεο ραιθνγξαθίαο είραλ ηελ
δπλαηφηεηα (ζηελ αξρηθή κε βηνκεραληθή-ηππνγξαθηθή επνρή, πξηλ ην 1450), λα παξάγνπλ ζε
πεξηζζφηεξα αληίηππα ηα φκνηα ηππσκέλα θείκελα θαη ζρέδηα, ζε έληππα.
Μεηά ηελ εμέιημε ηεο ηππνγξαθηθήο κεζφδνπ ζηελ Βπξψπε απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην (ηεο ηππνγξαθηθήο
πξέζζαο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θξάκαηνο ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ), αλαπηχρζεθε ζηελ
αξρή βηνηερληθά θαη θαηφπηλ βηνκεραληθά, ε παξαγσγή ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο, κε ηελ ηππνγξαθηθή
κέζνδν.
Με απηφ ην ηξφπν ιεηηνχξγεζε, ε κέζνδνο ηεο ηππνγξαθίαο ζε εθδνηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο εληχπσλ.
1.6.11.2.

Σππνγξαθία

Δ Σππνγξαθία ππήξμε ε πξψηε εκπεηξία ηεο κεραλνπνίεζεο ελφο ρεηξνηερληθνχ επαγγέικαηνο θαη κε
απηή ηελ έλλνηα ζπληζηά έλα ζπνπδαίν παξάδεηγκα φρη πηα ηεο απνθάιπςεο κηαο θαηλνχξγηαο γλψζεο
αιιά ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο γλψζεσλ πνπ ήηαλ ήδε δηαζέζηκεο, (Mc Luhan M.,1977), ζ.278.
Δ Σππνγξαθηθή Σέρλε, ππήξμε θαηαξρήλ ην βηνκεραληθά εθαξκφζηκν επάγγεικα, ζε αηνκηθφ θιεηζηφ
ιφκπη θαη πξνφδεπζε κφλν φηαλ ππήξμε αληαγσληζηηθή κέζνδνο ην 1800, κε ηελ αλαθάιπςε ηεο
ιηζνγξαθηθήο κεζφδνπ θαη ηελ εθβηνκεραλνπνίεζε ησλ άιισλ κεζφδσλ (βαζπηππία-θιεμνγξαθίακεηαμνηππία, θ.ιπ), φπσο θαη άιισλ ηερλνινγηθψλ αλαθαιχςεσλ, π.ρ. (Διεθηξηζκφο, θ.α.).
Βλψ ζηελ Κίλα ππήξμε ε πξψηε θαηαγξαθή θαη ρξήζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηεο ηππνγξαθίαο (History of
Print, 2004), δελ αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα βηνκεραληθά, ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαιέθησλ θαη γξακκάησλ,
(λνεκαηηθψλ ζρεδίσλ), δηφηη είλαη πεξίπνπ 20.000 κήηξεο-ζηνηρεία, (Λάκπξνπ Π., 1858). ηελ Βπξψπε,
αλαπηχρζεθε πνιχ γξήγνξα (εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ), κέζα απφ ηελ ηερλνινγηθή πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο αλαγέλλεζεο θαη
ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ αλαθαιχςεσλ ζε πιηθά, ηερλνινγίεο θαη κεραλήκαηα.
Με απηφ ην ηξφπν αλαπηχρζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ηππνγξαθηθήο ηέρλεο αιιά θαη ηνπ εθδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο, φπνπ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ν ηππνγξάθνο ήηαλ θαη ν εθδφηεο.
1.6.11.3.

ηνηρεία ηεο ηππνγξαθηθήο ηέρλεο

Ο εθδνηηθφο κεραληζκφο, (ηππνγξαθηθήο ηέρλεο) πεξηειάκβαλε, ηελ δηαδηθαζία ηεο ηππνγξαθίαο, ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα πιηθά (ραξηί-κειάλη), ηνλ εμνπιηζκφ (ηππνγξαθηθά ζηνηρεία-πξέζα θαη
αλαιψζηκα) θαη ηνλ ηππνγξάθν κε ηελ ηερληθή γλψζε ηνπ, ζηηο παξαγγειίεο θαη εθηππψζεηο, ησλ
θπιιαδίσλ, βηβιίσλ, ηεπρψλ, θαξηψλ θαη άιισλ ηππνγξαθηθψλ εληχπσλ.
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Οη πξψηεο εθδφζεηο-δξάζεηο ησλ ηππνγξάθσλ απφ ην 1458 έσο ην 1800, ήηαλ θπξίσο ε επαλέθδνζε ησλ
αξραίσλ θιαζζηθψλ θηινζφθσλ ή θαη πνιιψλ ιεηηνπξγηθψλ – ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ. Δ επνρή ηεο
αλαγέλλεζεο θαη νη δηάθνξεο αλαθαηαηάμεηο, δηακφξθσζαλ ην εθδνηηθφ θιίκα ηεο επνρήο.
Έηζη, νη εθδφζεηο θαη ν εθδνηηθφο κεραληζκφο βαζίζζεθαλ ζηελ ηππνγξαθηθή ηέρλε / ηππνγξαθία θαη
ζηελ ηππνγξαθηθή δενληνινγία, ζηελ αηζζεηηθή θαη ηελ αηνκηθή πξνζέγγηζε, ηεο δεκηνπξγίαοεπηκέιεηαο-ζχλζεζεο θαη εθηχπσζεο ηνπ εληχπνπ, δειαδή ην κεξάθη ηνπ εκπεηξνηέρλε ηππνγξάθνπ.
1.6.12.

πκβαηηθφο Δθδνηηθφο Μεραληζκφο

1.6.12.1.
Οξηζκφο έθδνζεο
Με ηνλ φξν έθδνζε ή εθδνηηθή δηαδηθαζία, λνείηαη ε πινπνίεζε (παξαγσγή) πλεπκαηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο ζε έληππε κνξθή, κε ζθνπφ ηε δηάζεζε ζην επξχ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, γηα
εθπαηδεπζε, ελεκεξσζε, επηκνξθσζε ή ςπραγσγία. (ICAP Αεθ.2000 θιαδηθέο κειέηεο εθδφζεηο).
Eίλαη ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ζε έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν, κε ζθνπφ ηε κφξθσζε - ςπραγσγία
ή ελεκέξσζε, καδί κε ηελ βηνκεραληθή ηνπ παξαγσγή, γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ.
Βπίζεο, ν νξηζκφο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ δηαδηθαζία (παξαγσγήο) ζε έληππν ή ςεθηαθφ κέζν,
κε ζθνπφ ηε κφξθσζε-ςπραγσγία θαη ελεκέξσζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εληχπνπ
(γξαπηφ ή ειεθηξνληθφ αξρείν - κεηάθξαζε - ζχλζεζε - δεκηνπξγηθφ - επηκέιεηα - ηξφπν εθηχπσζεο ή
παξνπζίαζεο - πεξάησζε θαη δηάζεζε), .Ννκηθφο, (2006).
1.6.12.2.

Σαμηλφκεζε ησλ Mέζσλ Oπηηθήο Eπηθνηλσλίαο

Παιαηά θαη λέα κέζα
Έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα
On line and off line κέζα
Bαζηθέο θαηεγνξίεο εληχπσλ :
Eθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, Bηβιία, Αηαθεκηζηηθά, Βκπνξηθά Έληππα θαη πζθεπαζίεο.
Παξαδνζηαθά ειεθηξνληθά κέζα: Tειεφξαζε, Pαδηφθσλν.
1.6.12.3.

O Aληαγσληζκφο ζηα έληππα θαη ηα Ζιεθηξνληθά Mέζα

Tα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο :
- Έληππα: Eθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, ΐηβιία,Φπιιάδηα,Σεχρε
- Hιεθηξνληθά: Tειεφξαζε, Pαδηφθσλν
- Yπαίζξηα: Βμσηεξηθή Αηαθήκηζε
Tα λέα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο :
- Αηαδίθηπν
- Eθαξκνγέο πνιπκέζσλ
1.6.12.4.

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο

Ο νξηζκφο ησλ ΜΜΒ, (Μέζα Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο), θαζνξίδεηαη απφ ηελ κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο ζε
ιίγνπο ή ζε πιήζνο αλζξψπσλ ζηε θνηλσλία.
Μέζα νξίδνπκε θάζε επηθνηλσλία κε θπζηθή θαηάζηαζε ή κε ηερληθφ κέζν, ην νπνίν κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο.Τπάξρεη ε γεληθή παξαδνρή φηη θνηλά κέζα είλαη ε ηειεφξαζε,
ην ξαδηφθσλν, ην ηειέθσλν θαη νη εθεκεξίδεο.

37

ε δηεπξεκέλε έλλνηα ηα κέζα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ, ηελ δσγξαθηθή, ηελ γιππηηθή, ηνλ ρνξφ θαη
άιιεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο . Mass media είλαη ηα κέζα πνπ πιεξνθνξνχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ
ηνπ αθξναηεξίνπ.
Ο φξνο ΜΜΒ ρξεζηκνπνηείηαη θαη θαζνξίδεη έλα πιαίζην κνξθψλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηα νπνία
ππάξρνπλ ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηλσληψλ, Lorimer, Rowland, with Paddy Scannell, (1994),
Mass Communication Review Yearbook (1980), McQuail Denis (1987).
1.6.12.5.

Σχπνη Μέζσλ

Πνιπκέζα
Βίλαη ε ςεθηαθή πιεξνθνξία ε νπνία ζπγθιίλεη ζε ηχπνπο απφ ηα κέζα απφδνζεο ή πξνβνιήο
(θείκελν-εηθφλα-ήρνο) θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα κέζν απνζήθεπζεο (CDROM/DVD, ηειέθσλν, θαισδηαθή ηειεφξαζε, θ.α.), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Βπίζεο, αλαθέξεηαη φηη πνιπκέζα είλαη κία δηαδξαζηηθή (interactive) παξνπζίαζε πνπ πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: θείκελν, ήρν, ζηαζεξά γξαθηθά (εηθφλεο), θηλνχκελα
γξαθηθά θαη βίληεν, Stavrakis M.(2004), R. Tannenbaum, Theoretical Foundations of Multimedia,
Computer Science Press, New York, (1998).
Οξηζκφο ησλ Πνιπκέζσλ
Σα πνιπκέζα είλαη κία θαηεγνξία κέζσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη θαη λα γίλεηαη αληηιεπηφ, ζε
ηερληθφ κέζν (π.ρ.νζφλε) θαη παξάιιεια κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν. Βίλαη
ζρεδηαζκέλα κε αηζζεηηθή πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθά ή θαη ζε εκπνξηθή
εθαξκνγή, ζε έλα κέζν ή ζε πεξηζζφηεξα κέζα, (MULTI + MEDIA.), (Oxford Dictionary).
Άιινη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη :
Έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε επξχ πεξηερφκελν θαη νξίδεη ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο κε
θείκελν, πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, θσλή θαη βίληεν ζε θίλεζε.
Βπίζεο, είλαη ην ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη κε δηαδξαζηηθφηεηα ζε θείκελν ήρν, αθφκε εηθφλεο
βίληεν θαη γξαθηθά. Κάζε απφ απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ απφ αλαινγηθφ
ζε ςεθηαθή θφξκα, πξνηνχ απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο Δ/Τ.
Δ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κέζνπ ζπλδηάδνληαο θείκελν, γξαθηθά θαη
ήρν.
Σα πνιπκέζα, είλαη έλαο δπλακηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο, πνπ αθνξά ηνλ ιφγν, (ξάδην), ην θείκελνζρέδηα-θσηνγξαθίεο θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα κέζα πξνβνιήο ή απνζήθεπζεο. Έρνπλ
θπξίσο δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δειαδή θείκελν, εηθφλα, ήρν, βίληεν θαη
ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Βίλαη δπλακηθφ κέζν, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη εθηθηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ώπηή ε
δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία γίλεηαη απν ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κε ζθνπφ ηε πξνψζεζε, ηε εθπαίδεπζε,
ηε ελεκέξσζε, ηε δηαζθέδαζε θαη γεληθά, ηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Παξέρεη πεξηερφκελν ελλνηψλ θαη δηακνξθψλεηαη κέζα απφ θαλφλεο ηεο αηζζεηηθήο παξνπζίαζεο, αιιά
θαη απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο λα ην παξνπζηάδνπλ-κεηαδίδνπλ ζε κεγάιν
αθξναηήξην.
Γεληθά, είλαη ηα δπλακηθά κέζα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξνληθνχο κεραληζκνχο, ζηε ζπκβαηηθή ή ζηε
δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία.
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Ζιεθηξνληθά Σερληθά Μέζα
Σα ειεθηξνληθά ηερληθά κέζα, νξίδνληαη, ζε νζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζε θηλεηφ ηειέθσλν,
άιιεο θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζε ηειεφξαζε θαη ζε πξνβνιηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ
λα παξνπζηάδνπλ ηελ πιεξνθνξία κέζα απφ ςεθηαθή επεμεξγαζία ησλ Δ/Τ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζαλ
κέζα παξνπζίαζεο ηνπ κελχκαηνο, γηα επηθνηλσλία, VTT - Information Technology (2002).

1.7.

πκπεξάζκαηα

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο νληνινγηθέο παξαδνρέο θαη ε εξεπλεηηθή βάζε ηεο
ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο.
πλνςίδνληαο ζεσξνχκε ηα εμήο :
Δ δηαηξηβή αθνξά ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο επηθνηλσλίαο θαη θπξίσο ην πιαίζην ηεο έληππεο
επηθνηλσλίαο φπνπ δηακνξθψλεη θαη κεηαζρεκαηίδεη ην ζπκβαηηθφ έληππν ζε ειεθηξνληθά
εκπινπηηζκέλν έληππν, Δ.Β.Β.
Θεσξείηαη φηη κε βάζεη ηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή ηεο γξαθηθήο έληππεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη πξνζέγγηζε
κέζα απν ηελ νπηηθή αληίιεςε, ζαλ βάζε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ ζε Δ.Β.Β.
Δ δηαηξηβή ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ SSM (Μεζνδνινγία καιαθψλ ζπζηεκάησλ) κε ηελ αληηπαξαβνιή
πξνζδηνξηζκφ θαη απνηχπσζε ηεο πινχζηαο εηθφλαο ζηνλ ρψξν ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
Ώλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο δηαηξηβήο θαη ππνζηεξίδεηαη, απφ ην πιαίζην πνπ ηελ νξίδεη.
Παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή ζηαηηθή πιεξνθνξία θαη ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο, θαζψο θαη νη
κνξθέο θαη ηχπνη ηεο ζχγρξνλεο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο.
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2.

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΔΚΓΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
2.1.

ρεδίαζε Δθδνηηθήο Γηαδηθαζίαο

2.1.1.
έθδνζεο

Δηζαγσγή ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα. Ζ Πνιππινθφηεηα ηεο

Βίλαη πνιιέο νη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχλ πνιππινθφηεηα, ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ
επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ κέζσλ, ζηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ή
ειεθηξνληθνχ νπηηθνχ κελχκαηνο. Δ πνιππινθφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε
έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ κέζνπ.
κσο, νη ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο θαη κέζνδνη, ηα ππνζηξψκαηα, νη δπλαηφηεηεο ησλ Δ/Τ, ηα λέα
έμππλα ζπζηήκαηα, έρνπλ ρξνληθνχο θαη παξαγσγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπλαηφηεηεο. Δ εθδνηηθή
δηαδηθαζία έρεη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη
κε δηάθνξεο κνξθέο θαη ηξφπνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εξγαζία απηή θαηαηάρζεθαλ κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ αθξναηεξίνπ, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ
ρξνληθφηεηα.
Α. Υξνληθφηεηα (ρξφλνο-δηάξθεηα-ξπζκφο), Β. Μέγεζνο αθξναηεξίνπ-παξαγσγηθφηεηα, (πξντφλησλ)
The Media Gap, Newman, (1991)

Πεγή: Newman, (1991)
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2.1.1.1.

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο

ηε αξρηθή θάζε ζρεδίαζεο, νξίδεηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ εληχπνπ (θάζε πξνεθηχπσζεο), ζχκθσλα
κε ηελ πξφηαζε απφ ηνλ γξαθίζηα, φπνπ δεκηνπξγεί θαη ζρεδηάδεη, βάζεη ηεο πξψηεο ηδέαο πνπ έρεη
πεξηγξαθεί-νξηζζεί απφ ηνλ πειάηε. Σν βαζηθφ ζρέδην πεξηέρεη έλα ζπλδπαζκφ θεηκέλσλ, γξαθηθψλ,
εηθφλσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε θάζε ηεο
ειεθηξνληθήο παξαγσγήο, φπνπ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπιινγήο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζρεδίνπ απφ ηηο ζαξψζεηο ησλ πξσηφηππσλ (θσηνγξαθηψλ), απφ ηα θείκελα, ηα
γξαθηθά ή άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Ώθνινπζείηαη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ε
ειεθηξνληθή επεμεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξνζρεδίνπ εληχπνπ.
Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξνθχςεη ην ηειηθφ πξφηππν-δνθίκην, ην νπνίν ν πειάηεο ζα θιεζεί
λα εγθξίλεη ή λα ζπκπιεξψζεη ή λα απνξξίςεη.
ην ζηάδην απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία ηνπ πειάηε κε ηελ εθδνηηθή εηαηξεία, αθνχ ζα πξέπεη
λα ππνζηεξηρζνχλ νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην έληππν. Αειαδή, ζε πνηα θαηεγνξία ππνζηξψκαηνο ζα
γίλεη ε έθδνζε, πνηα θαηεγνξία γξακκαηνζεηξάο ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζε πνην κέγεζνο θαη δηάηαμε ηεο
ζειίδαο ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλεη ε θάζε εηθφλα, πνηεο δηαζηάζεηο ζα ππάξρνπλ γηα δηαθεκίζεηο, ηη
ρξψκα ζα είλαη ην θφλην ησλ θεηκέλσλ θαη ηη ρξψκα ζα είλαη ηα θείκελα θ.ιπ.
Τπάξρνπλ επίζεο, νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη
ηα δηαθξίλνπκε, ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, (ηνληθέο ζθάιεο), ζηα εηδηθά πιαθάηα
ρξψκαηα, ζηα ζεκάδηα θνπήο θαη μαθξίζκαηνο, ζηνπο ζηαπξνχο ζχκπησζεο θ.ιπ., θαζψο επίζεο θαη
φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηε ζχλζεζε - ζειηδνπνίεζε θαη ηέινο ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηνπ εληχπνπ.
΄Οια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία-δεδνκέλα, ζπκθσλνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ
εθδφηε θαη αθνινπζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ππνζηεξίδνληαη ζε έλα θνηλφ νηθνλνκηθφ
θαη θνηλσληθφ πιαίζην.

2.2.

Καζνξηζκφο ηξαηεγηθήο ηεο ρεδίαζεο

Γηάθνξα ζηνηρεία ζρεδίαζεο (πεξηνξηζκνί θαη παξάγνληεο)
Δ επηινγή ηνπ κέζνπ, πνπ ζα κεηαθέξεη-παξνπζηάζεη ην κήλπκα, ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζην επίπεδν
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη έλα απφ ηα πνιιά θαη πνιχπινθα δεηήκαηα, ζηνλ επηθνηλσληαθφ
ζρεδηαζκφ, Hornik (1989a). Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρεδίαζεο ηεο έθδνζεο πεξηιακβάλεη θαη άιια
ζηνηρεία θαη θξηηήξηα, φπσο ην θφζηνο, ε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα-δπλαηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα
χθνπο θαη κνξθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία ζπκπιεξσκαηηθά επεξεάδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο
ζρεδίαζεο θαη έθδνζεο.
Καηά ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία, νη έκπεηξνη έθδνηεο, αιιά θαη νη απινί ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ,
ππνινγίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απφθαζε, γηα ηελ
δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερφκελνπ κελχκαηνο ζε ζπκβαηηθά έληππα ή ζε παξάιιεια πνιιαπιά κέζα,
(crossmedia). Oη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
θαη ην κέγεζνο ηνπ αθξναηεξίνπ απνδνρήο, ηελ ρξνληθή πεξίνδν, θ.ιπ., γηα παξνπζίαζε ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ή ζε ζπκβαηηθά έληππα πξντφληα Kostelnick / Roberts,(1998).
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ
1. γξαθηζηηθή δνκή, 2. ζπρλφηεηα ιέμεσλ, 3. κήθνο πξνηάζεσλ, 4. αξηζκφο πξνηάζεσλ, 5. ζπρλφηεηα
θνηλψλ ε αζπλήζηζησλ ιέμεσλ, Fruh (1980), βελ ΐηηάι/Μπελν ίγληληδεξ, (1998).
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2.2.1.

ηνηρεία ρεδίαζεο
Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ

2.2.1.1.
Ώ. Γξακκαηνζεηξά

Μέζα ζε έλα έληππν ππάξρνπλ δηάθνξα είδε ραξαθηήξσλ γξακκάησλ κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο. Ο ηίηινο
ελφο άξζξνπ γξάθεηαη κε κεγαιχηεξν κέγεζνο γξακκάησλ, πνιιέο θνξέο γηα λα δίδεηαη έκθαζε ζηνλ
ηίηιν κε αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο γξακκαηνζεηξάο. Σν θπξίσο θείκελν γξάθεηαη κε γξακκαηνζεηξά
ησλ 10 ή 12 ζηηγκψλ, ζπλήζσο ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν χθνο ελψ πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη κηα
εηζαγσγή κεηά ηνλ ηίηιν, γηα ην ζέκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ε νπνία ζηνηρεηνζεηείηαη κε γξάκκαηα
κηθξφηεξα απφ εθείλα ηνπ ηίηινπ, αιιά κεγαιχηεξα απφ εθείλα ηνπ θπξίσο ζέκαηνο. Εδηαίηεξε ζεκαζία
έρεη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ πξέπεη ην θείκελν λα είλαη επαλάγλσζην θαη αλ πξφθεηηαη
λα είλαη έγρξσκν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεκαληηθφ θνληξάζη (αληίζεζε), αλάκεζα ζηελ απφρξσζε
(ρξψκα) ηνπ θεηκέλνπ θαη ζην ρξψκα ηνπ θφληνπ, έηζη ψζηε λα κε δπζθνιεχεη ηνλ αλαγλψζηε θαηά ηε
δηάξθεηα αλάγλσζεο ηνπ (θεηκέλνπ) εληχπνπ.
Β. Κείκελα
Δ ηνπνζέηεζε ησλ αξάδσλ-θεηκέλσλ ζηε ζειίδα, ζπλήζσο αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή γηα φιν
ην έληππν. Γεληθά π.ρ. ζε έλα πεξηνδηθφ, ηα θείκελα κπαίλνπλ ζπλήζσο ζε 2 ή 3 ζηήιεο ρσξίο φκσο λα
απνθιείεηαη ην κνλφζηειν θείκελν. Ο ηίηινο γξάθεηαη κε κεγαιχηεξα γξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλήζσο ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ θείκελν κε κηθξφηεξα γξάκκαηα θαη ηειηθά αθνινπζεί ην θπξίσο
θείκελν. Εδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ αηζζεηηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή λα
απνθεχγνληαη «νη πνηακνί».
Γ. Δηθφλεο – Γξαθηθά
Οη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζειίδα, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρέδην (θαζέ), πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε
ζειίδα απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζειηδνπνίεζεο. Με άιια ιφγηα, νη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη
ζηε ζειίδα, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ. Έηζη νη ζειηδνπνηεηέο νξγαλψλνπλ ηε
δηάζηαζε (εηθφλεο) πιάηνπο 2 ζηειψλ ζε αληίζηνηρε δηάηαμε (θείκελν) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηθφλα
θαιχπηεη ηα 2/3 ηνπ πιάηνπο ηεο ζειίδαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζηήιεο ηνπ θεηκέλνπ πνχ βξίζθνληαη
ζε θαλνληθή δηεπζέηεζε.
ηαλ κηα εηθφλα πξφθεηηαη λα ηππσζεί έμσ απφ ην ιεπθφ πεξηζψξην ηεο ζειίδαο, ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη
ηνπιάρηζηνλ 0.5 mm έμσ απφ ην φξην ηεο ζειίδαο, έηζη ψζηε αθνχ ε ζειίδα μαθξηζηεί λα κε
δεκηνπξγεζεί ιεπθή γξακκή κεηαμχ εηθφλαο θαη ζειίδαο. Γηα ηελ θαιχηεξε εθηχπσζε ησλ έγρξσκσλ
εηθφλσλ είλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη θαιή αλάιπζε ζάξσζεο (300dpi). Ώπηφ φκσο ζπληζηά κεγάια
αξρεία ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο, νη εηθφλεο απνζεθεχνληαη ζε
κνξθέο αξρείσλ πνπ δηαηεξνχλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο φπσο βάζνο ρξψκαηνο, αλάιπζε,
ρξσκαηηθή θαηάζηαζε, layers θ.ιπ. (π.ρ. EPS). Γηα ηηο αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο ε θαηάιιειε
αλάιπζε ζάξσζεο είλαη ζηα 150dpi.
2.2.2.

Ο ρεδηαζκφο θαζέ (Layout)

Γηαζηάζεηο θαη Πεξηζψξηα
ηαλ γίλεηαη ην «ζηήζηκν» ηεο ζειίδαο (master page) θαη αθνχ αθνινπζνχκε ην (πξφηππν) κέγεζνο,
αθήλνπκε γχξσ απφ απηή πεξηζψξην 1-1.5 cm γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ηα νπνία κεηά
ηελ εθηχπσζε ζα θνπνχλ. Μέζα ζηα πεξηζψξηα απηά ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη θαη ηα «δφληηα» ηεο
εθηππσηηθήο κεραλήο, δειαδή απφ 0.5 έσο 1 mm πεξηζψξην, απφ φπνπ ε κεραλή ζπγθξαηεί, ην θχιιν
πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζεί θαη ην κεηαθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηχπσζεο κέζα απφ ηε κεραλή.
Σνπνζέηεζε εκείσλ Διέγρνπ
Σα ζεκεία ειέγρνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θχιιν πνπ ζα ηππσζεί, ζην πεξηζψξην μαθξίζκαηνο, γηαηί είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο εθηχπσζεο, αθνχ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρφ ηεο, φπσο πεξηγξάθεθε
πξνεγνπκέλσο, ζηε κειέηε πνηφηεηαο. Σα ηέζζεξα ρξψκαηα ηεο ηεηξάρξσκεο δηαδηθαζίαο ηππψλνληαη
42

ζην πεξηζψξην, ζε πνζνζηφ θάιπςεο 100% (πιαθάηεο), αιιά θαη ζε θιίκαθεο δηάθνξσλ πνζνζηψλ %.
Έηζη κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ ππθλφηεηα ηνπ κειαληνχ ζην ηππσκέλν θχιιν θαη λα ηελ ειέγμνπκε
ζε ζρέζε κε ην δνθίκην. ην πεξηζψξην ηνπ θχιινπ ηππψλνληαη θαη νη ζηαπξνί ζχκπησζεο. Ώθνχ
εθηππσζεί ζην θχιιν ην πξψην ρξψκα, ζα ηππσζεί ζηε ζπλέρεηα ην δεχηεξν ρξψκα, ξπζκίδνληαο ηελ
ζχκπησζε,(επθξίληα θαη επζπζέηεζε ζέκαηνο) απφ ηνλ ζηαπξφ ηνπ πξψηνπ κειαληνχ πνπ έρεη ηππσζεί
ζην θχιιν. Σν ηξίην ρξψκα ζα ξπζκηζηεί θαη πάιη ζχκθσλα κε ην ζηαπξφ πνπ έρεη ηππσζεί ζην πξψην
θαη ην δεχηεξν ρξψκα θ.ν.θ.
Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο εθηχπσζεο κε ηελ κέζνδν φθζεη π.ρ. ηεο GATF, (Graphic Arts
Technical Foundation), ηππψλεηαη ζην πεξηζψξην ηνπ θχιινπ, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί ην κέγεζνο
ηεο δηφγθσζεο ηεο θνπθίδαο ηνπ ξάζηεξ, (dot gain), ηελ επηθάιπςε, ηελ παγίδεπζε ηεο κειάλεο, ηελ
ζχκπησζε ησλ ρξσκάησλ θ.ιπ., θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ζεκάδηα θνπήο πξέπεη λα
ηππσζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νδεγνί ζηελ θνπηηθή κεραλή, γηα ηελ θνπή ησλ
δηπισκέλσλ ηππνγξαθηθψλ θχιισλ.
ια ηα ζεκεία ειέγρνπ βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλε ζέζε, ψζηε κεηά ηελ δηαδηθαζία πεξάησζεο,(θνπήδίπισζε-ζχλζεζε), λα κελ θαίλνληαη ζην έληππν.

Γνκέο ζηελ Δθδνηηθή Γηαδηθαζία

2.3.

Δθδνηηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Δθδνηηθά Πξνηφληα

2.3.1.
2.3.1.1.

Δθδνηηθή Γξαζηεξηφηεηα

Δ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ππήξρε θαη ππάξρεη ζε δηάθνξεο κνξθέο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ έσο
ζήκεξα. Ώπηή ε κνξθή ηεο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο, ζαλ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη αιιάμεη ηφζν σο
πξνο ηελ δνκή, φζν θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο. Οπζηαζηηθά φκσο παξακέλεη απηφ πνπ ήηαλ πάληα σο
δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, Σν εγρεηξίδην ηνπ έθδνηε (1998).
Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ελφο πεξηερφκελνπ κελχκαηνο είλαη ε εθδνηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, ηε ζπκβαηηθή ή ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε.
2.3.1.2.

πκβαηηθά Δθδνηηθά Πξντφληα

Βίλαη γλσζηά ηα έληππα πξντφληα φπσο βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ηερληθά εγρεηξίδηα, ζεκεηψζεηο,
πνιχπηπρα, θάξηεο, ηππσκέλα θπθιψκαηα, γξακκάηηα, νκφινγα, εηηθέηεο ζε κπνπθάιηα - πιαζηηθέο
ζπζθεπαζίεο, ραξηνλνκίζκαηα, ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, ηππσκέλα θνπηηά, ηππσκέλεο επηγξαθέο,
εηζηηήξηα θαη πνιιά ζρεκαηνπνηεκέλα - κνξθνπνηεκέλα είδε (ζπζθεπαζίεο), πνπ ζπλαληάκε ζηελ
αγνξά, ζε δηάθνξεο κνξθέο ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ, ζε φια ηα πξντφληα. Ώπηά ηα έληππα
ππνζηξψκαηα είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκβαηηθήο έθδνζεο / εθηχπσζεο κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή,
εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα.

2.4.

Μνληέια Δθδνηηθήο Γηαδηθαζίαο

ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία έρνπλ απνηππσζεί κνληέια γηα ηελ θαηαλνκή ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο θάζεηο θαη
ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ζπγγξαθέα έσο ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ρξήζηε-αλαγλψζηε. Έηζη, παξνπζηάδεηαη
ην κνληέιν ηνπ 1960, πνπ αλαθέξεηαη ζε αθαδεκατθή εθδνηηθή δηαδηθαζία.
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ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ
ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ „60
Ώθαδεκατθνί θαη Βξεπλεηέο
πγγξαθείο θαη Ώλαγλψζηεο

ΐηβιηνζήθεο

ΐαζηθφο Βθδφηεο

Τπεξεζίεο Πξνψζεζεο -ΐηβιηνπσιεία

ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ζπκπιεξψζεθαλ-ηξνπνπνηήζεθαλ νη θνξείο ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ππεξεζίεο θαη ειεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ, φπνπ θαη απνηππψλεηαη ην
κνληέιν ηνπ 1980 κε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο, The EU Publishing Industry (2003).

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ
ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ „80
Ώθαδεκατθνί θαη Βξεπλεηέο
πγγξαθείο θαη Ώλαγλψζηεο
Τπεξεζίεο Πεξηιήςεσλ
&
Ώξρεηνζέηεζεο

Τπεξεζία Παξάδνζεο Κεηκέλσλ

ΐηβιηνζήθεο

ΐαζηθφο Βθδφηεο
Αεπηεξεχνληεο Βθδφηεο
Βθηχπσζε-cd-Rom-on line

Τπεξεζίεο On-line Βλεκέξσζεο

Τπεξεζίεο Βγγξαθήο
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Δθδνηηθή Γηαδηθαζία θαη Απαηηήζεηο Αθαδεκατθψλ Δθδφζεσλ

2.5.

Με ηελ ειεθηξνληθή εμέιημε θαη ηε λέα δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη άιιαμαλ νη
εθδνηηθνί κεραληζκνί κέζα απφ ηνπο θνξείο θαη ηηο λέεο δξάζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ, ησλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, δειαδή εμειίρζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε ζε έλα λέν δηεπξπκέλν πιαίζην
απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet).
Μέζσ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαηαγξάθνπκε ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία ζηελ έληππε ή
ειεθηξνληθή κνξθή ζε απνζεθεπηηθφ κέζν (π.ρ CDs-DVD, ζθιεξφ δίζθν θ.ιπ.) γηα λα αλαγλσζζεί απφ
νζφλε ή λα δηαρεηξηζζεί ζην δηαδίθηπν.
2.5.1.

Κιαζηθή εθδνηηθή δηαδηθαζία (Αθαδεκατθή)

Οη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεδνκέλα απφ απηά ησλ απιψλ
εθδφζεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ ή ησλ άιισλ εθδνηηθψλ πξντφλησλ.
Σν θχξην ηκήκα ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη πνιχ πξνζεθηηθά δηαηππσκέλν θαη γξακκέλν κέζα απν ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ κε θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο θαη
αλαιπηηθή ζε βάζνο θαη εχξνο. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη απνδεθηέο απφ αλαγλψζηεο θξηηέο, νη
νπνίνη εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο ην πεξηερφκελν γηα ηελ έγθξηζε ή φρη ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξσηνχ
δεκνζηνπνηεζνχλ.
Έρνπλ θαλφλεο γξαθήο θαη αλάπηπμεο κε ηππνπνηεκέλε θφξκα θαη ε θχξηα εξγαζία είλαη
απνηππσκέλε, ηφζν σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ θαλνληθφηεηα ηεο
επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο εξγαζίαο.
2.5.1.1.

Πξνπαξαζθεπή εξγαζίαο

Ο ζπγγξαθέαο αξρηθά ζπληάζζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ ζηέιλεη γηα πξψηε αλάγλσζε ζε
ζπλαδέιθνπο εξεπλεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη απνδεθηή ζηελ αξρή απν ηελ εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα.
2.5.1.2.

Κξηηηθή αλάιπζε.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο εμεηάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο-εμεηαζηέο, νη νπνίνη
αλήθνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο έξεπλαο. Έπεηηα, δειψλεηαη (δηθαηνινγεκέλα κε απνδείμεηο) ε
απνδνρή ή απφξξηςε ηεο εξγαζίαο.
2.5.1.3.

Γηαδηθαζία γηα έθδνζε

Ο εθδφηεο αλαιακβάλεη ηελ εξγαζία γηα έθδνζε. Ώθνινπζείηαη ε επηινγή ηεο δηάζηαζεο ηνπ ραξηηνχ
(ζρήκαηνο) θαη ηεο ηερληθήο κνξθήο ζε «θαζέ». Ώπηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη κέζα απφ ηνπο ηνκείο
ηεο πξνεθηχπσζεο, ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο πεξάησζεο. Δ εθδνζε φηαλ νινθιεξσζεί απνζηέιιεηαη ζε
απνδέθηεο ή πσιείηαη ζε βηβιηνπσιεία-βηβιηνζήθεο.
2.5.1.4.

Αξρεηνζέηεζε θαη πεξηερφκελα

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο γίλεηαη θαηαινγνγξάθεζε θαη εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα
ζε ηεχρε ή ζε ηφκνπο. Καηαγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα θαη νη παξαπνκπέο ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο
ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Ώπφ ηελ θαηαινγνγξάθεζε πξνθχπηνπλ
δεδνκέλα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο, δειαδή (παξαπνκπέο ππνζηήξημεο), νη νπνίεο θαη βνεζνχλ
βηβιηνγξαθηθά ηνπο εξεπλεηέο- αλαγλψζηεο.
2.5.1.5.

πγγξαθή ππνρξεψζεσλ-χκβαζε

Ο ζπγγξαθέαο φηαλ αξρίζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ εθδφηε ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεσλ θαη
απαηηήζεσλ.
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2.5.1.6.

Απνδνρή

Ο εθδφηεο απνδέρεηαη ηε ζπκθσλία έθδνζεο δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο απνζήθεπζεο, κε απαληεηηθή
επηζηνιή ζηελ ζπκθσλία κε ηνλ ζπγγξαθέα.
2.5.1.7.

Δθδνζε

Ο εθδνηηθφο νίθνο νξγαλψλεη ηελ εθδνηηθή-εθηππσηηθή δηαδηθαζία θαη κεηά ηελ εθηχπσζε κπνξεί λα
δηαλέκεη θαη λα πσιεί ην έληππν πξντφλ.
2.5.1.8.

Γηθαηψκαηα

Σα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα θαζνξίδνληαη απφ ην Βζληθφ θαη Βπξσπαηθφ Αίθαην θαη είλαη δηαηππσκέλα
ζε λφκνπο θαη ππνπξγηθά δηαηάγκαηα.
2.5.2.

Ζιεθηξνληθή έθδνζε

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηα έληππα (βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,
θ.ιπ.), κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ζε άπιε κνξθή (e-book, e-newspaper, ejournal θ.ιπ.) φπνπ ζπλππάξρνπλ παξάιιεια κε ηα έληππα, αιιά ρξεηάδεηαη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,
νζφλε ή πξνβνιηθφ ζχζηεκα γηα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ / απνδψζνπλ ην
πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο.
ε απηέο ηηο δπν δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο, (ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο
ειεθηξνληθήο), παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ξφινη, νη νπνίνη ζπκβαδίδνπλ
παξάιιεια ή άιιεο θνξέο έρνπλ απφθιηζε, (κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο) σο πξνο ηε
ρξεζηκφηεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο.
ε απηέο ηηο δπν δηαδηθαζίεο νη δξάζεηο θαη νη ξφινη θαζψο θαη ε ηερλνινγία αιιάδνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ
ην ζχζηεκα έθδνζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθ.3 Crossmedia.
2.5.3.

Φεθηαθή βηβιηνζήθε

Δ ππάξρνπζα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε έρεη δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ νη
ειεθηξνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηθηπσκέλεο βηβιηνζήθεο ζηνλ θφζκν. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα
ππάξρνπλ ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ εξγαζηψλ, κε δηαθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
κε θξηηήξηα ηα νπνία ζεζπίδνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο Β.Β. ή ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ.
Σα αξρεία έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζε (SGML θαη PDF αξρείν ή PostScript ή ζε άιιε αξρεηαθή
κνξθή). Σα ειεθηξνληθά αξρεία - πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα δνκεζνχλ ζε ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηα
νπνία κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ (κε θαηάιιειε επεμεξγαζία) ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή απεηθφληζε.
΄Βρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο (κέζα απφ πξνγξάκκαηα), αιιά θαη λα
δηαρεηξίδνληαη, κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Βπίζεο έρνπλ δπλαηφηεηεο
δηαρείξηζεο ζην δηαδίθηπν, κε δπλακηθφ πεξηερφκελν αιιειεπίδξαζεο ζηελ επηθνηλσλία.
Σα αξρεία πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο λα είλαη εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά, κε πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηεο απμνκείσζεο ησλ κεγεζψλ ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηθφλαο κε επαλάγλσζηε παξνπζίαζε. Ώθνινπζνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηε
δπλακηθή ησλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζην πεξηβάιινλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
επηθνηλσλίαο.
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Μνληέιν 2000, εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο

ΣΟ ΝΒΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΧΝ ΒΚΑΟΒΧΝ
Ώθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο
πληάθηεο θαη αλαγλψζηεο
Πεξηιήςεηο θαη
πεξηερφκελα
βηβιηνζήθεο

Τπεξεζίεο παξάδνζεο
εγγξάθσλ

βηβιηνζήθεο

βηβιηνζήθεο

Βθδφηεο ζε
ππεξεζίεο
απεπζείαο ζχλδεζεο

ΐηβιηνζήθε
αγνξάο
θνηλνπξαμηψλ

πλεηαηξηζηηθέο
ππεξεζίεο
εθδνηψλ

βηβιηνζήθεο
βηβιηνζήθεο

Αεπηεξνβάζκνη εθδφηεο
εθηχπσζε – CD-Rom - απεπζείαο
ζχλδεζε aggregators
Ώλαπαξαγσγηθέο νξγαλψζεηο
δηθαησκάησλ
πλδξνκεηέο
Βθηχπσζε θαη έμνδνο
ζε απεπζείαο ζχλδεζε

The EU Publishing Industry, (2003)
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ΐαζηθνί
εθδφηεο

2.5.4.

Γξάζεηο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Δ εθδνηηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ζηνηρεία θαη δξάζεηο, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ην εθδνηηθφ
ζχζηεκα κέζα απφ ηελ παξαθάησ απνηχπσζε.

πεγή: Politis A. (2004)

2.5.5.
2.5.5.1.

Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν Δθδνηηθήο Γηαδηθαζίαο (ζε ππφζηξσκα θαη νζφλε)
Δηζαγσγή θαη νξηζκφο έληππνπ

Έληππν νξίδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
κελχκαηνο, ζε επηθάλεηα ππνζηξψκαηνο πιηθνχ, φπνπ ππάξρνπλ ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο (θείκελν,
εηθφλα, ζρέδην, θ.ιπ.) θαη απνδίδνπλ λφεκα, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, Ννκηθφο
. (2006).
2.5.5.2.

Λεηηνπξγηθφ κνληέιν έθδνζεο ζε ππφζηξσκα θαη νζφλε

Σα δηάθνξα ζηνηρεία ζρεδίαζεο γηα έθδνζε ζε εθηππσκέλν ππφζηξσκα θαη ζε νζφλε έρνπλ θαηαγξαθεί
θαη απνηππψλνληαη (ζρεδηαζηηθά) ζηε κνξθή ξνήο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε δεκνζηνπνίεζε ζε έληππε ή
ζε ειεθηξνληθή παξνπζίαζε.
Ώπνηεινχλ ηε βαζηθή ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ (ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη θαη θαλαλέκνληαη θαηά ζεηξά
ελεξγεηψλ), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία «εηθφλαο» ξνήο, γηα εθηχπσζε ζε ππφζηξσκα ή παξνπζίαζε ζε
νζφλε.
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ΜΟΝΣΒΛΟ ΡΟΔ ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΒΚΑΟΔ / ΒΚΣΤΠΧΔ Β ΤΠΟΣΡΧΜΏ Ή
Β ΟΘΟΝΔ
Πιεξνθνξίεο
Πξνδηαγξαθέο
Πξνζρέδηα

Κείκελν
Βηθφλα

Γξαθηζηηθφο
ρεδηαζκφο

Ώπεηθφληζε

Οπηηθή
Βηθφλα

Οπηηθή
Βηθφλα

Οινθιεξσκέλε
Γξαθηζηηθή Βξγαζία

Βηθφλεο

Υακειήο αλάιπζεο
πξνζρέδην

Τςειή Ώλάιπζε
Φεθηαθή Βξγαζία

Έιεγρνο
Πξνδηαγξαθψλ
Πξνζαξκνγή
Βξγαζίαο

Ανθίκην

RIP

Βπηζεψξεζε
Aξρηθνχ

Τςειήο Ώλάιπζεο
ΣξνπνπνίεζεΏπεηθφληζε

Αηαδίθηπν
Υακειή
Ώλάιπζε
Αηαδίθηπν/
Οζφλε

Φηικ

Μήηξα

Βθηχπσζε

ΐηβιηνδεζία-Κπηηνπνηία

Αηακφξθσζε

Αηάζεζε

Πεγή : Ννκηθφο . (2006)

Σα ζηνηρεία απηά αθνινπζνχλ ηνπο ηνκείο θαη ηηο θάζεηο, ζηελ πνξεία ηεο δεκηνπξγίαο ζε ζπκβαηηθφ
έληππν κέζν ή ηελ απεηθφληζε ζε ηερληθφ κέζν (νζφλε-πξνβνιηθφ ζχζηεκα).
2.5.5.3.

Δλέξγεηεο ζπκβαηηθήο έθδνζεο

ηε ζπκβαηηθή εθδνηηθή δηαδηθαζία ππάξρνπλ θαηά ζεηξά ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο
ζηελ επηθάλεηα εθηχπσζεο (έληππν πξντφλ), ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ, δειαδή ην ζπκβφιαην έθδνζεο.
2.5.5.4.

Σερληθή αλάιπζε ξνήο (ρέδην)

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή αλάιπζε ξνήο, βάζεη ηνπ απνηππσκέλνπ ζρεδίνπ.
1. Ώδηακφξθσην θείκελν θαη εηθφλα (ρεηξφγξαθν) ή δηακνξθσκέλν θείκελν θαη εηθφλα (ζε ειεθηξνληθφ
αξρείν).
49

2. Σαμηλφκεζε ζε πξνζρέδην θφξκα (layout) ζε θπζηθφ κέγεζνο, ζην ρψξν ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα
εθηππσζεί.
3. Έιεγρνο δηνξζσηή / ηππνγξαθηθφο επηκειεηήο.
4. χλζεζε / κνληάδ / layout.
5. Ανθίκην / έιεγρνο θεηκέλσλ (γξακκαηηθφο, ζπληαθηηθφο έιεγρνο ρξσκάησλ).
6. Ώπνηχπσζε ζηε κήηξα εθηχπσζεο (ζπκβαηηθφο ηξφπνο ή ειεθηξνληθφο ηξφπνο).
7. Βθηχπσζε.
8. Πεξάησζε (δίπισζε, ζχλζεζε ηππνγξαθηθψλ, θνπή, θφιιεζε, παθεηάξηζκα).
9. Παξάδνζε - Ώπνζήθεπζε.
10. Αηάζεζε.
Οξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, φπσο δξάζεηο θαη ξφινη, κπνξεί λα κελ
ππάξρνπλ ή λα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί - δηαθνξνπνηεζεί, κε άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο. Aπηφ
νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζχγρξνλε εθδνηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ
ειεθηξνληθή δηαρείξηζε.

2.6.

Καηαλνκή ηεο χγρξνλεο Δθδνηηθήο – Δθηππσηηθήο Γηαδηθαζίαο

 Φεθηαθή εθδνηηθή θαη εθηππσηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο
 Τβξηδηθή εθηππσηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο
 πκβαηηθή εθηππσηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο
2.6.1.

Φεθηαθή εθδνηηθή θαη εθηππσηηθή ηερλνινγία

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε. Δ εξεπλήηξηα ηνπ VTT Φηλιαλδίαο ηελ νξίδεη
σο κηα εθδνηηθή εθηππσηηθή κέζνδν πνπ ππάξρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ειεθηξνληθά αξρεία, ηα νπνία
εθηππψλνληαη ρσξίο θίικ θαη ρσξίο κήηξα, Juhola et al. (1997). Ώπηφο φκσο ν νξηζκφο έρεη ηελ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο κηθξήο παξαγσγήο ζε πνζφηεηα αληηηχπσλ, δηφηη είλαη κεγάιν ην θφζηνο
ζε πνιιά αληίηππα (κεγάιν ηηξάδ). Παξφκνην ραξαθηεξηζκφ δίλεη ε Pre-press θαη επηζεκαίλεη φηη
ππάξρεη κεγάιν θελφ ζηελ παξαγσγή ηνπ κεγάινπ ηηξάδ, ζε ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. κσο
γηα πξνζσπνπνηεκέλε δηαθήκηζε θαη έληππα θαηά δήηεζε, ζα έρεη ηελ πξψηε ζέζε ιφγσ ηεο επειημίαο
ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, Pre-press, (1999).
πσο ζην ζπκβαηηθφ εθδνηηθφ ζχζηεκα έηζη θαη ζηελ ςεθηαθή εθηχπσζε-έθδνζε, δηαηεξνχληαη νη
δηαδηθαζίεο απφ ηελ ζπγγξαθή θαη νξγάλσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εληχπνπ έσο ηε δηακφξθσζε ηεο
κνξθήο ηνπ, κέζσ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώθνινπζείηαη κηα ξνή εξγαζίαο απφ ηνλ Δ/Τ έσο ηελ
εθηππσηηθή κεραλή (κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα), φπνπ ε «εθηχπσζε» ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
κελχκαηνο γίλεηαη κέζσ ηερλνινγίαο απφ ειεθηξνθσηνγξαθηθεο, καγλεηηθέο ή κε ςεθαζκφ/έγρπζε
κεζφδνπο ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο.
Με ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία ππάξρεη κεηαβιεηή έθδνζε, δειαδή αιιαγή ηνπ κελχκαηνο/πιεξνθνξίαο,
απφ θχιιν ζε θχιιν κε δηαθνξεηηθφ ζέκα, ρσξίο κήηξα θαη δπλαηφηεηεο πξνζσπνπνηεκέλνπ εληχπνπ
(Politis A. et.al 2002), (DP Market 2000, Timo Siivonen/H. Juhola) - (www.digitalprinting.com xerox/printondemand.com - www.dpsmagazine.com)
Οη ηερλνινγίεο θαηά ηελ Interquest (1999a), κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε εθηχπσζε απφ απφζηαζε
(ζχζηεκα ςεθαζκνχ - έγρπζεο),[non impact printing] θαη ζε απεπζείαο εθηχπσζε κέζσ κεηαθνξάο ηεο
μεξήο θαηάζηαζεο ηεο κειάλεο (toner), κε ειεθηξνθσηνγξαθία, κε ηoλνγξαθία, κε καγλεηνγξαθία ή
ζεξκή εμάρλσζε, ζην ππφζηξσκα.
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Τβξηδηθή εθηππσηηθή ηερλνινγία

2.6.2.

ηελ πβξηδηθή κέζνδν δηαηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο κέζα απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα
δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη ε απφδνζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ κελχκαηνο (θείκελν - εηθφλα - ζρέδην),
γίλεηαη κε ςεθηαθή εγγξαθή ηνπ κελχκαηνο ζηε κήηξα, ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο
εθηππσηηθήο κεραλήο, H.Kipphan (2000 )- F.Romano/R.I.T.univ.(1998), Book 2010-L.Saarinen (2004).
πκβαηηθή εθηππσηηθή ηερλνινγία

2.6.3.

ηε ζπκβαηηθή εθηππσηηθή ηερλνινγία, νη δηαδηθαζίεο νξίδνπλ ηνκείο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ηε
ζπκβαηηθή ξνή σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ έθδνζε - εθηχπσζε ελφο πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο, ζε
ζπκβαηηθφ ππφζηξσκα. Σν απνηέιεζκα απηφ νλνκάδεηαη έληππν.
Ώπηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, ηα νπνία νξίδνπλ ηε ζεηξά ηεο θάζεο (πξνππφζεζε
είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ θίικ), ην ππφζηξσκα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Tελ θαηαγξάθνπκε ζε :
Προεθηύπωζε → Καηαζθεσή θίικ → Καηαζθεσή κήηρας → Εθηύπωζε → Περάηωζε → Αποζήθεσζε
θαη Δηάζεζε, Nomikos S.et al (2003).

2.7.

Δθδνηηθή Γηαδηθαζία κε Ζιεθηξνληθή Μέζνδν

Οξηζκφο
Διεθηξνληθή έθδνζε είλαη ε δηαρείξηζε θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο (ήρνπ-εηθφλαο-θεηκέλνπ) ζε
ζρεδηαζηηθή απαίηεζε, κε ειεθηξνληθά κέζα. Χζηφζν ην κέζν κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε ηχπνο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (νζφλε) γηα επηθνηλσλία, Cunningam Oreilly (1996α).
2.7.1.

Ζιεθηξνληθή έθδνζε – ελάξην.

ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ππάξρνπλ θαηά ζεηξά νη αθφινπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ κελχκαηνο ζε ηερληθφ κέζν, (νζφλεο-πξνβνιηθά ζπζηήκαηα), ηελ
νπνία θαη απνηππψλνπκε ζε :
1 α. αδηακφξθσην θείκελν θαη εηθφλα (ρεηξφγξαθν) / (ελάξην-concept).
β. δηακνξθσκέλν θείκελν θαη εηθφλα (ζε ειεθηξνληθφ αξρείν)-θνξκάη θαη δνθίκην.
2. Ώληηγξαθή κνπζηθήο κε ηελ ςεθηνπνίεζε ζε Δ/Τ.
3. Tνπνζέηεζε βίληεν ηαηλίαο / έθδνζε θαη ζχλδεζε κε ηνπο εζνπνηνχο.
4. Aλάπηπμε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ.
5. Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ππνινγηζηή θαη ζχλζεζε.
7. ρεδίαζε ησλ εληνιψλ / πιήθηξσλ / πινήγεζε-ηειηθφ.
8. Αξάζεηο κέζα απφ ηελ ςπρνινγία, πψο νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην κέζν θαη ηεζη ηνπ παθέηνπ.
9. Ώγνξά θαη πξνψζεζε ηνπ ηίηινπ.
Cunningam Oreilly (1996α).

2.7.2.
Πξνζδηνξηζκφο θαζεθφλησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ξφινη), ζηελ
εθδνηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία, γηα έθδνζε ζην δηαδίθηπν
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ξφινη), απνηππψλνληαη θαηά ηελ ζεηξά
ηεο ξνήο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο.
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α. πγγξαθέαο.
β. Διεθηξνληθφο ν νπνίνο αλαπηχζζεη θαη δηακνξθψλεη ηα αξρεία ή εηαηξεία παξαγσγήο, (θσηνγξάθνο,
επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο-εηθνλνγξάθνο, βηληενπαξαγσγφο, θηλνχκελα ζρέδηα, ζηηρνπξγφο, κνπζηθφο).
γ. Βθδφηεο.
δ. Πιεξνθνξηθφο-Web / δηαδίθηπν (απεπζείαο ζηνλ ρξήζηε-πειάηε ή ζε ηνπηθφ ιηαλνπσιεηή).
2.7.3.

Δθδνηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ζε CD-ROM / DVD

α. πγγξαθέαο.
β. Διεθηξνληθφο πνπ αλαπηχζζεη θαη δηακνξθψλεη ηα αξρεία ή εηαηξεία ηεο παξαγσγήο, (θσηνγξάθνο,
επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο-εηθνλνγξάθνο, βηληενπαξαγσγφο, θηλνχκελα ζρέδηα-ζηηρνπξγφο-κνπζηθφο).
γ. Βθδφηεο.
δ. Πιεξνθνξηθφο-Αηαλνκέαο.
ε. Ληαλνπσιεηήο
Cunningam Oreilly (1996β).

2.7.4.

Πεξηνξηζκνί Έθδνζεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ θαη πκβαηηθψλ Μέζσλ

Οη πεξηνξηζκνί έθδνζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζε κέζα παξνπζίαζεο (νζφλεο / βίληεν πξνβνιείο),
κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη παξνπζίαζεο.
2.7.4.1.
ζπζηήκαηα

Πεξηνξηζκνί ζε Ζιεθηξνληθή έθδνζε. Οζφλεο / βίληεν πξνβνιηθά

Καηά ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ππάξρνπλ πεξηνξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζαλ ηνπο
αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε. πλνςίδνληαη ζε :
1. Σν ειεθηξνληθφ έγθιεκα.
2. ρεδηαζκφο γηα πνιχ-γισζζηθή ηππνγξαθία ζε πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ, (Fruh 1980) παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ.
3. Ππισξνί (gate keepers), Fiske (1982-1989)
4. Νέα πξνγξάκκαηα, (ζπκβαηφηεηεο πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ-δίθηπα)
5. Ώπαμίσζε εμνπιηζκνχ, (κνληέια-δπλαηφηεηεο ησλ Δ/Τ)
6. Πξνυπφζεζε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
7. Υάνο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο ππέξ πιεξνθφξεζεο, (πιαηζίσζε ησλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΜΜΒθαη ε ζεκαζία ηνπο), Altheide / Snow (1988).
8. Πνιινί αθξναηέο-θξηηέο.
9. Ώπνθσδηθνπνίεηε απφρξσζε.
10. Πξνυπφζεζε ρεηξηζκνχ θαη γλψζεο Δ/Τ.
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2.7.4.2.
Πεξηνξηζκνί έθδνζεο ζε πκβαηηθφ Μέζν / πξντφλ - (ππνζηξψκαηα
εθηχπσζεο)
1. Υακειή δηαζεζηκφηεηα.
2. Υξνλνβφξα δηαδηθαζία δηαλνκήο (δηαλνκή κέζσ ζπκβαηηθψλ κέζσλ).
3. Τςειφ θφζηνο-έθδνζεο-επαλέθδνζεο-απνζήθεπζεο.
4. Αχζθνιε κεηαθνξά.
5. Καηαλάισζε κεγάιεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο (ζηελ παξαγσγή ηνπο).
6. Με αλαζηξέςηκε έθδνζε.
7. Τςειφο θίλδπλνο ιάζνπο ζε ζπληαθηηθφ-γξακκαηηθφ ή απφρξσζεο ρξψκαηνο.

2.8.

Eπηδξάζεηο ζηε Γνκή ηεο Bηνκεραλίαο ησλ Παξαδνζηαθψλ Mέζσλ
Oπηηθήο Eπηθνηλσλίαο

Ο Politis A.(2004), πξνηείλεη-θαηαγξάθεη ηελ παξαθάησ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο
απν ηνπο ηνκείο ζηα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο.

Nέεο Αξάζεηο

-

Bηνκεραλία ςπραγσγίαο
Eηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ - πιεξνθνξηθήο
Eηαηξείεο παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ θαηαλαισηηθψλ
πξντφλησλ

Πξνκεζεπηέο

Tα παξαδνζηαθά κέζα νπηηθήο επηθνηλσλίαο

Xαξηηνχ,
Yιηθψλ-Ώλαισζίκσλ
Hιεθηξνληθψλ
πξντφλησλ

Eθεκεξίδεο/ Πεξηνδηθά

-

-

Bηβιία
Tειεφξαζε / Kηλεκαηνγξάθνο
Pαδηφθσλν
Hρνγξαθεκέλε κνπζηθή

Nένη αληαγσληζηέο

-

-

Hιεθηξνληθέο εθδφζεηο
Hιεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ
Eθαξκνγέο πνιπκέζσλ
Αηαδίθηπν

πεγή: Politis A. (2004)
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Πειάηεο

Eπηρεηξήζεηο,
Kαηαλαισηέο,
Αηαθεκηζηέο,
Oξγαληζκνί

2.9.

χγρξνλεο Μέζνδνη Δθηχπσζεο

΄Δλλνηα θαη Οξηζκφο
Ο νξηζκφο γηα ηηο ζχγρξνλεο εθηππσηηθέο κεζφδνπο αλαθέξεηαη ζηελ γξαθηθή απεηθφληζε
πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ ζε ππνζηξψκαηα. Ώπηφ
δεκηνπξγείηαη κέζσ ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, π.ρ. θσηνγξαθίαο/ζρεδίνπ/θεηκέλνπ
θ.α., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνκείο πξνεθηχπσζεο, εθηχπσζεο θαη πεξάησζεο.
Βπίζεο, ν Ννκηθφο .(2006) αλαθέξεη φηη είλαη ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε, επηκέιεηα θαη παξαγσγή ζε έλα ππφζηξσκα ή ειεθηξνληθφ
κέζν. Αεκηνπξγείηαη κε παξαδνζηαθφ, ζπκβαηηθφ ή ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην ππφζηξσκα ή ζε
ειεθηξνληθφ κέζν, Ννκηθφο . (2006).
2.9.1.

Γξαθηθή ηαηηθή Πιεξνθνξία / ΄Δληππα Μέζα

Σερλνινγίεο - Μέζνδνη – Γπλαηφηεηεο – Δθαξκνγέο ζε Τπνζηξψκαηα
Έληππα Μέζα:
Οξίδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο, ζε ππφζηξσκα-επηθάλεηα πιηθνχ, φπνπ ππάξρνπλ
ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο (θείκελν, ζρέδηα, εηθφλεο) θαη απνδίδνπλ λφεκα κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, Ννκηθφο . (2006). Έληππα είλαη ηα βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, αθίζεο,
έληππεο ζπζθεπαζίεο, εηηθέηεο, θαξηειάθηα, θ.ιπ..
Ώπφ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ, είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Δ πιεξνθφξεζε ππήξμε αλέθαζελ
θχξηαο ζεκαζίαο αλάγθε γηα ηνλ άλζξσπν. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο
πιεξνθφξεζεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο.
Δ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη λα παξνπζηάζεη κεγάιεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο
ζε παιαηέο κεζφδνπο παξαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο ηε δεκηνπξγία εληχπσλ θάζε είδνπο
(πεξηνδηθά, βηβιία, εθεκεξίδεο, επηζηνιέο θ.ιπ.), θαζψο θαη λένπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηεο
πιεξνθνξίαο, κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαη γεληθφηεξα κέζσ ππνινγηζηή.
Μέζα απφ ηηο θάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξάθνπκε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηνκέσλ ζηα πιηθά,
ζηηο κεζφδνπο (κεηαπνίεζε) θαη ζηηο ππεξεζίεο.
Σαμηλφκεζε παξαγσγήο θαη θάζεηο έληππεο επηθνηλσλίαο
«Γξαθηθέο Σέρλεο»
Ώπνηέιεζκα ηεο εθδνηηθήο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην έληππν πξντφλ.
Οη ηνκείο θαη νη θάζεηο παξαγσγήο ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε πιαίζην φπνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηα πξσηνγελή πιηθά (1ε θάζε), ηε δεπηεξνγελή θάζε, κεηαπνίεζε (2ε θάζε) θαη ηελ ηξηηνγελή θάζε
(3ε θάζε), δειαδή ηηο ππεξεζίεο έθδνζεο (επηρεηξεκαηηθή δξάζε). Δ ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ
επηκέιεηα – έθδνζε (λνκηθά, ζπκβάζεηο, θ.ιπ.) θαη ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε-πξνψζεζε.
Σέινο, ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο έθδνζεο.
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Υαξηνπνηία
Φηικ
Πξσηνγελήο
(Ά χιεο)
παξαγσγή

Μήηξεο
Κφιιεο
Μειάληα
Ώλαιψζηκα
ειηδνπνίεζε

ΠΏΡΏΓΧΓΔ
ΒΝΣΤΠΔ
ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ
―ΓΡΏΦΕΚΒ
ΣΒΥΝΒ‖

Αεπηεξνγελήο
(κεηαπνίεζε
επεμεξγαζία)

Βπεμεξγαζία
θσην (θηικ)

Πξνεθηχπσζε

Αηαρσξηζκνί
Βθηχπσζε

Βθηχπσζε

Πεξάησζε
(βηβιηνδεζία θπηηνπνηία)

Πεξάησζε

Βθδνηηθή
δξαζηεξηφηεηα
Σξηηνγελήο
(ππεξεζίεο)

Έθδνζε
Αηαθίλεζε Ώπνζήθεπζε
Αηάζεζε

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

Δηζαγσγή ζηε ζπκβαηηθή δξαζηεξηφηεηα
Γηα λα ππάξμεη κηα δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ελφο έληππνπ κελχκαηνο, αθνινπζείηαη κία
δηαδηθαζία παξαγσγήο (έληππνπ πιηθνχ), π.ρ. έλα ηππσκέλν βηβιίν, έλα πεξηνδηθφ, έλα δηαθεκηζηηθφ
θπιιάδην ή έλαο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο π.ρ. κία ράξηηλε ζπζθεπαζία πξντφλησλ.
Καηαξρήλ, ππάξρνπλ νη πξνδηαγξαθέο, (δειαδή απνθξπζηάιισζε γλψκεο) γηα ην είδνο, ην κέγεζνο, ην
χθνο, ηελ πνηφηεηα θαη βέβαηα ηελ πνζφηεηα ηνπ έληππνπ πιηθνχ.
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Σα δεδνκέλα ηα νπνία απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ είλαη: ην θείκελν, νη θσηνγξαθίεο, ηα
ζρέδηα-ζρήκαηα θαζψο απνηεινχλ θαη δηακνξθψλνπλ ην έληππν πξντφλ, (θεθ. πξσηφηππν πιηθφ γηα
αλαπαξαγσγή).
Ώπηή ε θάζε κέρξη ην ηειηθφ δνθίκην αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πξνεθηχπσζεο. Δ πξνεθηχπσζε είλαη ν
απαξαίηεηνο ηνκέαο γηα φιεο ηηο κεζφδνπο εθηχπσζεο θαη ηεο πεξάησζεο (βηβιίν, πεξηνδηθφ,
πξνζπέθηνπο, θνπηί, θ.ιπ.), δηφηη απφ ηελ αξρή γίλεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε κειέηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ έληππνπ πξντφληνο.
Ώλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ εληχπνπ πνπ πξνδηαγξάθεηαη, αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε
κέζνδνο εθηχπσζεο, φπνπ ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ νη παξάκεηξνη θαη ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Μεηά ηελ επηινγή κεζφδνπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηινγήο
θαη ηα θξηηήξηα απφθαζεο, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο, πξνσζείηαη, κε ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο
δηακφξθσζεο-πεξάησζεο (βηβιηνδεζία-θπηηνπνηία), φπνπ θαηαιήγεη ζηελ ηειηθή κνξθή. Ώθνινπζεί ε
απνζήθεπζε θαη ε δηάζεζε-παξάδνζε ζηνλ πειάηε.

2.10.

πκβαηηθή Έθδνζε - Δθηχπσζε

Ώπνηειείηαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο Πξνεθηχπσζεο → Βθηχπσζεο → Πεξάησζεο.
ΚΡΕΕΜΟΕ ΣΟΜΒΕ ΣΔ ΤΜΐΏΣΕΚΔ ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ
ΠΡΟΒΚΣΤΠΧΔ - ΒΚΣΤΠΧΔ - ΠΒΡΏΣΧΔ
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Μαθέηα
Κείκελν - ρέδην Φσηνγξαθία Βπεμεξγαζία
Έηνηκν
Καηαζθεπαζηηθφ

ΠΡΟΒΚΣΤΠΧΔ

Φηικ-κνληάδ-αξρείν
Μήηξα εθηχπσζεο (θιηζέηζίγθνη-θχιηλδξνο θ.ι.π.)
Αηακφξθσζε θνπηηθνχ ή
άιιε θαηαζθεπή

―ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΒ‖
ΣΟΜΒΕ

ΒΚΣΤΠΧΔ

ΜΒΘΟΑΟΕ

Ώλάγιπθνο
Βπίπεδε
Βζψγιπθνο

Έκκεζε
Άκεζε

Αηάηξεηε
Φεθηαθή

ΐΕΐΛΕΟΑΒΕΏ
ΠΒΡΏΣΧΔ
ΚΤΣΕΟΠΟΕΕΏ

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)
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ΐηνκεραληθή
Καιιηηερληθή
Βηδηθέο θαηαζθεπέο
πζθεπαζία ζθιεξή
πζθεπαζία εχθακπηε
Κνπηί

2.11.

Αλάιπζε Σερλνινγηψλ θαη Μεζφδσλ Δθηχπσζεο

Πνιχγξαθνο
Αηάηξεηε
Μεηαμνηππία
Κπιηλδξηθή
ηππνγξαθία

Σππνγξαθία

Ώλαγιπθνηππία
Τςηηππία

Φιεμνγξαθία
Ξεξά offset

Μηθηέο
Σερληθέο Μέζνδνη

ΜΒΘΟΑΟΕ
ΒΚΣΤΠΧΔ

πκβαηηθή - ςεθηαθή
ράξαμε ―Μήηξαο‖
(Τβξηδηθή)

Σακπφλ

ΐαζπηππία
Βζσγιπθνηππία

Υαιθνγξαθία
Άκεζε ιηζνγξαθία

Βπηπεδνηππία

Έκκεζε κέζνδνο offset
Άιιε
Θεξκηθήο εμάρλσζεο

Αηαδηθαζία
ςεθηαθήο
εθηχπσζεο

Έγρπζεο
Διεθηξνθσηνγξαθία
Διεθηξνζηαηηθή

πεγή: Ννκηθφο . (2006)
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Κπιηλδξηθή
κεραλή (web)
Βθηππσηηθή
κεραλή
θχιινπ

πκβαηηθή
Φεθηαθή
Τβξηδηθή

2.12.
2.12.1.

Σερλνινγίεο (Μέζνδνη) Δθηχπσζεο
Δηζαγσγή

Οη δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο βηνκεραλίεο κε δηάθνξεο ηερλνινγίεο,
εθαξκνγέο θαη κεζφδνπο. ηηο εθαξκνγέο ηεο έληππεο βηνκεραλίαο, ε εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη θαη
πξνζαξκφδεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ ηνκέσλ ηεο κεζφδνπ,
γηα εθηχπσζε ππνζηξψκαηνο. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ε εθηχπσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
εθαξκνγέο επίζηξσζεο, ρσξίο λα απνδίδεη λφεκα, αιιά πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο επηθάλεηαο, π.ρ.
εθηχπσζε κε βεξλίθη.
Παξαδνζηαθά, ζεσξνχκε σο ηππσκέλα πξντφληα ηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο, απηά ηα
νπνία αληηπξνζσπεχνπλ κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ησλ ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ θαη ηα νπνία ζπλαληάκε
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Άιια παξαδείγκαηα εληχπσλ είλαη ηα ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, δηάθνξεο
κνξθέο ζπζθεπαζίαο, πιηθά ηαπεηζαξίαο, δηαθεκηζηηθέο γηγαληναθίζεο θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο
εληχπσλ.
Έμη είλαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη παξαγσγήο ζηελ έληππε βηνκεραληθή παξαγσγή.
Ώπηέο είλαη:
 θζεη (Ληζνγξαθία)
 ΐαζπηππία
 Φιεμνγξαθία
 Μεηαμνηππία
 Βθηχπσζε κε ηε Μέζνδν Σακπφλ
 Φεθηαθή Βθηχπσζε
 Σππνγξαθία
Ώπφ ηηο αλσηέξσ βηνκεραληθέο εθηππσηηθέο δηαδηθαζίεο, ε θζεη (Ληζνγξαθία) είλαη ε επηθξαηέζηεξε
κε πνζνζηφ (40%), ε Φιεμνγξαθία κε (30%), ε ΐαζπηππία (22%) θαη ε Μεηαμνηππία λα θαηέρεη
πεξίπνπ ην (5%) θαη ε ηακπφλ εθηχπσζε πεξίπνπ ην (2%) ηεο έληππεο βηνκεραλίαο. ηελ θαηαγξαθή
ησλ δεδνκέλσλ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη ςεθηαθέο εθηππψζεηο θαη νη Ώ/Μ θαη έγρξσκεο
θσηνηππίεο, Nomikos S.et al (2005).
Δ Φεθηαθή Βθηχπσζε έρεη εηζρσξήζεη ηα ηειεπηαία 10-12 ρξφληα, έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηηο αγνξέο ησλ
παξαδνζηαθψλ εθηππσηηθψλ κεζφδσλ θαη επίζεο δεκηνπξγεί κεξηθέο κνλαδηθέο αγνξέο απφ κφλε ηεο.
Πξηλ εμεηάζνπκε θάζε κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιεπηνκεξψο, ρξεηάδεηαη λα θαηαλνεζνχλ νη βαζηθέο
αξρέο ηεο εθηχπσζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο
έληππεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.
Σεηξαρξσκία
ηαλ ππάξρεη γηα αλαπαξαγσγή κηα έγρξσκε εηθφλα π.ρ. θσηνγξαθηθφ αξρείν θαη πξέπεη λα εθηππσζεί,
ρξεηαδφκαζηε κφλν ηέζζεξα είδε κειάλεο, γηα λα παξάγνπκε βηνκεραληθά κηα αλεθηά θαιή,
πξνζέγγηζε ηνπ πξνηχπνπ-δνθηκίνπ. Ώπηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο «ηεηξαρξσκία», CMYK,
(C=Cyan , M=Magenta , Y=Yellow, K=B=Black).
Οη ηππσκέλεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ρξεηάδνληαη κφλν εηδηθήο απφρξσζεο κειάληα, δειαδή ην κπιε
Cyan (C) εηδηθήο απφρξσζεο, ην Magenta (M) θνηλήο απφρξσζεο θαη εηδηθήο απφρξσζεο ην Yellow (Y)
θαη ην Κ=ΐ=Μαχξν ρξψκα. Σν θάζε ρξψκα (κεηά απφ ηνπο δηαρσξηζκνχο), παίξλεη αληίζηνηρα
πνζνζηά κειάλεο ζχκθσλα κε ηα θίικο δηαρσξηζκψλ. Έηζη ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ θαη επηηπγράλεηαη ε (θαηά πξνζέγγηζε ζπκβαηή) επηζπκεηή, ηειηθή απφδνζε
απφρξσζεο.
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Πξνυπφζεζε ζηε δηαδηθαζία είλαη νη δηαρσξηζκνί ησλ ρξσκάησλ (CMYK) κέζα απφ R.I.P. (Raster
Image Process) γηα ηελ ηειηθή απφδνζε ηεο εξγαζίαο.
Πξαθηηθά, ε καχξε κειάλε ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Κ=Υξψκα Κιεηδί (Key), (δηφηη ην ΐ
ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα λα νξίζεη ην Μπιέ). Δ ρξήζε ηνπ καχξνπ κειαληνχ είλαη απαξαίηεηε γηαηί
ζπκπιεξψλνληαη ηα ηξία απηά ρξψκαηα, ιφγσ ησλ αηειεηψλ ησλ ρξσζηηθψλ πιηθψλ (κειαληψλ), θαζψο
θαη ησλ «αηειψλ» δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή ηεο εθηχπσζεο.
Δ έγρξσκε ηππσκέλε εηθφλα (ηεηξαρξσκία), απνηειείηαη απφ αξηζκφ ηεζζάξσλ επηηππψζεσλ ησλ
ρξσκάησλ CMYK. Γεληθά, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο κε ηελ επηηχπσζε ησλ 4 βαζηθψλ
ρξσκάησλ, νθείιεηαη ζηελ χπαξμε θνπθίδσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο – ηερληθή ηελ νπνία νλνκάδνπκε
κέζνδν ξάζηεξ. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο είλαη επθνιφηεξν λα
δηαθνξνπνηεζεί ην κέγεζνο ησλ θνπθίδσλ απφ ηελ ππθλφηεηα ηεο κειάλεο πνπ ηππψλεηαη.
ε εθηππσηηθέο πξαθηηθέο, ε πξσηφηππε εηθφλα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά
ρξψκαηα, εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα πνπ πξνδηαγξάθεηαη, θαζψο θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πξσηφηππεο εηθφλαο. ζν πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο εθηππσζνχλ (αξηζκφο ησλ ρξσκάησλ πνπ
απαηηνχληαη), ηφζν πεξηζζφηεξν αθξηβή γίλεηαη ε εξγαζία.
ηε βηνκεραλία ηεο εθηχπσζεο κε ηελ κέζνδν ηεο ηεηξαρξσκίαο, ε εηθφλα αλαπαξάγεηαη - δηαρσξίδεηαη
κε Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y) θαη Black (K). Δ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη δηαρσξηζκφο
ηεηξαρξσκίαο. Ο δηαρσξηζκφο επηηπγράλεηαη θαη απνδίδεηαη ε εξγαζία ζε 4 θίικ, ζε κνξθή θφθσλ,
δειαδή ην ξάζηεξ.
Παξαηεξψληαο ηελ εθηχπσζε, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην καχξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
νιφθιεξε ηελ εηθφλα, γηα λα ηνληζζεί ε έληαζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζέινπκε.
Δ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηεο κεζφδνπ εθηχπσζεο, γηα ηελ παξαγσγή ελφο έληππνπ πξντφληνο
είλαη ζπρλά έλαο πεξηνξηζκφο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο, ηνπ ππνζηξψκαηνο
εθηχπσζεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο πνηφηεηαο απφδνζεο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο θαη
ηεο ηηκήο. ηε ζεκεξηλή επέιηθηε αγνξά έλα πξντφλ κπνξεί ζπρλά λα παξαρζεί κε πεξηζζφηεξεο απφ
κία κεζφδνπο θαη νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ εθηππσηηθψλ πξντφλησλ (ιφγσ ηνπ κάξθεηηλγθ), νη νπνίεο
παξάγνληαη απφ πνιιέο κεζφδνπο. Αεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα (δειαδή ε ζπκθσλία πξνο ηηο
πξνδηαγξαθέο), ζα ήηαλ ζην πιαίζην ηνπ απνδεθηνχ πξντφληνο, ε επφκελε παξαγσγή (ιφγσ θφζηνπο
παξαγσγηθφηεηαο), ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη ηελ βαζπηππηθή, ηελ θιεμνγξαθηθή ή ηελ φθζεηιηζνγξαθηθή κέζνδν. πλέπεηα φισλ ησλ επηινγψλ ζε κηα παξαγσγή είλαη πάληα ε πην εκπνξηθά
βηψζηκε κέζνδνο, ε νπνία παξάιιεια ζα απαηηεί ηελ πνηφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ
ζπκβαηφηεηα ηεο εξγαζίαο κε ην θφζηνο.

Πεγή: IDTechEX (2006)
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Βίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπκβαηηθή - ςεθηαθή εθηχπσζε ρξεζηκνπνηνχκε πιηθά,
π.ρ. πηγκέληα, ή βαθέο, ή ηφλεξ, (ηεηξαρξσκία CMYK), ελψ, ζηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε (ζε νζφλε
ή πξνβνιηθφ ζχζηεκα), έρνπκε θψο, (RGB = Red / Green / Blue). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν έλαο
ζπλδπαζκφο ηνπ θφθθηλνπ (R), πξάζηλνπ (G) θαη κπιε (B) ρξψκαηνο (θσηφο), κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαρζνχλ (ζρεδφλ), φια ηα ρξψκαηα ζε κία νζφλε.

Τςηηππηθή Μέζνδνο (Αλαγιπθνηππία)

2.13.

Ζ θαηάηαμε ηεο κεζφδνπ έγηλε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κνξθήο ηεο κήηξαο, φπνπ νη
αληίζηνηρεο κέζνδνη θαιχπηνπλ ηηο κεζφδνπο, Φιεμνγξαθίαο / Σππνγξαθίαο / Ξεξάο Οθζεη
2.13.1.
2.13.1.1.

Ζ Φιεμνγξαθηθή Μέζνδνο
Δηζαγσγή

Δ ιέμε «Φιεμνγξαθία» νξίδεηαη απφ ηε κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ, «Flex» πνπ ζεκαίλεη «θάκπησ» θαη ηε
ιέμε «flexible» πνπ ζεκαίλεη «εχθακπην», κε απνηέιεζκα ηε ζχλζεηε ιέμε «flexo/graphy» πνπ
ζεκαίλεη εχθακπηε κέζνδνο εθηχπσζεο απφ ειαζηηθά θιηζέ.
Δ έλλνηα ηεο ιέμεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εχθακπηε κήηξα (ην θιηζέ), φπσο ζα αλαιχζνπκε
παξαθάησ, αιιά θαη ζηα ππνζηξψκαηα πνπ δέρνληαη ηελ εθηχπσζε.
Δ θιεμνγξαθία έρεη εθαξκνγέο ζε επίπεδεο επηθάλεηεο πιηθψλ κε εθηχπσζε απφ θιεμνγξαθηθέο
κεραλέο, πνπ εθηππψλνπλ ζε ππνζηξψκαηα π.ρ. ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθά πιηθά θ.α. Οη κεραλέο έρνπλ
εηδηθφ θχιηλδξν γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο κήηξαο, «θιηζέ» θαζψο θαη ζχζηεκα κειάλσζεο γηα ζπλερή
παξαγσγηθή εθηχπσζε. Δ εθηχπσζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ πςηηππηθή κήηξα, ην θιηζέ.
2.13.1.2.

Ηζηνξηθά

Δ εθηχπσζε κε ηελ κέζνδν Ώληιίλεο εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1800 πεξίπνπ αιιά έσο θαη ζήκεξα
δελ έρνπκε ρξνλνινγηθά αθξηβείο αλαθνξέο. Σν 1853 εμειίζζεηαη απφ ηνλ J. A.Kingsley, φπνπ ε
εθηχπσζε επηηπγράλεηαη άκεζα, κέζσ ειαζηηθήο εθηππσηηθήο πιάθαο.
Καηά ην 1890 ζηελ Ώγγιία, ε κέζνδνο Ώληιίλεο εμειίζζεηαη απφ ηνλ νίθν «BIBBY-BARON θαη Sons».
Δ εμέιημή ηεο ζπλερίζηεθε ην 1905 ζην Λίβεξπνπι ηεο Ώγγιίαο, κε παηέληα απφ ηνλ κεραλνιφγν C.A.
Holweg, ν νπνίνο επηλφεζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο ζην πηεζηήξην θαζψο θαη εμειίμεηο ζηα κειάληα ηεο
Ώληιίλεο, (ρξσζηηθά πιηθά ηα νπνία είλαη δηαιπηά ζην νηλφπλεπκα), ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1908.
Ο κεραληθφο Holweg ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Windmoller θαη Holscher θαη θαηαζθεχαζαλ ηηο πξψηεο
κεραλέο ηχπνπ STACK. Βπί είθνζη ρξφληα έσο θαη ην 1935 ε εθηππσηηθή κεραλή Ώληιίλεο
θαηαζθεπαδφηαλ κε έλαλ θχιηλδξν ηξνθνδνζίαο κειάλεο, έλαλ θχιηλδξν καθεηνθφξν (θιηζέ) θαη έλαλ
θχιηλδξν πίεζεο εθηχπσζεο. Ώπηή ε εθηππσηηθή δηάηαμε κέζσ ηεο ειαζηηθήο κήηξαο εθήξκνδε
ειαθξάο πίεζεο κέζσ επαθήο, ειαθξνχ «θηιήκαηνο» (Kiss Impression) γηα ηελ εθηχπσζε. Σν 1939
ζηελ Ώκεξηθή, ν Douglas Tuttle θαηαζθεχαζε θαη εθήξκνζε ζηελ εθηχπσζε Ώληιίλεο, ηνλ θχιηλδξν
ειεγρφκελεο πνζφηεηαο κειάλσζεο, ηνλ Άληινμ.
Ο εηδηθφο απηφο θχιηλδξνο κεηαθνξάο ηεο κειάλεο (Άληινμ), έρεη θαηάιιειε ράξαμε γξακκψλ ζηελ
επηθάλεηά ηνπ (θπςειίδεο) θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνρεηεχεη (κειαλψλεη ην θιηζέ), παξέρνληαο
θαηάιιειε πνζφηεηα κειάλεο κε ίδην φγθν/πάρνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ πηεζηεξίνπ. ε
απηήλ ηε δηαδηθαζία εθηχπσζεο θαη κε ζπλδπαζκφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο κειάλεο θαη ηνπ γεσκεηξηθνχ
φγθνπ ησλ θπςειίδσλ ηνπ θπιίλδξνπ Άληινμ, επηηπγράλεηαη ειεγρφκελε εθηχπσζε. Δ ηξνπνπνίεζε
απηή ηεο ηξνθνδνζίαο κειάλεο ηεο κεραλήο εθηχπσζεο, πξνζδηφξηζε άιιν ραξαθηήξα ζε πνηφηεηα
(απφδνζε ζσζηψλ ηφλσλ) ζε δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα εθηχπσζεο θαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα
ηνληθφηεηαο φπνπ κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ιχζεθε ην πξφβιεκα ηεο ηξνθνδνζίαο κειάλεο, γηα
κεγάιεο ηαρχηεηεο παξαγσγήο αιιά παξάιιεια θαη ζηαζεξήο, πνηνηηθήο απφδνζεο. Σν 1951 είρε
δεκνζηνπνηεζεί ην πξφβιεκα γηα ηελ ηνμηθφηεηα ηεο Ώληιίλεο ζηελ Ώκεξηθή (απφ ηνλ νξγαληζκφ
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ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ), ζηηο εθηππψζεηο ησλ ζπζθεπαζηψλ. ε ζπλέδξην ζηελ Ώκεξηθή ην 1952,
πξνηάζεθε ην φλνκα «FLEXOGRAPHY» απφ ηνλ Franklin Moss ηεο εηαηξείαο Moss Type
Corporation, φπνπ αθνχ κειέηεζαλ ηηο πξνηεηλφκελεο ιέμεηο θαη νλνκαζίεο, γηα ηελ δηεζλή απνδνρή ηνπ
φξνπ γηα ηελ Βπξψπε, ηελ Ώζία θαη ηελ Ώκεξηθή, θαηέιεμαλ ζηε λέα νλνκαζία Flexography Φιεμνγξαθία.
To 1960-1970 νη θαηαζθεπαζηέο κεραλψλ θιεμνγξαθίαο εθήξκνζαλ κε επηηπρία ηνλ κεραληζκφ
«θνπβνχθιην» ή «θαζεηίλα», φπνπ ν θχιηλδξνο άληινμ ηξνθνδνηνχζε κε κειάλη ην θιηζέ, απφ έλα
ειεγρφκελν θχθισκα – ξνήο ηεο κειάλεο.
Δ θιεμνγξαθία έρεη εθαξκνγέο ζε επίπεδεο επηθάλεηεο, φπνπ ε εθηππσηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη κε
θιεμνγξαθηθέο κεραλέο, ζε πιηθά φπσο ραξηί, ραξηφλη θαη πιαζηηθά πιηθά. Ώπηά ηα εθηππσηηθά
πξντφληα ηα ζπλαληάκε ζηα Super Μarket (ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ) αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο
εθαξκνγέο, (ραξηνθηβψηηα, ζαθνχιεο, εθεκεξίδεο, θ.ιπ.).
Οη κεραλέο απνηεινχληαη απφ θπιίλδξνπο ηξνθνδνζίαο (ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο), ηνλ κεραληζκφ
εθηχιημεο / ηάλπζεο / επαλαηχιημεο / πίεζεο, θαζψο θαη ηνλ θχιηλδξν καθεηνθφξν, ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηείηαη ε θιεμνγξαθηθή κήηξα «θιηζέ». Βπίζεο, απνηεινχληαη απφ ζχζηεκα κειάλσζεο, κε
θχιηλδξν «Άληινμ». Ο θχιηλδξνο Άληινμ κεηαδίδεη ηελ πνζφηεηα κειάλεο κέζα απφ ηηο εζνρέο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ γηα ζπλερή θαη ζηαζεξή πνζφηεηα κειάλεο ζηελ απαηηνχκελε ηαρχηεηα
εθηχπσζεο.
2.13.1.3.

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ

Γεληθά, ε κέζνδνο ηεο Φιεμνγξαθίαο ραξαθηεξίδεηαη σο κία νηθνλνκηθή παξαγσγηθή, εθηππσηηθή
κέζνδνο, αιιά πνπ ζήκεξα είλαη ζπγθξίζηκε κε άιιεο πνηνηηθέο κεζφδνπο εθηχπσζεο, φπσο ηελ
θπιηλδξηθή φθζεη θαη ηελ βαζπηππία.
Βθαξκφδεηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία ηεο ζπζθεπαζίαο δηφηη κπνξεί λα ηππψζεη πνιιέο επηθάλεηεο
εθηχπσζεο θαη ππνζηξψκαηα, ζε κεγάιε παξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο ειαθξψο
αλψκαιεο επηθάλεηαο, (ραξηφληα αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ ηχπνπ νληνπιέ). Υξεζηκνπνηεί θχιηλδξν
θιηζέ-κήηξα (καθεηνθφξν), ν νπνίνο είλαη εχρξεζηνο θαη αξθεηά νηθνλνκηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ
θχιηλδξν ηεο βαζπηππίαο ή ηνλ ηζίγθν (πιάθα-κήηξα) ηεο φθζεη.
Δ θσηεηλφηεηα ησλ κειαληψλ ζε πιαθάηεο ή ηνληθέο εηθφλεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο (αλάιπζε) κε ηελ
ζηξνγγπιή ή νβάι θνπθθίδα Raster, έρεη ηδηαίηεξα πνηνηηθά απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, ε εθαξκνγή
ηεο θσηνπνιπκεξηθήο κήηξαο θιεμνγξαθίαο (θιηζέ) απφ ην 1978, βειηίσζαλ ηελ απφδνζε ζηηο
πιαθάηεο επηθάλεηεο, ησλ ζηνηρείσλ εθηχπσζεο (γξακκέο θαη θνπθθίδεο), κε κεγάιε πηζηφηεηα.
Δ κέζνδνο εθηππψλεη άκεζα ηελ εξγαζία ζην ππφζηξσκα, κεηαθέξνληαο κειάλη απφ ηελ κήηξα - ηνλ
καθεηνθφξν (θιηζέ), ζηελ επηθάλεηα εθηχπσζεο.
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Πεγή: Kipphan H. (2002)
χζηεκα εθηχπσζεο κε κέζνδν Φιεμνγξαθία
Δ εξγαζία πνπ εθηππψλεηαη ζην ππφζηξσκα δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηηο ππεξπςσκέλεο πεξηνρέο ηνπ
θιηζέ θαη ην κειάλη κεηαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη αλάγιπθεο. Σν κειάλη δηνρεηεχεηαη ζην θιηζέ,
κέζα απφ ηνλ θχιηλδξν άληινμ, ν νπνίνο έρεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ κηθξά θνηιψκαηα (θπςειίδεο). ηνλ
θχιηλδξν άληινμ πξνζαξκφδεηαη κηα ιάκα απφμεζεο, (ηχπνο κειάλσζεο κε θνπβνχθιην), φπνπ
απνκαθξχλεη ηελ πιενλάδνπζα κειάλε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ. Πνζφηεηα κειάλεο
παξακέλεη ζηηο θπςειίδεο γηα ηελ κειάλσζε ηνπ θιηζέ.
Καηά απηήλ ηε δηαδηθαζία, ην κειαλσκέλν θιηζέ κεηαθέξεη ηελ κειάλε ζην ππφζηξσκα κέζα απφ ηελ
πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ηνλ θχιηλδξν πίεζεο. Έηζη, κεηαθέξεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ε εθηππσκέλε
εξγαζία ζην ππφζηξσκα. Δ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ξάζηεξ ζην θιηζέ θαη νη ραξάμεηο ηνπ Άληινμ έρνπλ
κεγάιε δηαθνξά θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη ζηε ζρέζε 1/8 ή θαη πεξηζζφηεξν. Αειαδή γηα λα
κειαλσζεί επαξθψο ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζεκείν ηνπ ξάζηεξ ηνπ ζέκαηνο (2-5% θνπθθίδα), ρξεηάδεηαη
πνζφηεηα κειάλεο ζε 6-8 ή θαη πεξηζζφηεξεο θπςειίδεο (φγθνπ κειάλεο) απφ ηνλ θχιηλδξν κειάλσζεο
Άληινμ. Ώπηφ γίλεηαη γηα ηελ επηηπρή ηξνθνδνζία κε κειάλε ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ηεο κειάλεο
ζηελ εξγαζία
χκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ ζπλδέζκνπ FTA (Flexographic Technical
Association) θαη ην δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Gatfworld, ε κέζνδνο ηεο θιεμνγξαθίαο
ιακβάλνληαο ππ‘φςηλ ηα θξηηήξηα γηα α. ηελ παξαγσγηθφηεηα, β. ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ θιηζέ, γ. ηελ
πνηφηεηα, θαη δ. ηα ππνζηξψκαηα εθηχπσζεο, ζα έρεη ζπλερή πνξεία αλέιημεο ηα επφκελα ρξφληα.
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Πίλαθαο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ζηελ θιεμνγξαθία

2.13.1.4.
ΜΔΛΑΝΗ
Εμψδεο
Αηαιχηεο, θπθινθνξία κειάλεο , ρξσζηηθή
νπζία
Βιαζηηθφηεηα
Γξακκηθή δηαζηνιή Τπνζηξψκαηνο
Βπαλεθηππψζεηο (επηηππψζεηο)
Εδηφηεηεο ππνζηξψκαηνο
Εδηφηεηεο κέηξεζεο κειάλεο
Πηγκέληα (ρξσζηηθή νπζία), αδηαθάλεηα

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΖ
Ώλίρλεπζε & Ώμηνιφγεζε
Πξσηφηππν
χζηεκα δηακφξθσζεο
ξάζηεξ
χζηεκα αιγνξίζκνπ
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
Απλαηφηεηεο (αχμεζε/
κείσζε) ζπκπίεζεο
Υξψκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη

Φιεμνγξαθηθή εθηχπσζε
Παξάκεηξνη

ΤΠΟΣΡΧΜΑ
Βπεμεξγαζία επηθάλεηαο
Σχπνο ππνζηξψκαηνο
Υαξαθηεξηζηηθή πθή
επηθάλεηαο
Πνξψδεο, ρεκηθέο ηδηφηεηεο
πιηθνχ, Εδηφηεηεο επηθάλεηαο
Ώδηαθάλεηα
Υξσζηηθή νπζία
&πκβαηφηεηα
Πάρνο
Γξακκηθή δηαζηνιή

ΜΖΣΡΑ (ΚΛΗΔ)
Σχπνο πιάθαο
Πξνδηαγξαθέο πιάθαο
Τιηθφ, ζθιεξφηεηα, πάρνο, χςνο
αλάγιπθνπ ζηνηρείνπ (θιηζε)
Έθζεζε πιάθαο
χλζεζε εηθφλαο-κνληάδ
Αηπιήο επηθφιιεζεο ηαηλία
Ππθλφηεηα αθξψδνπο
ππνζηξψκαηνο, πάρνο, ζθιεξφηεηα

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
χζηεκα κέηξεζεο κειαληνχ

Anilox
Σχπνο, γεσκεηξία θπςειίδνο, ξάζηεξ
(απφδνζε γξακκψλ), φγθνο θπςειίδνο,
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κειάλεο, ιάκα
απφμεζεο (doctor blade)
ηχπνο, πάρνο, δπλαηφηεηα κεηαθνξάο
κειάλεο, γσλία, ζρεδηάγξακκα
Ώθνινπζία ρξψκαηνο (ζεηξά)
Σαρχηεηα εθηχπσζεο
Κχιηλδξνο πίεζεο
Πίεζε
Εδηφηεηεο & Υαξαθηεξηζηηθά ειαζηηθνχ
Γεσκεηξία
Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο
Θεξκνθξαζία
Τγξαζία
Αηαιχηεο
Απλαηφηεηεο θπιηλδξηθψλ εθηππψζεσλ
Υεηξηζκφο θπιηλδξηθψλ εθηππψζεσλ
Μεραλή,(ηερλνινγία)
ρεδηαζκφο
Πηζηφηεηα, απφδνζε εθηχπσζεο
Απλαηφηεηα ξπζκίζεσλ
Οιηθέο ξπζκίζεηο
πζηήκαηα Βιέγρνπ
πζηήκαηα ζηέγλσζεο

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)
2.13.1.5.

Φιεμνγξαθηθά πηεζηήξηα (Μεραλέο Δθηχπσζεο)

Οη εθηππσηηθέο κεραλέο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ζηελ θιεμνγξαθηθή κέζνδν. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο
βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εθηππσηηθψλ κεραλψλ.
Α. Σχπνο δηάηαμεο ζηαθ (stack), ζρήκαηνο ππξακίδαο, B. Σχπνο δηάηαμεο θεληξηθνχ ηπκπάλνπ (Central
Impression, C.I.), Γ. Πηεζηήξην ζε δηάηαμε ζε ζεηξά (in line press), Γ. Σχπνο επίπεδνπ πηεζηεξίνπ.
Ώ. Σχπνο ζηαθ (stack) ζρήκαηνο ππξακίδαο
Δ εθηππσηηθή κεραλή απνηειείηαη απφ ηνλ εθηππσηηθφ πχξγν, φπνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε έλα
πιαίζην θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο,
1. θιηζέ (καθεηνθφξνο)
2. θχιηλδξν πίεζεο
3. θχιηλδξν κειάλσζεο Άληινμ
4. ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο (εθηχιημεο) κε ην ππφζηξσκα εθηχπσζεο
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5. ζχζηεκα επαλαηπιημεο ηνπ ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο
6. ζχζηεκα μήξαλζεο (ζηεγλψκαηνο ηεο κειάλεο), θαζψο θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ, ζπζηήκαηα
αληιηψλ κειάλεο θαη άιια βνεζεηηθά ππνζπζηήκαηα παξαγσγήο ζηαθ, πνπ ππάξρεη ζε θάζε θχιηλδξν
θιηζέ (καθεηνθφξν) θαη έλαο θχιηλδξνο πίεζεο.
B. Σχπνο θεληξηθνχ ηπκπάλνπ (Central Impression, C.I.)

Πεγή: Fischer Krecke
Δθηππσηηθή κεραλή Φιεμνγξαθίαο
Δ εθηππσηηθή κεραλή ηχπνπ θεληξηθνχ ηπκπάλνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εθηππσηηθψλ πχξγσλ,
φπνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζε έλα πιαίζην θαη έρνπλ πεξηθεξεηαθά πξνζαξκνζζεί ζε έλα θνηλφ
θχιηλδξν πίεζεο (κεγάιεο δηακέηξνπ). Βίλαη δηάηαμε κεραλήο δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ εθηππσηηθή
κεραλή απνηειείηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο : 1. θιηζέ (καθεηνθφξνο), 2. έλαλ θχιηλδξν πίεζεο κεγάιεο
δηακέηξνπ, 3. θχιηλδξνπο κειάλσζεο άληινμ, 4. ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο (εθηχιημεο) κε ην ππφζηξσκα
εθηχπσζεο, 5. ην ζχζηεκα επαλαηχιημεο ηνπ ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο, 6. ην ζχζηεκα μήξαλζεο,
(ζηέγλσζεο ηεο κειάλεο), θαζψο θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ, ζπζηήκαηα αληιηψλ κειάλεο θαη άιια
βνεζεηηθά ππνζπζηήκαηα παξαγσγήο.
Σν ππφζηξσκα εθηππψλεηαη φηαλ πεξλά αλάκεζα απφ ηνλ θχιηλδξν πίεζεο θαη ηα θιηζέ, ζε ζέζε
ζπκπίεζεο. ε απηφ ην ζχζηεκα εθηππσηηθήο κεραλήο (ηχπνο θεληξηθνχ ηπκπάλνπ), νη θχιηλδξνη πνπ
θέξνπλ ηα θιηζέ έρνπλ θνηλφ θχιηλδξν πίεζεο.
Με απηφ ην ζχζηεκα δηάηαμεο (κεραλήο δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο), έρνπκε ηέιεηα εθαξκνγή ηνπ
ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο ζηνλ θχιηλδξν πίεζεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή
ζχκπησζε ζηελ εθηχπσζε ησλ ρξσκάησλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζηα ππνζηξψκαηα εθηχπσζεο πνπ έρνπλ
κεγάιε γξακκηθή δηαζηνιή, δειαδή ηαλχζεηο. Ώπηφ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πξφβιεκα ησλ
πιαζηηθψλ ππνζηξσκάησλ.
Γ. Σχπνο εθηππσηηθήο κεραλήο ζε ζεηξά ( in line press)
Δ εθηππσηηθή θιεμνγξαθηθή κεραλή ζε ζεηξά απνηειείηαη απφ ηνλ εθηππσηηθφ πχξγν, πνπ είλαη ζε
δηάηαμε ζε ζεηξά, αθνχ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε έλα πιαίζην, θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο :
1. θιηζέ (καθεηνθφξνο), 2. θχιηλδξν πίεζεο, 3. θχιηλδξν κειάλσζεο άληινμ, 4. ην ζχζηεκα
ηξνθνδνζίαο (εθηχιημεο) κε ην ππφζηξσκα εθηχπσζεο, 5. ην ζχζηεκα επαλαηπιημεο ηνπ ππνζηξψκαηνο
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εθηχπσζεο, 6. ην ζχζηεκα μήξαλζεο (ζηέγλσζεο ηεο κειάλεο), θαζψο θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ,
ζπζηήκαηα αληιηψλ κειάλεο θαη άιια βνεζεηηθά ππνζπζηήκαηα παξαγσγήο.
ηελ θιεμνγξαθηθή κεραλή (ηχπνπ ζε ζεηξά), ππάξρεη ζε θάζε θχιηλδξν θιηζέ (καθεηνθφξν) θαη έλαο
θχιηλδξνο πίεζεο. Οη κεραλέο απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζε κηθξή δηάζηαζε ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο.
Βίλαη ηξνθνδνζίαο ξνινχ θαη ε δηάηαμε απηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε άιιεο εθηππσηηθέο κεζφδνπο,
π.ρ. ηεο φθζεη, ηεο βαζπηππίαο.
Α. Σχπνο επίπεδνπ πηεζηεξίνπ
Σν επίπεδν θιεμνγξαθηθφ πηεζηήξην είλαη πνιχ κηθξήο παξαγσγηθφηεηαο θαη εθηππψλεη δηακνξθσκέλα
ράξηηλα ππνζηξψκαηα, π.ρ. ράξηηλεο ηζάληεο , ράξηηλεο ζαθνχιεο, θ.ιπ.
2.13.1.6.

Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξνθίι ηεο Φιεμνγξαθίαο

I. Πξνεθηχπσζε
Δ πξνεθηχπσζε πεξηιακβάλεη ηηο εμείο δξάζεηο:
Πξσηφηππν θαη αμηνιφγεζε-ζθάλεξ-αλάιπζε.
Αηακφξθσζε ηνληθφηεηαο εηθφλαο κέζσ ξάζηεξ (RIP).
Σαμηλφκεζε ησλ ρξσκάησλ.
Υξσκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη δηνξζψζεηο.
II. Τπφζηξσκα
Σχπνο ππνζηξψκαηνο, δηαρείξηζε-ζπκπεξηθνξά ζηελ εθηχπσζε.
Αηαδηθαζίεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο.
Καηάζηαζε επηθάλεηαο (πνξψδεο πθή, ρεκηθή ζπγγέλεηα, ζπλάθεηα)
Αηαθάλεηα / απφρξσζε / πάρνο.
III. Μήηξα θιηζέ
Σχπνο κήηξαο (θιηζέ).
Πξνδηαγξαθέο κήηξαο (πιηθφ / ζθιεξφηεηα / πάρνο / δπλαηφηεηα βάζνπο αλάγιπθεο θαηαζθεπήο /
ρξφλνο θσηηζκνχ).
χλζεζε εξγαζίαο γηα ην κνληάδ.
Ώθξψδε απηνθφιιεηε ηαηλία (δηπιήο φςεο) / πξνζαξκνγήο κήηξαο, (ηνπ θιηζέ) ζηνλ θχιηλδξν,
(ππθλφηεηα αθξψδνπο πιηθνχ-πάρνο-ζθιεξφηεηα)
IV. Μεραληζκνί εθηππσηηθήο κεραλήο
χζηεκα κειάλσζεο, απνηεινχκελν απφ ηνλ θχιηλδξν Άληινμ κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία φπσο
(γεσκεηξία θπςειίδαο / φγθνο, ηχπνο πιηθνχ θαηαζθεπήο / γξακκέο ράξαμεο / ζεσξεηηθή κεηαθνξά θαη
πξαγκαηηθή απφδνζε κειάλεο) θαη ηελ ιεπίδα απφμεζεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ν
ηχπνο πιηθνχ / πάρνο / γσλία απφμεζεο θαη κνξθή ιεπίδαο.
Οη κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ δπλαηφηεηα (ξχζκηζεο) ηεο εθηππσηηθήο ηαρχηεηαο θαη επαθή
θπιίλδξσλ, κε κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία φπσο ηελ πίεζε, ηηο δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο ηνπ θιηζέ
θαη ηελ κεραλνινγηθή θαηαζθεπή.
Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία πγξαζία δηαιχηεο). Απλαηφηεηεο θπιηλδξηθήο ηξνθνδνζίαο
θαη δπλαηφηεηεο επθνιίαο ρεηξηζκνχ θαη επεθηαζηκφηεηαο κε ηερλνινγηθέο αιιαγέο (απφ ηεηξάρξσκε
ζε εμάρξσκε κεραλή). πζηήκαηα αιιαγψλ (set-up) θαη μήξαλζεο-ζηέγλσζεο θαη ηξνθνδνζίαο,
εθηχιημεο, επαλαηχιημεο.
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V.

Κχιηλδξνο Αληινμ

Καηαζθεπή
Ο θχιηλδξνο Άληινμ, βξίζθεηαη δίπια ζηνλ θπιίλδξνπ ηνπ θιηζέ θαη ηνλ ηξνθνδνηεί κε κειάλη (εμ
επαθήο). Βίλαη ν θπξηφηεξνο θχιηλδξνο κειάλσζεο θαη ξπζκηζηήο ηξνθνδνζίαο ηεο πνζφηεηαο κειάλεο
ηνπ θιηζέ. πλήζσο είλαη δηακέηξνπ αλαιφγσο ηεο δηακέηξνπ ηνπ θιηζέ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ
θξάκα κεηάιισλ, κε επέλδπζε ζηελ εμσηεξηθή επηθαλεηά ηνπ απφ θεξακηθφ πιηθφ.
Ο Άληινμ θχιηλδξνο έρεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ ραξάμεηο γξακκψλ - θπςειίδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα
παξνκνηαζζνχλ κε θχιηλδξν ηεο βαζπηππίαο (εζσγιπθνηππία), κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξεη ηελ
κειάλε ζην πςηηππηθφ θιηζέ θαη απφ εθεί ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο. Δ ράξαμε ζηνλ θχιηλδξν γίλεηαη
κε αθηίλεο laser. Ώπηφο ν θχιηλδξνο κεηαθέξεη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα κειάλεο ζηελ εξγαζία ζην
θιηζέ.
Γεσκεηξία θαη ράξαμε θπςειίδαο ζηνλ Άληινμ :
Δ ράξαμε γίλεηαη ζε ζρήκα ηεηξάγσλν ή ζε εμάγσλν ξνκβηθφ. Αεκηνπξγεί φγθν ηεηξάεδξεο, ηξίεδξεο
θαη θφινπξεο (ππξακίδαο), φπνπ ζπγθξαηεί ηε κειάλε γηα ηε κειάλσζε ηνπ θιηζέ.

Μ
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––
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ΑΣΣΑ
Α

Π
ΠΤ
ΤΡ
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ΑΜ
ΜΙΙΓ
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ΧΝ
Ν

Δ
Δ

πεγή, Douglas T., The Anilox Roll (2003)
Ολνκαζία «Anilox»
Σν 1939 ν Douglas E. Tuttle, ρξεζηκνπνηνχζε ην ζχζηεκα ηεο κειάλσζεο απφ ηε κέζνδν βαζπηππίαο
ζηε θιεμνγξαθηθή κέζνδν. Ο Tuttle νλφκαζε ηνλ θχιηλδξν κειάλσζεο «Anilox» γηα ιφγνπο
κάξθεηηλγθ δηφηη ππήξρε ε έλλνηα ζηε ιέμε «lithox» γηα ηα κειάληα ηεο κεζφδνπ φθζεη. Ααλείζηεθε ηελ
θαηάιεμε «OX» θαη βέβαηα ηελ αξρή ηεο ιέμεο «Ώληιίλε», νπφηε θαη ζπκπιήξσζε ηε λέα ιέμε ζε λέα
νλνκαζία ηνλ «Άληινμ».
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χζηεκα κειάλσζεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θπιίλδξνπ Άληινμ κε κειάλε

Πεγή: (Fischer Krecke)

Πξνδηαγξαθέο θπιίλδξνπ Άληινμ
1. Γσλία ράξαμεο

5. Γσλία ράξαμεο

2. Μήθνο –επηθάλεηα θπιίλδξνπ

6. ΐάζνο θπςειίδαο

3. Αηάκεηξνο

7. γθνο

4. Γξακκέο ράξαμεο αλά ίληζα

Πεγή: (DFTA Flexo Drunks)

χζηεκα κειάλσζεο ηνπ άληινμ κε ιάκεο απφμεζεο

Πεγή: (Fischer Krecke)
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VI. Μειάλε
πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο κειάλεο θαη ραξαθηεξηζηηθά
ΐαζηθά ζηνηρεία είλαη ε ππθλφηεηα, ην είδνο ηνπ δηαιχηε θαη ε δπλακηθή αλαθχθισζεο ηνπο. Βπίζεο,
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ειαζηηθφηεηα, νη επηθαλεηαθέο ηάζεηο ζηηο επηηππψζεηο, νη
δπλαηφηεηεο γξήγνξεο κεηαθνξάο (μήξαλζεο) ζην ππφζηξσκα θαη ε θαιππηηθφηεηα.
Έλα θιεμνγξαθηθφ κειάλη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά :
α. Αηαιχηεο
β. Ρεηίλε
γ. Υξσζηηθέο
δ. Πξφζζεηα
Δ επηινγή ησλ κειαληψλ θαη ησλ δηαιπηψλ, ξεηηλψλ, πξφζζεησλ, εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ εθηχπσζε
φζν θαη απφ ην ππφζηξσκα ην νπνίν ζα ηππσζεί. Σν κειάλη ζα πξέπεη λα έρεη ρακειφ ημψδεο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δηαλεκεζεί ηζνκεξψο ζην απιφ ζχζηεκα θαη παξάιιεια λα παξακέλεη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ θιηζέ ψζηε λα εθηππψζεη κηα θαζαξή εθηχπσζε. ηαλ ην ππφζηξσκα ην νπνίν
ηππψλεηαη είλαη κε απνξξνθεηηθφ, είλαη απαξαίηεην νη δηαιχηεο λα ζηεγλψλνπλ γξήγνξα, γηα λα κε
κεηαθέξνπλ ηελ πξψηε εθηχπσζε μαλά ζην δεχηεξν θχιηλδξν θαη λα απνθεπρζεί ε παγίδεπζε
(θαηλφκελν έλσζεο ησλ λσπψλ κειαληψλ). Ώπηφ έρεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ηαρείαο ζηέγλσζεο ηεο
κειάλεο.
Σα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ
θσηνπνιπκεξηθψλ θιηζέ.
VII. Τπνζηξψκαηα εθηχπσζεο.
Οη ηχπνη ησλ ππνζηξσκάησλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξία κέξε: Υαξηί / Υαξηφλη, Φηικ, Μεκβξάλεο,
Κπκαηνεηδέο Υαξηφλη.
Υαξηί - Υαξηφλη
Δ πνηθηιία ηεο ηειηθήο ρξήζεο ησλ ραξηηψλ γηα θιεμνγξαθηθή εθηχπσζε είλαη κεγάιε θαη
πεξηιακβάλεη ράξηηλεο ζαθνχιεο, επηθαιπκκέλν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ςσκηνχ, πεξγακελή γηα ραξηηά
πεξηηπιίγκαηνο, επηζηξσκέλα ραξηηά γηα εηηθέηεο θαη ραξηηά craft γηα ρξήζεηο ραξηνθηβσηίσλ (νληνπιέ
ραξηφλη).
ια ηα ππνζηξψκαηα κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ απφ θχιηλδξν ζε θχιηλδξν θαη ηα κειάληα ζηεγλψλνπλ
ζηαδηαθά κε απνξξφθεζε ή κε εμάηκηζε. Δ πνηθηιία ηνπ κειαληνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε
θαηεγνξίεο θαη είδε φπνπ κπνξεί λα απαηηεί αληίζηαζε ζηηο αθηηλνβνιίεο, ην θεξί, ηα ιίπε θ.ιπ. Γεληθά,
δελ ππάξρεη πξφβιεκα πξνζθφιιεζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ, φζν θη αλ ε αληίζηαζε ηξηβήο ζε κηα
εθηχπσζε είλαη ζεκαληηθή. Σν θπκαηνεηδέο ραξηφλη ηππψλεηαη ζε κεραλέο παξνρήο θχιινπ. Μεγάιεο
πνζφηεηεο craft ραξηνληνχ π.ρ. νληνπιέ-ζπζθεπαζίεο, θάλνπλ εθηππψζεηο κε θιεμνγξαθηθή κεραλή
πξηλ ην ιακηλάξηζκα, επηθνιιήζεηο ζηξψζεσλ (ηχπνο liner). Βπίζεο, ζηηο εθηππψζεηο ζχλζεησλ
ραξηφθνπησλ -tetrapack- (γηα ζπζθεπαζίεο πεξηέθηεο ρπκψλ, γάιαθηνο θ.ιπ.) ρξεζηκνπνηνχληαη δχν
ηξφπνη :
α. Βθηχπσζε θαη κεηά ιακηλάξηζκα, ζε ζχλζεην ραξηφθνπην.
β. Έηνηκν tetrapack (ραξηί ζχλζεην) θαη κεηά εθηχπσζε.
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Φηικ ππφζηξσκα
Δ ρξήζε ηνπ θηικ γηα ηελ εχθακπηε ζπζθεπαζία έρεη εμειηρζεί θαη εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Οη δχν θχξηνη ηχπνη ησλ θηικο βαζίδνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θπηηαξίλεο θαη ηνπ πνιπνιεθηληθνχ
θηικ. Σν κε επηζηξσκέλν θηικ πνπ αλαπαξάγεηαη απφ ηελ θπηηαξίλε είρε κηθξή αληνρή ζηελ πγξαζία.
Δ ρξήζε ηεο επίζηξσζεο πνπ βαζίζηεθε ζηε ληηξηθή θπηηαξίλε θαη ζηηο επηζηξψζεηο αχμεζε ηελ
αληνρή ζηελ πγξαζία (ηνπ θηικ) θαη ην θαζηζηά ηθαλφ λα είλαη ζεξκν-μεξελφκελν. Σα πνιπαηζπιεληθά
θαη ηα πνιππξνππιεληθά θηικο έρνπλ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ζε πγξαζία θαη κπνξνχλ λα επηζηξσζνχλ ζε
πεξηνρέο κε ζπκβαηηθά πιηθά γηα λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηά ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο.
ηαλ θαζνξηζκέλα επηζηξσκέλα θηικο ηππψλνληαη, κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ
κειαληνχ κε ζεξκφηεηα. Παξφιν πνπ πξνζεξκαίλεηαη ε κειάλε πξηλ ηελ επίζηξσζε πξέπεη λα δνζεί
πξνζνρή ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ ζα ππάξρεη κεηαβνιή δηαζηάζεσλ ηνπ θηικ εμαηηίαο ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
Μεκβξάλεο (θφηι)
Οη κεκβξάλεο αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θιεμνγξαθηθή εθηχπσζε είλαη ζε ξφινπο
αινπκηλίνπ ή θξάκαηνο. Μπνξεί επίζεο θαη λα ζπλδπαζηεί κε δηάθνξα πιαζηηθά θηικο, ραξηί ή
ραξηφλη.
Κπκαηνεηδέο ραξηφλη
Σν θπκαηνεηδέο ραξηφλη θαηαζθεπάδεηαη απφ ραξηί θπξίσο «craft». Δ εθηχπσζε γίλεηαη ζε κεραλή
ηξνθνδνζίαο θχιισλ θαη ε κεραλή δηαθέξεη απφ απηήλ ηεο ηξνθνδνζίαο κε ξνιφ. Ώπηά ηα
θιεμνγξαθηθά πηεζηήξηα θχιινπ, ζπλήζσο εμνπιίδνληαη θαη ζπλδπάδνπλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο γηα
πεξάησζε ηνπ θχιινπ κε κεραληζκνχο πηθκάλζεο / δηπιψκαηνο / θνπήο / θφιιεζεο.
Δ ζηέγλσζε ηεο κειάλεο γίλεηαη κε ηελ απνξξφθεζε, εμάηκηζε.
VIII. Κιηζέ (κήηξα)
Οη θσηνπνιπκεξηθέο πιάθεο γηα θιηζέ απνηεινχληαη απφ :
1. Πξνζηαηεπηηθφ θχιιν (αθαηξείηαη θαηά ηελ εκπξφζζηα έθζεζε)
2. ηξψκα πνπ εμαθαλίδεηαη δηαιχεηαη απφ ηνπο δηαιχηεο θαη εκπνδίδεη ηελ επηθφιιεζε
αξλεηηθνχ κε ηελ φςε ηεο πιάθαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο.
3. Φσηνεπαίζζεην θσηνπνιπκεξηθφ - ζηξψκα ηεο πιάθαο. Μηα έθζεζε ζην θσο δηακέζνπ
θαζαξψλ πεξηνρψλ, παξακέλνπλ ρσξίο πνιπκεξηζκφ θαη δηαβξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
πιπζίκαηνο. Οη πνιπκεξηζκέλεο πεξηνρέο ζα «δηνγθσζνχλ» ειαθξψο φηαλ ππνβιεζνχλ
δηάιπκα ηνπ πιπζίκαηνο αιιά ζα παξακείλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο.
4. ηαζεξή βάζε απφ πνιπεζηέξα ή κέηαιιν.
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ηνπ
ησλ
ηνπ
ζην

πλνπηηθή Γηαδηθαζία Καηαζθεπήο Φσηνπνιπκεξηθνχ «Κιηζέ»
1ε Φάζε : Βθθψηηζε θσηνπνιπκεξηθήο πιάθαο ζηελ πίζσ B φςε. Δ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη γηα ηελ
δεκηνπξγία βάζεο ηεο αλάγιπθεο εξγαζίαο ηνπ θιηζέ.
2ε Φάζε : Μεηά ηελ θψηηζε ηεο B φςεο, γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αξλεηηθνχ θηικ ζηελ A φςε, ην
νπνίν θαη έρεη ην ζέκα πξνο εθηχπσζε. Σνπνζεηείηαη πάλσ ζην παξζέλν θσηνπνιπκεξηθφ (Ώ φςε) θαη
θσηίδεηαη ζε έλα κεράλεκα «ηέιεηαο επαθήο» (θνληάθη), κε θσηηζκφ ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Με ηελ
επίδξαζε ηνπ θσηφο ε θσηνεππαζήο επίζηξσζε ηνπ θιηζέ, δεκηνπξγεί ζηα ιεπθά ζεκεία ζθιήξπλζε
ηνπ πιηθνχ, νπφηε θαη ην ειαζηνκεξέο πιηθφ είλαη αδηάιπην ζε δηαιχηεο. Ώληίζεηα ζηηο κε θσηηζκέλεο
πεξηνρέο (καχξα-ζθνηεηλά ζεκεία ηνπ θηικ) δελ έγηλε θσηνπνιπκεξηζκφο θαη ε επίζηξσζε είλαη
δηαιπηή ζηνπο δηαιχηεο θαη απνδνκνχληαη.
3ε Φάζε : Πιχζηκν Φσηνπνιπκεξηθήο πιάθαο.
4ε Φάζε : Βπαλάιεςε θσηηζκνχ ηεο πιάθαο κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αλάγιπθε ήδε
ζρεκαηνπνηεκέλε πιεπξά.
Ο θσηηζκφο ηεο πίζσ φςεο ηεο πιάθαο θαη ε έθζεζε ηνπ αξλεηηθνχ θηικ πάλσ ζην θσηνπνιπκεξηθφ
θιηζέ, γίλεηαη γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο νινθιεξσκέλεο πςηηππηθήο πιάθαο, (θιηζέ). Ο ηειηθφο
θσηηζκφο είλαη πνιχ απαξαίηεηνο δηφηη κε απηφλ πνιπκεξίδεηαη ε πιάθα θαη ζπλαληά ην ζεκείν
πνιπκεξηζκνχ ηεο Ώ θαη ΐ φςεο.
Φεθηαθή ξνή εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή θσηνπνιπκεξηθήο κήηξαο
Ώξρείν εξγαζίαο → Ανθίκην εξγαζίαο → Έθζεζε/Φσηνράξαμε → Παξαγσγή → Οινθιήξσζε/Σειηθφ
θηλίξηζκα

Ώ. πκβαηηθή απφδνζε ξάζηεξ θαη Φεθηαθή εγγξαθή απφδνζεο ξάζηεξ.
.

Πεγή: Dupont

Σαηλία δηπιήο θφιιεζεο - (αθξψδεο ππφζηξσκα)
Δ ηαηλία δηπιήο θφιιεζεο (αθξψδεο ππφζηξσκα), βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο θνπθίδαο θαη δεκηνπξγεί
απνζβέζεηο ζηνπο θξαδαζκνχο ζηελ εθηππσηηθή δηαδηθαζία θαη ηα φξηα ηεο απφδνζεο ηεο κεραλήο.
Παξνπζηάδεη ειάηησζε ηνπ θαηλνκέλνπ «απιψκαηνο ηεο θνπθίδαο» (Dot Gain) θαη παξακέλεη γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ειαζηηθφηεηα, εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξή απφδνζε πίεζεο ηεο εθηχπσζεο
θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο κήηξαο.
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Ζ Σεηξαρξσκία ζηελ Φιεμνγξαθία
ινη έρνπκε ζπζθεπαζίεο κε ηξφθηκα, θάξκαθα ή δηάθνξα άιια πξντφληα / ζπζθεπαζίεο κε φκνξθεο
ηεηξαρξσκίεο ηππσκέλεο. Ώπηέο νη εθηππψζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο θιεμνγξαθηθήο εθχπσζεο.
ηε θιεμνγξαθία ρξεζηκνπνηνχκε ηεηξαρξσκίεο ησλ
ηεζζάξσλ βαζηθψλ ρξσκάησλ. Ώλάινγα κε ηε γσλία ηνπ
θπιίλδξνπ Anilox, ρξεζηκνπνηνχκε αληίζηνηρεο γσλίεο ζηα
ηέζζεξα βαζηθά ρξψκαηα. Γηα Ώnilox 45° έρνπκε :
Μαηδέληα : 67,5° Κίηξηλν : 82,5°
Μπιε : 7,5°
Μαχξν : 37,5°
θαη ζε επηπιένλ ρξψκα 60°.
ηε θιεμνγξαθία ελδείθλπηαη ε ρξήζε ζηξνγγπιήο θνπθίδαο
ξάζηεξ. ΐαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξάζηεξ
είλαη νη 42, 48, 54, 56 γξακκέο αλά εθαηνζηφ (l/cm). Οη
βαζηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα
Πεγή: (DFTA Flexo Drunks)
εθηχπσζεο είλαη ε κειάλε, νη πιάθεο θαη νη θχιηλδξνη
Άληινμ. Δ θαηάιιειε επηινγή θαη ξχζκηζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε αχμεζε ηεο θνπθθίδαο, ην «άπισκα» ηεο κειάλεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ηππσκέλσλ πιαθάησλ. Μεξηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ απηνχο ηνπο ηνκείο είλαη νη εμήο :
α) Υάξαμε ηνπ Άληινμ, β) Σνπνζέηεζε ηνπ Άληινμ, γ) Ρχζκηζε ηνπ pH θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο κειάλεο,
δ) Ρχζκηζε απφδνζεο ηεο κειάλεο, ε) Πξφζζεζε αληη-αθξηζηηθψλ, ζη) Ρχζκηζε ζηεγλψκαηνο,
ε) Ρχζκηζε ηεο πιάθαο (πίεζε), πάληα ζε αιιειεπίδξαζε, κε ην ππφζηξσκα εθηχπσζεο.
Γσλίεο ηνπ Ράζηεξ
Μπιε : 15° / Κφθθηλν : 75° / Μαχξν : 45° / Κίηξηλν : 90°
Καηά ην Din 16547 ηα ξάζηεξ έρνπλ ηηο εμήο γσλίεο :
Κηηξηλν : 0° / Κφθθηλν : 15° / Μπιέ : 45° / Μαχξν: 75°
πλέπεηα απηψλ είλαη φηη νη κνίξεο κεηαμχ ηνπο είλαη 30°.

Γηα ηελ Φιεμνγξαθία δελ ηζρχνπλ απηά, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θπιίλδξνπ (Anilox),
ξάζηεξ πνπ έρεη 45°.

Yellow 90°
Magenta 75°
Black 45°
Red 15°

Πεγή: DFTA Flexo
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Ράζηεξ θπιίλδξνπ Άληινμ θαη Ράζηεξ θιηζέ
ηελ Φιεμνγξαθηα δελ παξαηεξνχκε κφλνλ ην ξάζηεξ ηνπ θπιίλδξνπ, αιιά πξνζηίζεηαη θαη ην ξάζηεξ
ηεο εξγαζίαο ζην θιηζέ. εκεηψλνπκε φηη ηελ ζρέζε ηνπ ξάζηεξ ζην θιηζέ, δηακνξθψλεηαη απφ ηελ
γσλία ράξαμεο ζηνλ θχιηλδξν Άληινμ.
2.13.2.

Ζ Σππνγξαθηθή Μέζνδνο

Δηζαγσγή
Δ (αλάγιπθε) ηππνγξαθηθή κέζνδνο εθηχπσζεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Κίλα, φπνπ
δεκηνχξγεζαλ ηηο πξψηεο εθηππψζεηο ζε χθαζκα θαη ζε ραξηί, απφ αλάγιπθεο μχιηλεο πιάθεο θαη
θηλεηά πήιηλα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, ηελ επνρή ηεο δπλαζηείαο ησλ Huan Chain, (History of Print in
Ancient China, 2004).
Μεηά απφ 1100 ρξφληα, ξφΕξΓνπηεκβέξγηνο νπηεκβέξγηνολ /εμέιημε μέιημεέξγηνολ αξραία Κίλα, φπνπ
δεκηνχξγεζαλ ηηο -θαηαζθεχαζε θαηηππνγξαθηθφεολ αξραία Ώπφνγξαθηθφεολ αξραία Κίλα, φπνπ
δεκηνχξγεζαλ ηηο πξψηεο εθηππψζεηο ζε χθαζκα θαηα θαη απφ πφαγξαθ κεραληθέο-ειεθηξνινγηθέο,
εμειίμεηο.
Έρεηκπξνζθέξεη/εθηππψζεη θηππψζεηνγηθέο,ξραία Κίλα, φπνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξψηεο εθηππψζεηο ζε
χθαζκα θαηα θαηαξηί, απφ αλάγιπθεο μχ1920 920πψζεηνγηθέο,ξραία Κίλα, φπνπ δεκγή ηεο έληππεο
επηθνηλσλίαο (920πψζεηνγηθέο πεξηνδηθάν βηβιίαη δηαθεκηζηηθάθέο,ξραί θαξηειάθηαθ θαξηειάθηαθάθέο
αξηειάθηαθάθέο,ξραία Κίλα, φ 1930) δξαζηεξηνπνηήζεθαλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ησλζηεξηνπνηήζεθ νη κέζνδνη ηεο η κέζν εη κέζνδνη ηεοθαη ε βαζπηππία.
Δ παξαγσγηθφηεηα ηεο εθηππσηηθήο κεζφδνπ (ζε φξζην ή επίπεδν πηεζηήξην), είλαη κέηξηαο έσο κηθξήο
παξαγσγηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εθηππσηηθέο κεζφδνπο. Δ πνηφηεηα απφδνζεο κηαο εηθφλαο κε
ξάζηεξ είλαη ρακειήο απφδνζεο, αλάιπζεο (24 γξακκέο/εθαηνζηφ), κε απνηέιεζκα λα κελ απνδίδνληαη
κε επθξίλεηα νη θσηνγξαθίεο απφ ην κεηαιιηθφ θιηζέ (κήηξα).
Δ πεξίπησζε ηεο θπιηλδξηθήο ηππνγξαθίαο έρεη κεγάιε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα αιιά ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο εθεκεξίδσλ. Έρεη ρακειή πνηνηηθή απφδνζε ζηηο θσηνγξαθίεο
θαη ζπάληα πνηνηηθφ έγρξσκν εθηππσηηθφ απνηέιεζκα. Δ θπιηλδξηθή ηππνγξαθία έρεη ζήκεξα
θαηαξγεζεί ζηελ Βπξψπε θαη ζηελ Ώκεξηθή, ιφγσ ηεο απνπζίαο πξσηνγελψλ πιηθψλ θαηαζθεπήο (π.ρ.
ακηάληνπ ζηηο κήηξεο ζηεξενηππίαο) θαη ηνπ απμεκέλνπ θνζηνινγίνπ παξαγσγήο θαη πνηφηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνγξαθηθήο κεζφδνπ
Μήηξα εθηχπσζεο
Δθηχπσζεοθήοάπ θνζηνινγίνπ παξαγσγήο θαηξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο
εθεκεξίδσλ. Έρεη ρακειή πνηνηηθή απφηοθηχπσζεοθήοάπ θνζηνινγίνπ παξαγσγήο θαηξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο. ηχπσζεοθήοάπ θνζηνινγίνπ παξαγσγήο θαηξεζηκνπνηείηαη θπξίε
ηχπσζεοθήο Ώπηφπσζεοθήοάπ θνζηνινγίνπ παξαγσγήο θαηξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξΔπηφπσζεοθήέηεζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη, κεηάπσζεοθήέηεζε ησλ θεηκέλσλ
ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη,σο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο εθεκεξίδσλ. Έρε (εηάπσζεοθήέηεζε
ησλ θεηκέηνπ 1950 κε ηελ κνλνηππία, ζεκε ηελ κνλνηππίκεεκε ηελ κηακζηνηρεία κνλφρπηα. Δνλφρπηλ
κνλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ νλφρπηλ κνλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη,σο ζηελ πεξί γξαςήκαηνονλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη,σο ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξαγΔξαςήκαηνονλ/ζχλζεζε χλζεζεηνονλνηππία,λ θεηκ (δειαδήεηνονλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή
γηλφηαλ κε ην-layout ayoutεηνονλνηππία,γηλφηαλ γίλεηνηνοη γίλεηνηνονλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή
γηλφ
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Σππνγξαθηθά κειάληα
Δειάληαθηθάλνηππία,ε ειάληαθηθάλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη,σ
Ώπνηειείηαηλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξζψο ψοηειείηαηλθαη αηηειείηαηλνηππία,λ
Έρεηειείηαηλνηππία,λ θεηκέλσλ ζηελ αξρή γηλφηαλ κε ην ρέξη,σο ζηελ πεξίπησζε ηεο
ρεηειείηαηλνηππία,λ θεθαη ηελ απνξνθεηηθφηεηα, κε ην ράξηηλν ππφζηξσκα. ηεγλψλεη κε απνξξφθεζεεμάηκηζε ή νμείδσζε ή ηελ απνξνθεηηθ (ηελ απνξνθεηηθφηεηα, κε ην Γηαλ απνξνθεηηθφηεηα,θαη
επηηπρήνξνθεηηθφ πηηπρήνξνθεηηθφηεηα, κε ην ρά (ππφζηξσκα), (ππφζηξσκα),ηθφηεηα, κε ην ράξηηλν
ππφζηξσ θαη ζπκβαηφηεηαο κεπκβα εοιάλε.
Σππνγξαθηθέο κεραλέο (πξέζζεο)
ξζην ηππνγξαθηθφ πηεζηήξην
Σν φξζην ηππνγξαθηθφ πηεζηήξην απνηειείηαη απφ κηα θηλεηή πιάθα πίεζεο θαη ηελ ζηαζεξή
βάζε ηνπνζέηεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηππνγξαθηθήο πιάθαο/θφξκαο.
Βπίπεδε ηππνγξαθηθή κεραλή
Ώπνηειείηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπ (πνηειείηαη απφκηζεοειείηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ
κειαλείνπφζηξσκα. ηεγλψλεη κε απνξξφθεζε-εμάηκηζε ή νμείδσζε ήθεκεξίδσλ. Έρεη ρακε.
ζεοειείηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζηξσκα. ηεγλψλεη κε απνξξφθεζε-εμάηκηζε ή νμείδσζε
ήθεκεξ πίεζεο. Βπίζεο πίζειείηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζηξσκα. ηεγλψλεη κε απνξξφθεζεεμάηκηζε ή νμείδσζε ήθε.
Δπίζειείηαηεπηηπγράλεηαη κέζαηαηάλεηαηπφ ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζηξσκα ηνπαηαηάλεηαηπφ ηνλ
ρψξν ηνπ κεπ νπαηαηάλεηαηπφ ην δεκηνπξγείηαη εκηνπξγείηαηη- ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζηξσκα.
ηεγλψλ ήεκηνπξγείηαηη- ηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζηξσκα. ηεγλψλεη κε απνξξφθ
Υξεζηκνπνηνχληαηηνλ
ρψξν
ηνπ
κειαλείνπφζηξσκα.
ηεγλψλεη
κε
απνξξφθεζε-εμ
Βίλαηκνπνηνχληαηηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζψλεη δηάθνξα ππνζηξψκαηα, π.ρ. ραξηηά, ραξηφληα,
δέξκακνπνηνχληαηηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζψλεη δηάθνξα ππνζηξψκΚπιηλδξηθφ ηππνγξαθηθφ
πηεζηήξην
Ώπνηειείηαηχληαηηνλ ρψξν ηνπ κειαλείνπφζψλεη δηάθνξα ππνζηξψκαηα, π.ρ. ραξηηά, ραξηφληα,ζε
ήθεκεξ πίεζεο.εη ρα Σν θιηζέ γίλεηαη κε θσηνπνιπκεξηζκφ θαηθιηζέ γίλεθαη είλαη κεγάιεο
ζθιεξφηεηαο. Βθαξκφδεηαη ζε θπιηλδξηθέο κεραλέο (κηθξνχ ζρήκαηνο) γηα εθηχπσζε εηηθεηηψλ.
Δ εθηχπσζεχπσζε εηηθεηηψλ.ξκφδεηαη ζε νπφζψλεη δηάθνξα ππνζηξψκαηα, π.ρ. ρα εξγαζηήξηα θαη
εηδηθφηεξα ζηελ κεραληθή ζηνηρεηνζεζία (θηχπσζεχπσζε εηηθεηηψ θηχπσζεχπσζε εηηθεηηψλ.ξκφδεηαη
ζε νπφζψλεη δηάθνξα ππνζηξψκαηα, π.ρ. ρα εξγαζηήξηο θηχπσζεχπσζε εηηθεηηψλ.ξ
2.13.3.

Ζ Μέζνδνο ηεο Ξεξάο ΄Οθζεη

Δηζαγσγή
Δ μεξά φθζεη είλαη κία «ζχλζεηε» κέζνδνο εθηχπσζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί αλάγιπθε κήηξα/θιηζέ
εθηχπσζεο ζε εθηππσηηθή κεραλή φθζεη. Δ μεξά φθζεη αλήθεη ζηελ αλαγιπθνηππία δηφηη κε απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο κνξθήο (ηεο κήηξαο) γίλεηαη ν νξηζκφο θαη ε θαηάηαμε ησλ κεζφδσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ
Δ κήηξα είλαη αλάγιπθεο κνξθήο θαη είλαη αλαγλψζηκε. Έρεη δπλαηφηεηεο (ρσξίο λα έρεη θζνξά),
κεγάιεο εθηχπσζεο αληηηχπσλ (50.000 – 200.000 θχιια). Δ εθηχπσζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνλ
θχιηλδξν ηνπ θανπηζνχθ θαη δε ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα χγξαλζεο. Υξεζηκνπνηεί (ζπλήζσο) κειάληα
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ηππνγξαθίαο θαη έρεη δπλαηφηεηεο θαιήο αλάιπζεο θαη απφδνζεο ηνπ εθηππσκέλνπ ζέκαηνο. Δ
πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη ην θσηνπνιπκεξηθφ θιηζέ (κήηξα
εθηχπσζεο).
Οη εθηππσηηθέο κεραλέο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φθζεη αιιά έρνπλ κηθξέο ηερληθέο αιιαγέο,
ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο. Ώπηφ γίλεηαη δηφηη ε εθηππσηηθή κήηξα έρεη πάρνο απφ 0.8 mm-1.80 mm.
Οη κήηξεο εθηχπσζεο απνηεινχληαη απφ κέηαιιν θαη πιαζηηθή αλάγιπθε επηθάλεηα θσηνπνιπκεξηθνχ
πιηθνχ. Δ εθηππσηηθή θφξκα-πιάθα-κήηξα, είλαη ζε αλαγλψζηκε κνξθή. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί
κεηαθέξεη ηελ εηθφλα ζην θανπηζνχθ κε αλαγλψζηκν θαη ζην εθηππσηηθφ ππφζηξσκα αλαγλψζηκν.
Υξεζηκνπνηείηαη ζε εθηππψζεηο κεγάινπ ηηξάδ (πνζφηεηαο θχιισλ) θαη έρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο
δηαθφξσλ ππνζηξσκάησλ φπσο ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ θχιιν θ.ιπ.

2.14.

Δζψγιπθνο Μέζνδνο Δθηχπσζεο (Βαζπηππία-Υαιθνγξαθία)

2.14.1.

Δηζαγσγή

Δ ΐαζπηππία είλαη κηα κέζνδνο εθηχπσζεο κεγάιεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ εθηχπσζε πςειήο πνηφηεηαο, ζε έληππα ζπζθεπαζίαο ή θαη εθδφζεσλ. Οη εθαξκνγέο ηεο
ζπζθεπαζίαο πεξηιακβάλνπλ εχθακπηεο ζπζθεπαζίεο π.ρ. θαγεηνχ, φπνπ ε πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο
είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο, ζηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαθήκηζε. Δ παξαγσγή εθδφζεσλ
πεξηιακβάλεη έγρξσκα πεξηνδηθά κεγάιεο παξαγσγήο φπσο ην National Geographic, ηα έλζεηα ηνπ
Κπξηαθάηηθνπ Σχπνπ, ην πεξηνδηθφ Burda (Γεξκαληθή έθδνζε), δηάθνξνη δηαθεκηζηηθνί θαηάινγνη
θ.ιπ. Πξφζζεηεο εθαξκνγέο ηεο βαζπηππίαο είλαη νη εθηππψζεηο ραξηηψλ ηαπεηζαξίαο, ραξηηψλ
πεξηηπιίγκαηνο θαη θαιπκκάησλ δαπέδνπ, θ.α..
Δ ρξνλνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αξρίδεη ηνλ 15ν αηψλα, κε ηε ρξήζε ραξαγκέλσλ επηπέδσλ ράιθηλσλ
πιαθψλ, δειαδή ηελ ραιθνγξαθία. ηε ΐαζπηππία ρξεζηκνπνηνχληαη θχιηλδξνο (κήηξα), πνπ θέξεη ηελ
εηθφλα, ν νπνίνο έρεη ραξαρηεί κε ειεθηξνκεραληθφ ή κε laser κέζνδν. Οη θχιηλδξνη θζείξνληαη πνιχ
δχζθνια θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθηππψζεηο κεγάιεο παξαγσγήο εληχπσλ θαη ζε κεγάιε
ηαρχηεηα, κε κηθξή κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζε επαλεθηχπσζε.
ηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο, ε ΐαζπηππία ζπλαγσλίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο Φιεμνγξαθίαο, ελψ ζηνλ
ηνκέα ησλ Βθδφζεσλ κε ηελ εθηχπσζε ηεο θζεη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο
παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο έλαληη ησλ άιισλ κεζφδσλ πνπ είλαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ηπρψλ
επηδηψξζσζεο (ιαζψλ) ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ.
Γηαδηθαζία εθηχπσζεο
Βίλαη κία απιή κέζνδνο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε έλαλ θχιηλδξν (κήηξα), πνπ
απνηειείηαη απφ ραξάμεηο-εζνρέο, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ην κειάλη. Σν κειάλη κεηαθέξεηαη,
(εθηππψλεηαη) ζην ππφζηξσκα απφ ην δνρείν ηνπ κειαληνχ, κέζα ζην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ν θχιηλδξνο
πνπ θέξεη ηελ εηθφλα. Δ πεξηζηξνθή απηή επηηξέπεη ηε κειάλσζε ησλ εζνρψλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
θπιίλδξνπ. Έπεηηα έλα εηδηθφ καραίξη απνκαθξχλεη ην πεξίζζην κειάλη.
Ώθνινπζεί ε επαθή ηνπ θπιίλδξνπ κε ην ππφζηξσκα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κειαληνχ. Μεξηθέο θνξέο
γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνζηαηηθήο βνήζεηαο (Electro Static Assist) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά θαη ε
ηέιεηα πξφζθπζε ηνπ κειαληνχ, θπξίσο ζηα ππνζηξψκαηα ραξηηνχ. Σν κειάλη ζηεγλψλεη (εληφο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηέγλσζεο), πξνηνχ εθηππσζεί ην επφκελν ρξψκα.
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Πεγή: (Sinapse France), εθηππσηηθή κεραλή βαζπηππίαο (πέληε ρξσκάησλ)
2.14.1.1.

Ο Κχιηλδξνο Βαζπηππίαο

Ο θχιηλδξνο (κήηξα) ΐαζπηππίαο θέξεη ηελ εηθφλα θαη είλαη ζχλζεηνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, θηηαγκέλνο
απφ πνιιά ζηξψκαηα. Έρεη κηα βάζε (κέηαιιν steel), πάλσ ζηελ νπνία επηζηξψλεηαη έλα πιηθφ πνπ
επηηξέπεη ηε ράξαμε ηεο εξγαζίαο. ην ηέινο επηκεηαιιψλεηαη γηα λα ζθιεξχλεη ε επηθάλεηα θαη λα
παξαηαζεί ν ρξφλνο δσήο ηνπ θπιίλδξνπ.
Ο εθηππσηηθφο θχιηλδξνο θαηαζθεπάδεηαη θαηά θαλφλα πάλσ ζε έλαλ ηζνδπγηαζκέλν αηζαιέλην
θχιηλδξν πνπ είλαη γαιβαληζκέλνο κε ραιθφ. Ο αηζαιέληνο θχιηλδξνο πξέπεη λα είλαη
θαιηκπξαξηζκέλνο ψζηε λα κε δεκηνπξγεί επηπινθέο-θξαδαζκνχο ζηελ πεξηζηξνθηθή ηνπ θίλεζε φηαλ
γίλεηαη ε εθηχπσζε κε κεγάιε ηαρχηεηα. Κάζε θξαδαζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ
εθηχπσζε, λα απμήζεη ηελ θζνξά ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηνπ καραηξηνχ θαη λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην
πηεζηήξην.
Δ ζέζε ηνπ θπιίλδξνπ ζην πηεζηήξην κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ην πηεζηήξην, αιιά γεληθά ν
θχιηλδξνο κπνξεί είηε λα απνηειείηαη απφ νινθιεξσκέλα ζηειέρε (λα είλαη εληαίνο), είηε λα δηαηξείηαη
θαη λα απνηειείηαη απφ ηκήκαηα θψλνπο γηα λα ζηεξίδεηαη.
Οη αηζάιηλνη θχιηλδξνη θαιχπηνληαη αξρηθά κε έλα ιεπηφ ζηξψκα ληθειίνπ, ην νπνίν βνεζά ηε
κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ ζηε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ. Έπεηηα ε επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ επηραιθψλεηαη. Δ
κεηαθνξά επηηπγράλεηαη ράξε ζην ζπλερέο ξεχκα πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα δηάιπκα κε ειεθηξνιχηε. Ο
ραιθφο απφ ηελ άλνδν κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκεηάιισζεο θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ
θχιηλδξν. Μφιηο ππάξμεη ειεθηξηθή ηάζε ηα κφξηα κε ην ζεηηθφ θνξηίν ειθχνληαη απφ ηνλ θχιηλδξν.
Σν ζεηηθφ θνξηίν ζηελ άλνδν θέξεη ηνλ θχιηλδξν κέζα ζην δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα ηα ηφληα ηνπ ραιθνχ
κεηαθέξνληαη ζηνλ θχιηλδξν φπνπ ην ζεηηθφ θνξηίν πνπ απέθηεζαλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελαπφζεζή
ηνπο πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ο ειεθηξνιχηεο θαη ην δνρείν επηιέγνληαη θαη ειέγρνληαη πξνζεθηηθά
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη έγηλε ε κεηαθνξά θαη φρη θάπνηα άιιε αληίδξαζε ηνπ ειεθηξνιχηε.
Βπηπιένλ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα ειέγρεηαη ψζηε ε κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ λα είλαη νκνηφκνξθε.
Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θπιίλδξσλ. Σα πξψηα δχν ζηξψκαηα, ην
ιεπηφ θαη ην παρχ, έρνπλ ηελ ίδηα αξρή. ε απηά ηνπνζεηείηαη κηα βάζε ραιθνχ θαη κεηά αθνινπζεί
76

άιιν έλα ζηξψκα ραιθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ράξαμε. Δ ζχλζεζε ηνπ ραιθνχ κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη ζε απηφ ην ζηξψκα. Δ ιεπηή κέζνδνο επηηξέπεη πνιιαπιέο ραξάμεηο ζην ραιθφ, πξνηνχ
λα είλαη μαλά απαξαίηεηε ε επηράιθσζε. Σα δχν απηά ζηξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο ησλ
πεξηπηψζεσλ ζηηο εθαξκνγέο, γηα έληππα ζπζθεπαζίαο. ε άιιε κέζνδν έρνπκε έλα ιεπηφ επηθαιππηηθφ
ζηξψκα ραιθνχ, πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ράξαμε θαη πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί φηαλ νινθιεξσζεί ε
εξγαζία. Γηα λα γίλεη απηφ πην εχθνιν απαηηείηαη κηα εηδηθή επίζηξσζε κεηαμχ ησλ δχν ράιθηλσλ
επηθαλεηψλ. Δ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ζε εηδηθέο εθδφζεηο.
Μφιηο ηειεηνπνηεζεί ε επηράιθσζε ζηνλ θχιηλδξν επεμεξγάδεηαη ψζηε λα απνθηήζεη ηε ζσζηή
δηάκεηξν.
Πξφζθαηα κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,
έρνπκε ηελ πξνζζήθε πιαζηηθψλ πιηθψλ, ε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ επηραιθψλεηαη θαη ραξάζζεηαη.
Δ πιεηνςεθία ησλ θπιίλδξσλ θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνκεραληθήο ράξαμεο. Ώλ θαη ε
εγράξαμε ραιθνχ έρεη αληηθαηαζηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζε εθαξκνγέο κε
ηδηαίηεξα πνηνηηθά απνηειέζκαηα.
Ζιεθηξνκεραληθή Υάξαμε
Υξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ειέγρνπλ κηα ηαιαληεπφκελε θίλεζε, (πάλσ απφ
9000 ηαιαληψζεηο ην δεπηεξφιεπην), ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα βειφλα ράξαμεο απφ δηακάληη θαη
ραξάζζεη ζηνλ θχιηλδξν ην ζέκα, θαζψο πεξηζηξέθεηαη. Δ εξγαζία (κήηξα-βαζπηππηθφο θχιηλδξνο),
απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά κηθξψλ εζνρψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε κήηξα. Ο αξηζκφο θαη ην βάζνο ησλ
εζνρψλ πνπ ραξάζζνληαη εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο. Κάζε θεθαιή εγράξαμεο πεξηέρεη
έλα θχξην δηακάληη θαη έλα ζχζηεκα απνκάθξπλζεο.
Γηα λα επηηεπρζεί ε ράξαμε, ν θχιηλδξνο ζηεξίδεηαη ζηελ εηδηθή κεραλή εγράξαμεο. Ο ρξφλνο
θαηαζθεπήο ηνπ θπιίλδξνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηελ επηθάλεηα (ηεο εξγαζίαο)
ηεο ράξαμεο. Με ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ράξαμεο, κπνξεί λα απμεζεί ν αξηζκφο
θεθαιψλ ησλ βειφλσλ εγράξαμεο, κε θάζε θεθαιή λα «αλαιακβάλεη» έλα ηκήκα ηνπ θπιίλδξνπ (πνπ
αλαθέξεηαη σο ινπξίδα). Γηα παξάδεηγκα, πξέπεη φιεο λα ραξάζζνπλ ηηο εζνρέο κε ηηο ίδηεο
πξνδηαγξαθέο θαη δηαζηάζεηο.
Δ γσλία, ην κέγεζνο θαη ε δχλακε θαηά ηελ νπνία ραξάδεη ε βειφλα θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα
ησλ εζνρψλ. πλεπψο, ε επηινγή ηεο βειφλαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γίλεηαη αλάινγα κε ηελ
εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ εθηππσηηθή εθαξκνγή. Γηα κηα δεδνκέλε πεξηνρή
εθηχπσζεο, ζηελ νπνία απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα κειαληνχ, ην βάζνο ηεο εζνρήο απμάλεηαη,
κεηψλνληαο ηε γσλία πνπ γέξλεη ε βειφλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη αιιαγέο ζηελ ηζρχ ηνπ ρξψκαηνο
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε κεηαβνιή ησλ πξνδηαγξαθψλ-ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κειαληνχ.
Σα ζρήκαηα ησλ εζνρψλ ραξάζζνληαη ζηνπο θπιίλδξνπο γηα θάζε ρξψκα κε δηαθνξεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα εμαιείθεηαη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο «κνπαξέ». Σν ζρήκα ηεο αλψηεξεο
επηθάλεηαο αλαθέξεηαη σο ν ιφγνο πίεζεο. Σν καχξν ζπλήζσο ραξάζζεηαη κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα απφ
άιιν ρξψκα θαη πξνζδίδεη ιεπηνκέξεηα ζε κηα εηθφλα. Ώιιάδνληαο ηε ζρεηηθή ηαρχηεηα κεηαμχ ηεο
ραξαθηηθήο βειφλαο θαη ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θπιίλδξνπ, κεηαβάιιεηαη ε ζρέζε πίεζεο. Ώπηφ
πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θπιίλδξνπ.
Μηα εηθφλα πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα κηθξνζθφπην ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηνλ θχιηλδξν, ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο.
Υάξαμε κε laser
Δ ράξαμε κε laser είλαη ηθαλή λα επηηχρεη πνιχ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο (πηζαλφλ θαη 35.000 ραξάμεηοεζνρέο ην ιεπηφ). ε απηή ηε ηερληθή κέζνδν, ε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν ηζίγθνο, ν νπνίνο
κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ην laser επθνιφηεξα απφ ηνλ ραιθφ. Βπηπιένλ, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
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κεηψλεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα laser. Σν ζρήκα ησλ εζνρψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην laser κπνξεί
λα δηαθνξνπνηεζεί θαη απηφ πξνζθέξεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ειεθηξνκεραληθά
ραξαγκέλσλ εζνρψλ.
Δ επηθάλεηα ηνπ ραιθνχ (ή ηνπ ηζίγθνπ) είλαη ζρεηηθά καιαθή. πλεπψο, γηα λα βειηηψζνπκε ηελ
αληνρή ηνπ θπιίλδξνπ επηρξσκηψλνπκε ηε ραξαγκέλε επηθάλεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη κηα
ζθιεξφηεξε επηθάλεηα ε νπνία θζείξεηαη αξγά ππφ ηελ πίεζε-απφμεζε ηεο ιεπίδαο θαζαξηζκνχ. Δ
επηρξσκίσζε γίλεηαη ειεθηξνρεκηθά, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν ραιθφο θαη εμαζθαιίδεη φηη ε επίζηξσζε
είλαη αθφκα θαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ. Γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ
θπιίλδξνπ, ην ηειεπηαίν ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ πεξηιακβάλεη ην ινπζηξάξηζκα ηεο επηθάλεηαο, κε
ρξήζε εμαηξεηηθνχ ραξηηνχ ή ιίζνπ ιείαλζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαβάιιεηαη ε ηξαρχηεηα θαη ε
κνξθή ηεο επηθάλεηαο.
Ο φγθνο κηαο εζνρήο είλαη ην θξίζηκν ζεκείν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κειαληνχ απφ ηνλ θχιηλδξν ηεο
βαζπηππίαο ζην ππφζηξσκα. Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία είλαη ε αμηνπνίεζε
ηεο επηθάλεηαο ψζηε λα έρνπκε έλα απνηέιεζκα γηα ηνλ φγθν, κέζσ απηψλ ησλ κεηξήζεσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθαζνξηζκέλν κέγεζνο εζνρήο θαη ηεο γσλίαο ράξαμεο. Δ εξκελεία ηνπ
ζρήκαηνο θαη ζπλεπψο θαη ηνπ φγθνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θαηλνκεληθά
παλνκνηφηππσλ θπιίλδξσλ κε ηηο επαθφινπζεο πνηνηηθέο δηαθνξέο ζηελ εθηχπσζε, φπνπ απαηηείηαη
ρξσκαηηθή αξκνλία.
Σν κηθξνζθφπην είλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ θπιίλδξσλ
ΐαζπηππίαο. Έλα κηθξνζθφπην ηνπνζεηείηαη ζηνλ θχιηλδξν θαη εζηηάδεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ, ε νπνία
κπνξεί ηψξα λα κειεηεζεί νπηηθά. Έηζη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ (δεδνκέλα κεηξήζεσλ) γηα ηελ αλψηαηε
επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ˙κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Δ κέζνδνο επίζεο επηηξέπεη κηα νπηηθή
πξφζβαζε ζηηο πεξηνρέο εθηφο ηεο εηθφλαο. Δ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ
ρεηξηζηή θαη ν φγθνο ησλ εζνρψλ εμάγεηαη ζαλ ζπκπέξαζκα απφ ηε γεσκεηξία ηεο βειφλαο ράξαμεο.
Γεσκεηξηθφ ζηνηρείν ή κεηξήζεηο γηα ηελ ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε απηή
ηελ ηερληθή, παξφιν πνπ είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε ζηε ρξήζε.
Δ αξλεηηθή ζπξξαθή ζε εζηηαθφ κηθξνζθφπην (CCFM) ρξεζηκνπνηεί έλα νπηηθφ κηθξνζθφπην γηα λα
ιάβεη κηα εηθφλα κηαο εζνρήο ηεο επηθάλεηαο ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν κηθξνζθφπην ρξεζηκνπνηεί θαθνχο
κεγάιεο κεγέζπλζεο κε κηθξφ βάζνο ηνπ πεδίνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη φηαλ ην κηθξνζθφπην
εζηηάδεη, ειέγρεη κφλν κία κηθξή πεξηνρή ηεο εηθφλαο ηελ νπνία εμεηάδνπκε.
Σν ζχζηεκα ζαξψλεη ηηο εζνρέο θαη κηα ηειηθή εηθφλα παξάγεηαη ζαλ κηα ζχλζεζε πνιιψλ εηθφλσλ πνπ
ιήθζεθαλ. Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην φηη είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα κεηξήζεηο πάλσ απφ 20 ιεπηά γηα θάζε εζνρή. Μπνξεί σζηφζν, λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν
νπηηθνπνίεζεο, πνπ ε θζνξά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ρξσκίνπ λα είλαη νξαηή.
Δ αθξηβήο ζέζε θάζε εηθνλνζηνηρείνπ (pixel) κπνξεί λα γίλεη γλσζηή κε αθξίβεηα πξνζέγγηζεο πάλσ
απφ 10 nm θαη κε απηφ ην δεδνκέλν πνιιέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εζνρή κπνξνχλ λα
ππνινγηζηνχλ, φπσο ν φγθνο, ε γεσκεηξία θαη ε εζσηεξηθή ζθιεξφηεηα ηνπ ηνηρψκαηνο θάζε εζνρήο.
Ώπηφ απνηειεί κία γξήγνξε θαη αθξηβή κέζνδν πνζνηηθνπνίεζεο ησλ εζνρψλ. Με απηφ ην ζχζηεκα
ζπιιέγνληαη πάλσ απφ ην 90% (θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πάλσ απφ ην 95%) ησλ δεδνκέλσλ πνπ
απαηηνχληαη.
Ώθνχ έρνπλ κεηξεζεί, ν θχιηλδξνο είλαη έηνηκνο λα ηνπνζεηεζεί ζην πηεζηήξην. Γηα λα εμαζθαιηζηεί
φκσο ε αθεξαηφηεηα ηεο εηθφλαο πνπ θέξεη, είλαη ζχλεζεο πξνηνχ ηνπνζεηεζεί ζην θαλνληθφ πηεζηήξην
λα ειέγρεηαη ζε έλα δνθηκαζηηθφ, ζην νπνίν ππάξρεη έλαο θχιηλδξνο δηαδνρηθά θαη ηππψλεηαη κφλν έλα
ρξψκα ζην ππφζηξσκα πνπ θηλείηαη αξγά. Καζψο ην δνθηκαζηηθφ πηεζηήξην θηλείηαη πνιχ πην αξγά απφ
ην θαλνληθφ θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξεηηθά κειάληα, δελ είλαη βέβαην φηη ηα ρξψκαηα ζα
είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αιιά ζίγνπξα ζα γίλνπλ γλσζηά ηπρφλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ηεο ράξαμεο.
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Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θπιίλδξνπ ΐαζπηππίαο είλαη κεγάιν.
Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο θπιίλδξσλ δηεμάγεηαη απφ
εηαηξίεο απνθιεηζηηθά, νη νπνίεο παξάγνπλ θπιίλδξνχο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ πηεζηεξίσλ. Ώπηφ
απνηειεί αληίζεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εθηππσηηθέο δηαδηθαζίεο, φπνπ νη πιάθεο ζπλήζσο
θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ίδηα ηε βηνκεραλία. Ώπηή ε "έμνδνο πιεξνθνξηψλ" κπνξεί λα είλαη πξφβιεκα αλ
ππάξρεη εληαηηθφ σξάξην παξαγσγήο.
2.14.1.2.

Μαραίξη Απφμεζεο

Δ ιεηηνπξγία ηνπ καραηξηνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο. Σν καραίξη έρεη
δχν ιεηηνπξγίεο λα εθηειέζεη. Πξψηα πξέπεη λα ηξνθνδνηήζεη ηηο εζνρέο κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα
κειαληνχ θαη κεηά λα απνκαθξχλεη ην κειάλη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ εηθφλα, ψζηε λα
απνηξαπνχλ ειαηηψκαηα ζηελ εθηχπσζε.
Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αθνξνχλ ζηε γσλία κεηαμχ ηνπ καραηξηνχ θαη ηνπ
θπιίλδξνπ, ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ καραηξηνχ θαη ηνπ ζεκείνπ πίεζεο θαη ζην είδνο ηεο άθξεο ηνπ
καραηξηνχ.
Δ γσλία ηνπ καραηξηνχ είλαη ζεκαληηθή ζηε δηαηήξεζε ησλ ζσζηψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο κειαληνχ. Δ
γσλία κεηαμχ ηνπ καραηξηνχ θαη κίαο εθαπηνκέλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ, πξέπεη λα είλαη
πεξίπνπ 60 κνίξεο ζην ζεκείν επαθήο, αλ θαη απηφ ηξνπνπνηείηαη ζηα δηάθνξα πηεζηήξηα. Καηά ηε
δηάξθεηα εθηππψζεσλ πςειψλ ηαρπηήησλ, ην καραίξη κπνξεί λα έρεη ηελ ηάζε λα απνθιίλεη θαη λα
αλπςψλεηαη. Γηα λα θξαηεζεί ην κειάλη ζηελ θαηάιιειε γσλία, κεξηθέο θνξέο ππνζηεξίδεηαη απφ έλα
αθφκα καραίξη.
Αηάθνξεο ζπζθεπέο ζπγθξάηεζεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ιεπηφ ζηελφ
καραίξη, ην νπνίν ζπλαξκνινγείηαη καδί κε ην ζχζηεκα απφμεζεο (ιεπίδα θαζαξηζκνχ). Έλα απφ ηα
πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ καραηξηνχ θαη ηεο ιεπίδαο πνπ
ην ππνζηεξίδεη θαη κφλν έλα κηθξφ ζηελφ θνκκάηη ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζεί ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο. Βάλ ε γσλία ηνπ καραηξηνχ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε, ηφηε πξνθαινχληαη δηάθνξα
πξνβιήκαηα φπσο ηξεκάκελεο γξακκέο θαη επηπιένλ κειάλη, ελψ αλ είλαη κηθξή ηα αληίηππα ηείλνπλ λα
έρνπλ ιεπηέο γξακκέο.
Δ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ καραηξηνχ θαη ηνπ θπιίλδξνπ πίεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ππαγνξεχεη
ζε ηη βαζκφ πξέπεη λα ζηεγλψζεη ην κειάλη πάλσ ζηνλ θχιηλδξν, πξνηνχ ηππσζεί ζην ππφζηξσκα. Γηα
κία δεδνκέλε ηαρχηεηα, φζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε γσλία ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν ρξφλνο
ζηεγλψκαηνο πνπ απαηηείηαη. Σν κεξηθψο ζηεγλφ κειάλη ζα έρεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο απφ απηέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ θχιηλδξν θαη κπνξεί λα αιιάμεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο.
Σν ζρήκα ηνπ καραηξηνχ ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ, κε θάζε ζρήκα λα εθαξκφδεηαη
ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα ηεηξάγσλα καραίξηα, κε θιίζε,
ζηξνγγπιεκέλα θαη κε δηαθνξά πάρνπο ζην ηειείσκά ηνπο. Έλα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο
ζπλερνχο θαη πςειψλ ηαρπηήησλ πίεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηε ιεπίδα θαη ηνλ θχιηλδξν, είλαη
ε θζνξά ηνπ καραηξηνχ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θιίζεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ
καραηξηνχ.
Ώπηή ε αιιαγή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηαθνξά ηνπ κειαληνχ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο θαη
κεξηθέο θνξέο ην καραίξη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. ρήκαηα φπσο απηφ ηεο ιεπίδαο πνπ ζηελεχεη ζην
ηειείσκα ηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή επαθή θαηά ηελ
εθηχπσζε, θαζψο ην καραίξη θζείξεηαη. Βπηπιένλ, επίζηξσζε γηα παξάδεηγκα θεξακηθή, κπνξεί λα
πξνζηεζεί ζην καραίξη γηα λα παξαηαζεί ε δσή ηνπ.
Χζηφζν, πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία θαζψο ην καραίξη δελ πξέπεη λα θζείξεη ην ρξψκην απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ. Σν καραίξη πξνκεζεχεηαη ζε θπιίλδξνπο θαη θφβεηαη ζε θαηάιιεια κήθε
πξηλ ηνπνζεηεζεί ζηε κεραλή.
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Δ γσλία ηνπ καραηξηνχ είλαη ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο παξακέηξνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ειαθξψο
κε γξακκηθφ κε ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά λα παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα επίπεδα δχν θαη ηξία πνπ
αθνξνχλ ζηηο κηθξφηεξεο γσλίεο. πλεπψο, ε ζέζε ηνπ καραηξηνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηηο
πιαθάηεο θαη ηηο εκηηνληθέο πεξηνρέο. Καζψο απμάλεηαη ε γσλία ηνπ καραηξηνχ, ε εηθφλα γίλεηαη πην
αλνηρηφρξσκε κε κείσζε ζην ρξψκα επηηξέπνληαο ζε έλα ιεπηφηεξν ζηξψκα κειαληνχ λα ηππψλεηαη.
Αελ ππάξρεη θακία ζπλέπεηα ζηα πιαθάηα ρξψκαηα εάλ αιιάμνπκε κφλν ηε δχλακε πίεζεο ηνπ
καραηξηνχ. Οη αιιαγέο ζην ρξψκα δελ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηελ επαλαιεςηκφηεηα ησλ
κεηξήζεσλ θαη δελ ππάξρνπλ νξαηέο κεηαβνιέο ζην ρξψκα. Δ απμεκέλε πίεζε δε ζα πξνθαιέζεη ηε
ξνή ησλ εζνρψλ, αιιά ζα ζπληειέζεη ζηελ καθξνπξφζεζκε θζνξά πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αιιαγή ηεο γεσκεηξίαο ηνπο. Ώπηφ κε ηε ζεηξά ηνπ φκσο ζα πξνθαιέζεη δηαθνξά ζηελ απφρξσζε.
2.14.1.3.

Μειάλη

Ώπφ φιεο ηηο εθηππσηηθέο κεζφδνπο, ε ΐαζπηππία απαηηεί κειάληα κε ην ρακειφηεξν ημψδεο θαη έηζη ην
πνζνζηφ ησλ δηαιπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κειάλη κπνξεί λα είλαη θαη 90%. Δ θχζε ηνπο είλαη
γεληθά Νεπηψλεηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ δηαιπηηθφ ην λεξφ ή ζπλεζέζηεξα νξγαληθνχο δηαιχηεο.
Καζψο ε δηαδηθαζία είλαη πςειήο ηαρχηεηαο, νη δηαιχηεο είλαη πνιχ πηεηηθνί, έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ν
απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο ηνπ κειαληνχ κεηαμχ ησλ εθηππσηηθψλ κνλάδσλ.
Σν κειάλη είλαη πηεηηθφ θαη κπνξεί λα ράζεη ηνπο δηαιχηεο ηνπ φηαλ βξίζθεηαη ζην δνρείν απνζήθεπζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο εμάηκηζεο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηεο πηεηηθφηεηαο θαη επίζεο πξνθαιεί ρξσκαηηθή δηαθνξά ζην κειάλη.
Με ζθνπφ ηελ απνηξνπή απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, πνιιά πηεζηήξηα έρνπλ ελζσκαησκέλεο απηφκαηεο
κνλάδεο ειέγρνπ, νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηελ πηεηηθφηεηα ηνπ κειαληνχ πξνζζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο
πνζφηεηεο δηαιπηψλ ζην κειάλη. Βλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ πηεηηθφηεηα,
κεηξψληαο ηελ ρεηξνθίλεηα ή κε ειεθηξνληθφ κεραληζκφ θαη πξνζζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα
δηαιχηε.
Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθηχπσζε κε ηε κέζνδν ηεο ΐαζπηππίαο, είλαη ε
αληθαλφηεηα κεηαθνξάο ηνπ κειαληνχ απφ ηηο εζνρέο, δεκηνπξγψληαο ην θαηλφκελν θνπθίδσλ πνπ
ιείπνπλ.
2.14.1.4.

Δθηππσηηθά Πηεζηεξία

Δ πιεηνςεθία ησλ εθηππψζεσλ ΐαζπηππίαο γίλεηαη ζε ππνζηξψκαηα κε ηε κνξθή ξφισλ, γηα
εθαξκνγέο πζθεπαζίαο θαη γηα εθαξκνγέο Βθδφζεσλ. Χζηφζν, κεξηθέο κεραλέο ηξνθνδνζίαο θχιισλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βηνκεραλίεο εθηχπσζεο ραξηφθνπησλ θαη ζε εθαξκνγέο πνιπζηξσκαηηθψλ
ππνζηξσκάησλ. Σα πηεζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθηππψζεηο εθδφζεσλ, ηείλνπλ λα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξα, κε ην πιάηνο ησλ ξφισλ λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2,5 κέηξσλ, έλαληη ηνπ ελφο κέηξνπ πνπ
είλαη γηα εθαξκνγέο ζηε ζπζθεπαζία. Σν αθξηβέο πιάηνο ησλ πηεζηεξίσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ
εθαξκνγή.
Παξφι‘απηά, ππάξρνπλ θαη κεξηθά πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηχπσζε
εηηθεηψλ θαη κηθξψλ ζπζθεπαζηψλ.
Ώπφ φιεο ηηο εθηππσηηθέο δηαδηθαζίεο, ε ΐαζπηππία είλαη ε ηαρχηαηε ζε παξαγσγή θαη έηζη ην κειάλη
είλαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηαιχηεο ιφγσ ηνπ φηη ην ζηέγλσκα κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ είλαη
απαξαίηεην. Δ πξνζζήθε ελφο ζηεγλσηηθνχ θαη ε αλάγθε ηππψκαηνο πγξνχ πάλσ ζε ζηεγλφ,
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην κέγεζνο ηνπ πηεζηεξίνπ.
Καζψο ην πνζνζηφ ηνπ δηαιχηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κειάλη βαζπηππίαο είλαη πάλσ απφ ην 90%, ε
απνκάθξπλζή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηεγλψκαηνο κπνξεί λα απαηηήζεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα.
Σα ζηεγλσηήξηα εθηνμεχνπλ δεζηφ αέξα ζην ξφιν θαζψο απηφ πεξλάεη.
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Βπεηδή ν δεζηφο αέξαο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηα ζηεγλσηήξηα, πεξηέρεη δηάιπκα, είλαη ζπρλά
θεξδνθφξν λα θαίγεηαη μαλά ψζηε λα παξέρεη δέζηε γηα ηε βηνκεραλία. Ώπηφ παξέρεη νηθνλνκηθφ
φθεινο, κεηψλνληαο ηηο δαπάλεο θαπζίκσλ θαη επηπιένλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πνζφηεηα VOC πνπ
απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Δ ζρεηηθή κε ην Πεξηβάιινλ λνκνζεζία πεξηνξίδεη ην πνζφ VOC
πνπ κπνξεί λα εθπέκπεηαη απφ ηα πηεζηήξηα.
Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ ζπκπηψζεσλ κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ, ειέγρεηαη ε ηάλπζε ηνπ
ππνζηξψκαηνο, ξφινπ θαη ξπζκίδεηαη ελδηάκεζα ζηηο κνλάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηχπσζεο θαη
φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο απμεζεί (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηεγλψκαηνο). Ώπηφ είλαη
κεγάιεο ζεκαζίαο ζηα ππνζηξψκαηα θηικ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία, φπνπ νη ειαζηηθέο
ηνπο ηδηφηεηεο είλαη πνιχ επαίζζεηεο ζηε ζεξκνθξαζία.

2.15.
2.15.1.

Δπίπεδε Μέζνδνο (Υεκηθή Δθηχπσζε) Ληζνγξαθία / Οθζεη
Δηζαγσγή

Δ Ληζνγξαθία αλαπηχρζεθε ην 1798 απφ ηνλ Alois Senefelder. Έλα επίπεδν θνκκάηη αζβεζηφιηζνπ
ραξάρηεθε ρεκηθά γηα λα παξαρζεί κηα απνηππσκέλε εηθφλα ε νπνία κπνξνχζε λα ηππσζεί ζε ραξηί.
Ώπηή ε δηαδηθαζία ήηαλ θζελφηεξε απφ ηελ εθηχπσζε κε ηε ρξήζε (ηεο ηφηε δηαδηθαζίαο ηεο
ραιθνγξαθίαο ή ηεο ηππνγξαθίαο), νπφηε θαη έγηλε δηάζεκε. Σν θίλεηξν γηα ηε κεγαιχηεξε
παξαγσγηθφηεηα, ην έδσζε ε αλάγθε εθηχπσζεο θαη δηάδνζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο εθεκεξίδαο, φπνπ
θαη νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πηεζηεξίνπ πνπ ηππψλεη ηηο δχν φςεηο ηνπ θχιινπ κε έλα κφλν
πέξαζκα.
Δ ηερλνινγία ηεο θζεη δηαθνξνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε ελφο θπιίλδξνπ θανπηζνχθ θαη
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ira Rubel. Δ ηνπνζέηεζε ελδηάκεζα ζηε κήηξα (ηζίγθν) ελφο θπιίλδξνπ
θαιπκκέλνπ κε θανπηζνχθ, βειηίσζε ηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηελ εθηππσκέλε επηθάλεηα. Παξάιεια ππήξμαλ εμειίμεηο ζηε θσηνγξαθία θαη ζηε
θσηνκεραληθή θαηαζθεπή ηεο πιάθαο-κήηξαο. Δ ζπλερήο αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ, βαζίζηεθε ζε
βειηηζηνπνηήζεηο ζηα ππνζηξψκαηα θαη ζηα αλαιψζηκα πιηθά φπσο είλαη ην ραξηί, ην κειάλη θαη ηηο
κήηξεο. Παξάιιεια έγηλαλ βειηηψζεηο θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ φπσο είλαη ην ζχζηεκα
ηξνθνδνζίαο, ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο κεραλήο θ.ιπ. Ώπηφ νδήγεζε ζηελ κεγάιε παξαγσγηθή
ηθαλφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα έληππα, π.ρ. βηβιία, πεξηνδηθά
πςειήο πνηφηεηαο, εθεκεξίδεο θαη δηαθεκηζηηθφ-πξνσζεηηθφ έληππν, ζπζθεπαζίεο, θ.ιπ.
2.15.2.

Μεραλέο Οθζεη

Οη ζχγρξνλεο κεραλέο θζεη ηππψλνπλ είηε ζε μερσξηζηά θχιια (Sheetfed Offset), είηε ζε ζπλερή ξνή,
νη γλσζηέο κεραλέο ηξνθνδνζίαο κε ξνιφ (WebOffset). Οη γεληθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δχν απηψλ ηχπσλ
είλαη νη ίδηεο. Δ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ πηεζηεξίνπ είλαη γεληθή κε θνηλέο αξρέο θαη ζηνπο
δχν ηχπνπο.
Σα εθηππσηηθά πηεζηήξηα πεξηιακβάλνπλ μερσξηζηέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδνρηθά γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη
ε δήηεζε γηα πςειφηεξε πνηφηεηα θαη επξχηεξε επειημία ζηε ρξήζε. Σν κέγεζνο ησλ εθηππσηηθψλ
κεραλψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδπαζκνί φπσο:
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•Μνλφρξσκεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κία κνλάδα εθηχπσζεο.

Μνλφρξσκε εθηππσηηθή φθζεη, Πεγή: (Heidelberg)
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•Αίρξσκεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δχν κνλάδεο,

Πεγή: (Heidelberg) (Αίρξσκε φθζεη)

•Σεηξάρξσκεο, επίπεδεο - θχιινπ, εθηππσηηθέο κνλάδεο γηα ηαπηφρξνλε εθηχπσζε, cyan (C), magenta
(M), yellow (Y) θαη black (K), (4ρξσκία).

Πεγή: (Heidelberg)
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•Βμάρξσκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έμη κνλάδεο.
•Πεξηζζφηεξσλ εθηππσηηθψλ κνλάδσλ - πχξγσλ, κε πξνδηαγξαθέο γηα ηαπηφρξνλε πνιιαπιή
εθηχπσζε ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο.

Κπιηλδξηθή εθηππσηηθή θζεη, Πεγή: (Heidelberg)

Γηαδηθαζία θίλεζεο ηνπ θχιινπ θαη εθηχπσζε
Σα θχιια θνξηψλνληαη ζε παιέηεο θαη ε κεραλή ηξνθνδνηείηαη απηφκαηα (απφ ην ζχζηεκα
ηξνθνδνζίαο). Σα θχιια κεηαθηλνχληαη απφ ην παηάξη εηζαγσγήο έλα-έλα, ζπρλά κε ηε ρξήζε
βεληνπδψλ απνξξφθεζεο. ε επφκελε θάζε, ην θχιιν θηλείηαη κέζα ζηε κεραλή θαη ηππψλεηαη ε κία
φςε θάζε θνξά. Θα κπνξνχζε λα είλαη δπλαηφ λα γπξίζεη ην θχιιν, επηηξέπνληαο ηελ εθηχπσζή ηνπ
θαη απφ ηηο δχν φςεηο ζε κία θνξά, ζε αλάινγε ακθίπιεπξε κεραλή. Δ πιεηνςεθία ησλ κηθξψλ
κεραλψλ ηξνθνδνζίαο θχιισλ ηππψλνπλ κφλν ηε κία φςε ηνπ θχιινπ. Σα κειάληα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε απηέο ηηο κεραλέο ζηεγλψλνπλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ
ζηέγλσζεο, (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο), αλάκεζα ζηηο κνλάδεο ή πξηλ απφ ην ηκήκα παξαιαβήο. κσο
επηπξφζζεηεο κνλάδεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα εθηππψλνπκε
μερσξηζηά ρξψκαηα ή λα έρνπκε εθαξκνγέο επίζηξσζεο, (π.ρ. βεξλίθη).
Σν ραξηί θαηα ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ θάζε εθηππσηηθή κνλάδα, ησλ νπνίσλ ε
δηάηαμε θαηαζθεπήο ηεο έρεη δηαθνξέο αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν κειάλη ζηεγλψλεη πεξλψληαο
ην ραξηί κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζηέγλσζεο. Δ κέζνδνο ζηεγλψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία
κειάλεο. Σν ζχζηεκα μήξαλζεο-ζηέγλσζεο, είλαη κεραληζκφο δεζηνχ αέξα ή ζχζηεκα μήξαλζεο
αθηίλσλ U.V..
Καζψο ην ραξηί πεξλάεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο μήξαλζεο-ζηέγλσζεο, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ.
Έπεηηα, ςχρεηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο ςχμεο. ηε ζπλέρεηα, ην ραξηί δηπιψλεηαη ή γίλεηαη ε ζχλζεζε
ηνπ θαη αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ηηο ζειίδεο, ζε μερσξηζηά ηκήκαηα. Σα ηειηθά έληππα, ηνπνζεηνχληαη
ζε ζεηξά ζηηο κνλάδεο πνπ ηα νκαδνπνηνχλ θαη ηα ζπζθεπάδνπλ.
Οη εθηππσηηθέο κνλάδεο είλαη ίδηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη απνηεινχληαη απφ κέζα κεηαθνξάο ηνπ κειαληνχ
θαη ηνπ λεξνχ ζηελ πιάθα θαη απφ εθεί ζηνλ θχιηλδξν θανπηζνχθ θαη ηειηθά ζην ραξηί.
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2.15.3.

Σν ζχζηεκα κειάλσζεο

Σν ζχζηεκα κειάλσζεο κεηαθέξεη ην κειάλη απφ έλα δνρείν κειάλεο (ζθάθε) πάλσ ζηελ πιάθα,
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά θπιίλδξσλ κειάλσζεο. Τπάξρεη έλα ζχζηεκα θπιίλδξσλ γηα κνλφρξσκε
εθηππσηηθή κεραλή. Ο αθξηβήο αξηζκφο θπιίλδξσλ (ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο) δηαθέξεη απφ κεραλή ζε
κεραλή φκσο νη βαζηθέο αξρέο παξακέλνπλ ίδηεο.
ην ζχζηεκα κειάλσζεο ππάξρνπλ νη εμήο θχιηλδξνη :
 Οη κειαλσηέο θχιηλδξνη
 Ο κεηαδφηεο θχιηλδξνο
 Οη θχιηλδξνη δηαλνκήο (ηξηβείο)
 Οη παιηλδξνκηθνί θχιηλδξνη
 Ο θαηαλεκεηήο θχιηλδξνο
Ο θαζέλαο απφ ηνπο θπιίλδξνπο έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία ζηε κεηαθνξά ηνπ κειαληνχ απφ ην
κειαλείν ζηελ εθηππσηηθή πιάθα.
πζηήκαηα ηξνθνδνζίαο κειαληνχ
Σν κειαλείν είλαη έλαο δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κειάλεο, φπνπ ππνινγίδεηαη ζαλ
πνζφηεηα θαη κεηαθέξεηαη. Δ πνζφηεηα ηνπ κειαληνχ πνπ κεηαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ησλ θπιίλδξσλ
ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ (ζηξνθείσλ) κειαληνχ. ην πιάηνο ηεο κεραλήο ππάξρεη κηα ζεηξά
απφ έθθεληξνπο κεραληζκνχο ή ζχζηεκα κε βίδεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ
ην θελφ κεηαμχ θπιίλδξνπ κειαλνθφξνπ θαη ιάκαο κειαλείνπ. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ην πάρνο ηεο κειάλεο
κπνξεί λα αιιάμεη ζε πνζφηεηα ζηελ εθηππσηηθή κνλάδα.
Ο κεηαδφηεο θχιηλδξνο ηαιαληεχεηαη κεηαμχ ηνπ κειαλσηή θαη ηνπ πξψηνπ παιηλδξνκηθνχ, ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ο κεηαδφηεο θηλείηαη γηα ιίγε ψξα ζε επαθή κε ηνλ κειαλσηή θαη έπεηηα ηαιαληεχεηαη
εγθάξζηα, ψζηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ πξψην θχιηλδξν ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα κεηαθεξζεί ην
κειάλη. Δ ηξνθνδνζία ζην ζχζηεκα ησλ θπιίλδξσλ είλαη δηαθνπηφκελε.
Δ πνζφηεηα ηνπ κειαληνχ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ κεηαδφηε ζην ζχζηεκα ειέγρεηαη θπξίσο απφ ηελ
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κειαλσηή θαη απφ ην άλνηγκα ησλ θιεηδηψλ ηνπ κειαληνχ, ην νπνίν γίλεηαη
ζε ηνπηθέο δψλεο κειάλσζεο. Δ επίδξαζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ έρνπλ απνδεηρζεί πεηξακαηηθά απφ
δηάθνξεο κειέηεο.
Σα εθηππσηηθά απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ (έξεπλαο) έδεημαλ φηη ε αληίδξαζε κε ηελ απφδνζε ηεο
κειάλεο ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο δελ είλαη γξακκηθή. ηε ζπκβαηηθή εθηχπσζε δηαθνξεηηθά πάρε
κειάλεο ηππψλνληαη θαηά πιάηνο ηνπ ξφινπ.
Ο κεραληζκφο ηνπ κεηαθνξέα θπιίλδξνπ είλαη ζε θάζε εηαηξεία θαηαζθεπήο κεραλψλ, δηαθνξεηηθφο.
Έλα ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα είλαη έλαο πεξηζηξνθηθφο θχιηλδξνο, ν νπνίνο ηαιαληεχεηαη κεηαμχ ηνπ
κειαλσηή θαη ηνπ πξψηνπ κεηαιιηθνχ θπιίλδξνπ. Άιια ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ έλαλ θχιηλδξν
brush (βνχξηζαο), ν νπνίνο κεηαθέξεη ην κειάλη θαη ηνπο κεηαιιηθνχο θπιίλδξνπο κε ηα αλπςσκέλα
ζεκεία ζπγθξάηεζεο ηεο κειάλεο.
χζηεκα θπιίλδξσλ
Σν ζχζηεκα θπιίλδξσλ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά κεηαιιηθψλ, πιαζηηθνπνηεκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε
ιάζηηρν θπιίλδξσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε επαθή. Σα θχιηλδα είλαη ζε επαθή θαη ην κειάλη
κεηαθέξεηαη απφ ηνλ κεηαδφηε ζηνλ θχιηλδξν ηεο εθηππσηηθήο πιάθαο. Με απηέο ηηο επαθέο, ην κειάλη
απιψλεηαη θαη ην πάρνο ηνπ θηικ κεηψλεηαη θαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ θπιίλδξσλ γίλεηαη ε
κειάλσζε ηεο πιάθαο εθηχπσζεο. Μεξηθνί απφ ηνπο κεηαιιηθνχο θπιίλδξνπο παιηλδξνκνχλ85

ηαιαληεχνληαη απφ πιεπξά ζε πιεπξά. Ώπηφ γίλεηαη γηα λα απισζεί ην κειάλη θαη λα απνηξαπεί ην
θαηλφκελν ησλ ηνπηθψλ κειαλψζεσλ ζε κνξθέο ξαβδψζεσλ, ή ζε δψλεο.
Οη κεηαιιηθνί θχιηλδξνη έρνπλ αγσγνχο (θνηιφηεηεο) γηα λα ςχρνληαη έηζη ψζηε λα θπθινθνξεί ην
λεξφ. Ώπφ ηα ζεκεία απηά ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κειαληνχ ζην ζχζηεκα ησλ πγξαληψλ
θπιίλδξσλ. Ώπηφ ην ζχζηεκα ςχμεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ άλπδξε εθηχπσζε. Οη κειαλσηέο έρνπλ
ηκήκαηα πνπ ςχρνληαη φπνπ ην λεξφ κπνξεί λα πεξάζεη απφ κέζα ζηηο θνηιφηεηεο ηνπο. Ώπηφ βνεζάεη
ζηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κειάλεο. ε φιεο ηηο εθηππσηηθέο κεραλέο ππάξρνπλ δηαηάμεηο
θπιίλδξσλ απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ. Ώπηφ εμππεξεηεί ζηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηξηβήο κεηαμχ ησλ
θπιίλδξσλ.
Οη θχιηλδξνη κειαλσηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ ην κειάλη ζηελ εθηππσηηθή πιάθα. Ο
αξηζκφο ηνπο πνηθίιεη, αιιά είλαη πάληα πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θαη ελζσκαηψλνληαη ζην ζχζηεκα
θπιίλδξσλ. Βίλαη θαιπκκέλνη κε ιάζηηρν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηε θζνξά ζηνλ θχιηλδξν ηεο
εθηππσηηθήο πιάθαο. Βπηπιένλ, νη ηειεπηαίνη απφ απηνχο απνκαθξχλνπλ ην κειάλη απφ ηηο πεξηνρέο
πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ εξγαζία-εηθφλα θαη ειέγρνπλ-κειαλψλνπλ, αλ ππάξρεη κειάλη ζηηο πεξηνρέο ηεο
εηθφλαο. ε κεξηθά ζπζηήκαηα, ν ηειεπηαίνο θχιηλδξνο ηαιαληεχεηαη γηα λα κεηψζεη ην dot gain,
(αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θνπθίδαο), ηνπ ξάζηεξ ηεο εηθφλαο.
2.15.4.

Σν ζχζηεκα Τγξαλζεο

Σν ζχζηεκα χγξαλζεο κεηαθέξεη ζηελ εθηππσηηθή πιάθα έλα πγξφ πεξίβξεμεο / δηάιπκα χγξαλζεο.
Βίλαη ην απαξαίηεην ζηνηρείν (πιηθφ), γηα ηελ τημική εκηύπωζη ηεο φθζεη. Ο ζρεδηαζκφο ησλ
ζπζηεκάησλ πνηθίιεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηεζηεξίσλ θαη θαηαζθεπαζηψλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην
ζχζηεκα κειάλσζεο. ε απηφ ην ηκήκα πεξηγξάθνληαη, κεξηθά απφ ηα γεληθά ζπζηαηηθά κέξε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Σν πγξφ πεξίβξεμεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαηζζεηνπνηεί ηηο πεξηνρέο ηεο εθηππσηηθήο πιάθαο πνπ
δελ αλήθνπλ ζηελ εξγαζία πνπ ζα εθηππσζεί. Βπίζεο πξνζηαηεχεη ηελ πιάθα απφ ηελ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ άλπδξε Offset.
Βπηπιένλ, βνεζάεη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ ηκεκάησλ απφ ηε εθηππσηηθή πιάθα θαη απφ
ην θανπηζνχθ θαη ειαρηζηνπνηεί ηε ζπζζψξεπζε ρλνπδηνχ ζην θανπηζνχθ. Σν ρλνχδη δεκηνπξγείηαη
απφ ην ραξηί.
Σν πγξφ θαηάβξεμεο κεηαθέξεηαη κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ ηξνθνδνηψλ- (πγξαληψλ-κειαλσηή) θαη είλαη
έλαο ζπλδπαζκφο δηαιχκαηνο, αιθνφιεο κε λεξφ. Μπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε χγξαλζε, έηνηκε
ζπγθεθξηκέλε δνζνινγία, ψζηε λα απνθεπρζεί ε κεηαβνιή ηεο ρεκηθήο ηνπ ζχλζεζεο. Βπίζεο κπνξεί
λα πξνζηεζεί νηλφπλεπκα %, γηα ηε βειηίσζε ηεο εθηππσζηκφηεηαο, κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ
πγξνχ πεξίβξεμεο. Σα επηζπκεηά απνηειέζκαηα αξθεηέο θνξέο, καο επηβάιινπλ ηελ ρακειφηεξε ρξήζε
λεξνχ, φπνπ πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ λεξνχ (πγξνχ πεξίβξεμεο) θαη κειαληνχ.
Ο έιεγρνο ηνπ πγξνχ πεξίβξεμεο ζπρλά επηηπγράλεηαη απφ ην pH θαη ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο.
Ώπηφ βνεζάεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ρεκηθήο ηζνξνπίαο κε ηελ κειάλε.
Άιια ζπζηήκαηα παξνρήο πγξνχ (επίβξεμεο)
Δ παξνρή ηνπ πγξνχ επίβξεμεο πνηθίιεη θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηε
ζπλερφκελε θαη ηελ δηαθεθνκέλε ξνή.
ΐαζηθέο αξρέο
Κάζε έλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηεί κία ζεηξά θπιίλδξσλ γηα λα κεηαθέξεη ην κειάλη απφ ηνλ
πδξνθφξν θχιηλδξν, ζηνλ θχιηλδξν ηεο εθηππσηηθήο πιάθαο. Ο κεηαδφηεο θχιηλδξνο βξίζθεηαη
δηαξθψο ζε επαθή κε ηνπο γεηηνληθνχο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλερφκελεο ξνήο, ελψ ζπκβαίλεη ην
αληίζεην ζηελ πεξίπησζε κε ζπλερνχο ξνήο.
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Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα ζπζηήκαηα ζπλερνχο ξνήο είλαη, ηνπ εκβαπηηδφκελνπ θπιίλδξνπ. Ο
πδξνθφξνο θχιηλδξνο (ζπλήζσο επηρξσκησκέλνο) πεξηζηξέθεηαη ζε έλα δνρείν πνπ πεξηέρεη ην πγξφ
πεξίβξεμεο. Σν λεξφ κεηαθέξεηαη ζην ππφινηπν ζχζηεκα χγξαλζεο ρξεζηκνπνηψληαο κία βνχξηζα, ε
νπνία κπνξεί λα είλαη ζπλερφκελε ή ειηθνεηδήο. Καζψο ν θχιηλδξνο θάκπηεηαη απφ ηελ ειαθξηά επαθή,
ην λεξφ κεηαθέξεηαη ζηνλ ηαιαληεπφκελν θχιηλδξν. Οη θχιηλδξνη πγξαληέο, κεηαθέξνπλ ην λεξφ ζηελ
εθηππσηηθή πιάθα. Ο ξπζκφο παξνρήο λεξνχ κεηαβάιιεηαη θαζψο αιιάδεη ε ηαρχηεηα ηεο εθηππσηηθήο
κεραλήο θαη παξάιιεια ηνπ πδξνθφξνπ θπιίλδξνπ. Έλα πιήζνο επηπξφζζεησλ ζπζηεκάησλ είλαη
ζρεδηαζκέλα, ηα νπνία έρνπλ άκεζε επαθή γηα εθηχπσζε. ε απηνχο πεξηιακβάλεηαη έλαο πδξνθφξνο
θαη έλαο παιηλδξνκηθφο θχιηλδξνο. πζηήκαηα χγξαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ςεθαζκφ, ζε
πεξηπηψζεηο ηξνθνδνζίαο ξνινχ, γηα λα κεηαθέξνπλ ην πγξφ πεξίβξεμεο ζηνπο πξψηνπο θπιίλδξνπο.
Ώπηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο εθηππσηηθέο κεραλέο εθεκεξίδσλ.
2.15.5.

Δθηππσηηθέο Πιάθεο θαη Κανπηζνχθ

Βπηζεκαίλνπκε, φηη ε εθηππσηηθή δηαδηθαζία ηεο φθζεη, αλήθεη ζηελ ρεκηθή εθηχπσζε. Ώπηφ ζεκαίλεη
αιιειναπψζεζε ε, αιιειναπνδνρή ησλ ζρέζεσλ ηεο κειάλεο, κε ην πγξφ πεξίβξεμεο.
Οη ζπκβαηηθέο πιάθεο ηεο φθζεη, έρνπλ ζρεδηαζηεί-θαηαζθεπαζζεί γηα λα δέρνληαη ην κειάλη θαη λα
απσζνχλ ην λεξφ ζηηο πεξηνρέο ηεο εγγεγξακκέλεο εηθφλαο, θαζψο επίζεο λα δέρνληαη ην λεξφ θαη λα
απσζνχλ ην κειάλη ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ εηθφλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρή ηεο
αιιειναπψζεζεο, φηη ην κειάλη (ιηπαξή νπζία) θαη ην λεξφ (πγξφ επίβξεμεο) δελ αλακεηγλχνληαη, ιφγσ
PH. Καηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ θχιια αινπκηλίνπ θαη είλαη πάρνπο (200-400 κηθξά) θαη
ηνπνζεηνχληαη-πξνζδέλνληαη, ζηνλ θχιηλδξν πιάθαο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιε παξαγσγήδηάξθεηα εθηχπσζεο (πάλσ απφ 25.000 ηξαβήγκαηα-ηηξάδ), ελψ νη πιάθεο (κήηξεο) απφ ραξηί (πάλσ
απφ 1.000 ηξαβήγκαηα-ηηξάδ). Τπάξρνπλ θαη πιάθεο απφ πιηθφ πνιπεζηέξα, (απφ 15.000 ηξαβήγκαηαηηξάδ ) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.
Οη πιάθεο (κήηξεο), γεληθά θαηαζθεπάδνληαη είηε κε θσηνγξαθηθή κέζνδν απνηχπσζεο, κε ηε ρξήζε
θηικ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ), είηε θαηεπζείαλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, Computer to plate (CTP). Οη
βαζηθέο αξρέο θαη ησλ δχν ηερληθψλ είλαη ίδηεο, δειαδή ζηελ θσηνγξαθηθή εγγξαθή-αλαπαξαγσγή.
κσο ζηελ πξψηε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηνχκαη θίικ, ελψ ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθά
αξρεία, γηα ηελ εγγξαθή ηεο εξγαζίαο (ζέκαηνο) ζηελ εθηππσηηθή πιάθα. Δ ζπκβαηηθή θσηνκεηαθνξά,
δηεμάγεηαη ζε πνιιά ζηάδηα. Ώξρηθά, ε πιάθα θαιχπηεηαη κε έλα ιεπηφ επαίζζεην ζηξψκα, ην νπνίν
αιιάδεη ηδηφηεηεο φηαλ εθηίζεηαη ζε UV αθηηλνβνιία. Μφιηο ε πιάθα εθηεζεί κέζσ ηνπ θηικ, ζηελ UV
αθηηλνβνιία, αιιάδνπλ νη ηδηνηεηέο ηεο θαη ε επίζηξσζε παξακέλεη ζηηο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο, ελψ
απνκαθξχλεηαη απφ εθείλεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ εηθφλα, κέζσ ηνπ εκθαληζηηθνχ πγξνχ.
Οη αξλεηηθέο πιάθεο έρνπλ κία επίζηξσζε ε νπνία γίλεηαη κε δηαιπηή κφλν κεηά ηελ έθζεζή ηεο ζηελ
αθηηλνβνιία. Σν αξλεηηθφ θηικ ηνπνζεηείηαη ζηελ πιάθα θαη εθηίζεηαη. Σα ηκήκαηα πνπ δελ εθηέζεθαλ
είλαη δηαιπηά θαη απνκαθξχλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πιχζεο - θαηαζθεπήο ηεο πιάθαο. Οη πιάθεο
ζπλήζσο ζεξκαίλνληαη γηα λα ζθιεξχλνπλ θαη λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπο.
Σν θανπηζνχθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ηελ εηθφλα απφ ηελ πιάθα ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο.
Ώπνηειείηαη απφ κία ιαζηηρέληα επηθάιπςε φπνπ ζηε βάζε ηνπ ππάξρεη εληζρπηηθφ χθαζκα θαη
ηνπνζεηείηαη ζηνλ κεηαιιηθφ θχιηλδξν θανπηζνχθ.
Υξεζηκνπνηνχληαη δχν είδε, ηα αέξνο θαη ηα ζπκπηεζκέλα θανπηζνχθ. Σα είδε αλαθέξνληαη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ θανπηζνχθ, γηα ηελ ζχληνκε επαθή ηνπ ππνζηξψκαηνο κε ηελ εθηππσηηθή πιάθα θαη
ηελ κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο. ηε επαθή γηα εθηχπσζε, ην θανπηζνχθ
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δηαζηέιιεηαη θαη απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξηβή θαη παξακφξθσζε, κεηαμχ ηεο πιάθαο θαη ηνπ
θανπηζνχθ. Δ ηξηβή απηή απμάλεη ηελ θζνξά ηεο πιάθαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε ηεο
θνπθθίδαο, ή ζε άιια κεραληθά πξνβιήκαηα, π.ρ. ζε δηνιίζζεζε, θ.ιπ.
Ο θαζαξηζκφο ηνπ θανπηζνχθ είλαη απαξαίηεηνο φηαλ ππάξρεη ζπζζψξεπζε κειάλεο, ή ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ή ζηελ πιάθα. Ώπηή ε ζπζζψξεπζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ηχπσκα πεξηνρψλ πνπ δελ αλήθνπλ
ζηελ εηθφλα θαη θελά ζηελ εθηχπσζε. Βπηπιένλ, ππάξρεη κία γεληθφηεξε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εξγαζίαο. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε απηφκαηα ζπζηήκαηα, ζηα λένπ ηχπνπ ζχγρξνλα
πηεζηήξηα.
2.15.6.

΄Αλπδξε Δθηχπσζε

Δ άλπδξε εθηχπσζε θαηαξγεί ηε ρξήζε ηνπ πγξνχ πεξίβξεμεο, απφ ην ζχζηεκα, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη
ζηε ζπκβαηηθή φθζεη. Σν ζχζηεκα ηεο άλπδξεο εθηχπσζεο, ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο πιάθεο θαη κειάληα
φπνπ απαηηείηαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην πηεζηήξην. Οη εθηππσηηθέο πιάθεο είλαη ην ζεκαληηθφ
ζεκείν-θιεηδί, ζηελ άλπδξε δηαδηθαζία εθηχπσζεο θαη απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζήκεξα, κφλν απφ δχν
θαηαζθεπαζηέο: ηελ εηαηξεία Toray θαη ηελ Presstek. Καη νη δχν πιάθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα
ηερλνινγία κε ηελ επηθάλεηα ηεο εηθφλαο, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κε κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο.
Έρνπλ παξνπζηαζηεί πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηππσκέλνπ
πξντφληνο. Παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη, θαηαλεκεκέλνη ζε επηά ηνκείο: ηα εθηππσκέλα
ππνζηξψκαηα γηα ηελ εθηππσηηθή πιάθα, ηελ πιάθα-κήηξα, ην ραξηί, ην κειάλη, ην λεξφ, ηνλ άλζξσπν
θαη ηελ εθηππσηηθή δηαδηθαζία. Έηζη ε πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο έρεη αξθεηέο παξακέηξνπο πνπ
ηελ επεξεάδνπλ γηα ηελ πιήξε θαηαλνεζή ηεο. Ώιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα απφ ηα ζπζηαηηθά
ηεο ζηνηρεία, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο κεηαηξνπέο ζηελ πνηφηεηα απφδνζεο κέζα απφ ηελ
εθηχπσζε.
2.15.7.

Αιιαγή ηφλνπ απφρξσζεο κειάλεο θαηά ηελ εθηχπσζε

Δ εθηχπσζε είλαη κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ππάξρνπλ θπζηθέο θαη ηερληθέο δηαθπκάλζεηο ζην
ηειηθφ ππφζηξσκα. Δ θαηαλφεζε απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο
επεξεάδνπλ, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε βειηίσζε ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ πνηφηεηα ηνπ
εθηππσκέλνπ πξντφληνο θαη ηε κείσζε θφζηνπο.
Οη κεηαβνιέο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ ηππσκέλνπ κειαληνχ (πάρνο θηικ κειαληνχ) είλαη κία απν ηηο βαζηθέο
παξακέηξνπο γηα ηελ εθηχπσζε φθζεη.
Οη κεηξήζεηο ηεο ππθλφηεηαο ζηα ζεκεία κέηξεζεο ζηελ εξγαζία, (κε ην αλαθιαζηηθφ ππθλφκεηξν),
δείρλνπλ φηη νη δηαθπκάλζεηο ζην ηππσκέλν ππφζηξσκα, έρεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο
ηηκέο ηεο ππθλφηεηαο εκθαλίδνληαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηχπσζεο.
Υξσκαηηθέο Μεηαβνιέο ζηε Δθηχπσζε
Οη παξάκεηξνη εθηχπσζεο ζα δηαθνξνπνηεζνχλ εάλ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο, νη πξψηεο χιεο θαη ε
θαηάζηαζε ηεο κεραλήο. Αηάθνξεο εθηηκήζεηο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ έρνπλ κεηξεζεί θαη
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη αιιαγέο ησλ απνρξψζεσλ.
Ώπηέο νη δηαθπκάλζεηο ηεο ππθλφηεηαο, είλαη κεηξήζηκεο ηηκέο (κε ππθλφκεηξν) ζηε κεηαβνιή ηεο
αλαπαξαγσγήο ηεο ηνληθήο θνπθίδαο (ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ηνπ
ρξψκαηνο) θαη ζηηο ηηκέο πιαθάηεο απφρξσζεο. ιεο νη κεηξήζεηο ιακβάλνληαη απφ δείγκαηα πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ εθηχπσζε, κε ην πηεζηήξην λα ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ ηαρχηεηαο.
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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηχπσζε
1. Τπφζηξσκα

4. πλζήθεο

2. Μεραληθά πξνβιήκαηα ηεο
εθηππσηηθήο κεραλήο

5. Μεηξήζεηο
6. Κνηλσληθά δεηήκαηα
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

3. Υεκηθά πξνβιήκαηα
ζπκβαηφηεηαο πιηθψλ

Τπφζηξσκα
 Υαξηί: είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο
εθηχπσζεο. πγθεθξηκέλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα νξίδνπλ :
Σν είδνο επηθάλεηαο ηνπ ραξηηνχ. Ώλ ε επηθάλεηα ηνπ είλαη ιεία ή ειαθξψο αλάγιπθε. ε πεξίπησζε
πνπ ε εθηππνχκελε επηθάλεηα είλαη αλάγιπθε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηχπσζεο νη θχιηλδξνη ηνπ
θανπηζνχθ θαη ηεο πίεζεο ηελ θαζηζηνχλ πξνζσξηλά επίπεδε κεηαβάιινληαο ηηο δηαζηάζεηο ηεο, απφ
θχιιν ζε θχιιν.
Σα αλάγιπθα ραξηηά, κεηά απφ ηελ εθηχπσζε, κπνξνχλ λα αλαθηνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ηηο αξρηθέο ηνπο
δηαζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε φκσο πεξηζζφηεξα απφ έλα πεξάζκαηα (εθηππψζεηο ζε
ρξψκαηα), ε αιιαγή απηή ησλ δηαζηάζεσλ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζπκπηψζεηο ησλ ρξσκάησλ πνπ
εθηππψλνληαη.
Ώπνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ραξηηνχ. Έλα κε απνξξνθεηηθφ ραξηί κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θνπθίδαο. Σν κέγεζνο ηεο θνπθίδαο ζηελ εθηππσηηθή πιάθα είλαη κηθξφηεξν
απφ εθείλν ζηελ εθηππνχκελε επηθάλεηα.
- ην πάρνο θαη ην είδνο-βάξνο ηνπ ραξηηνχ.
- ε παξακφξθσζε πνπ κπνξεί λα έρεη ππνζηεί ην ραξηί θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ. Σα θχιια δελ
παξακνξθψλνληαη ζηνλ ίδην αθξηβψο βαζκφ, νχηε κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα απηφ :
i) πξνζηαηεχνπκε ην ραξηί ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ κέρξη λα ηππσζεί
ii) ειέγρνπκε ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ρψξνπ εθηχπσζεο
iii) αληηθαζηζηνχκε ην ραξηί
Σν ραξηί πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ξνινχο. Ο θάζε ξνιφο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά

πλζήθεο
 Τγξφ πεξηβάιινλ - Ξεξφ πεξηβάιινλ: Οη δχν απηνί παξάγνληεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
ζπζηνιή ή θαη ηελ δηαζηνιή ηνπ ραξηνχ. Δ πγξαζία δηαζηέιιεη ηα θχιια κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή
ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζπκπηψζεσλ θαηά ηελ εθηχπσζε. Βπίζεο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη θχξησζε ησλ θχιισλ θαη αλνκνηφηεηεο ζηελ εθηχπσζε. Σν πξφβιεκα
αληηκεησπίδεηαη κε ζηαζεξφ θιηκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζίαπγξαζία.
 Δ ζεξκνθξαζία ηεο κεραλήο. ηαλ κεηαβάιιεηαη αιιάδνπλ θαη νη ζπληειεζηέο ηεο
εθηχπσζεο.
 Πνζνζηφ κειάλσζεο πεξηνρψλ. Δ κεηάβαζε απφ πεξηνρέο κηθξήο ή κεγάιεο κειάλσζεο
ζε πεξηνρέο κεδεληθήο κειάλσζεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζπκπηψζεσλ. Σν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη
κε ζρεηηθή ξεπζηνπνίεζε ηεο κειάλεο κε εηδηθή πάζηα θαη πνιχ πξνζνρή έηζη ψζηε λα κε κεησζεί ε
έληαζε ηεο κειάλεο.
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Μεραληθά
 Σν πάρνο ηεο πιάθαο θαη ηνπ θανπηζνχθ. Δ πιάθα θαη ην θανπηζνχθ ζα πξέπεη λα έρνπλ
ην θαηάιιειν πάρνο, κηα ζεκαληηθή δηαθνξά πάρνπο πξνθαιεί δηαθνξεηηθή πεξηκεηξηθή ηαρχηεηα
κεηαμχ πιάθαο θαη θανπηζνχθ. Σν πξφβιεκα ιχλεηαη ξπζκίδνληαο ην πάρνο ηεο επέλδπζεο ησλ
θπιίλδξσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
 Μεηαθίλεζε ζηα δφληηα. Καζψο κεηαθέξνληαη ηα θχιια (κεραληθφ πξφβιεκα), είλαη
πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ εθηχπσζε. Δ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηηπγράλεηαη κε :
i)
ii)
iii)

έιεγρν ησλ δνληηψλ σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο.
δηφξζσζε επάξθεηαο θαη νκνηνκνξθίαο ηεο έληαζεο ησλ δνληηψλ κεηαθνξάο ηνπ θχιινπ.
έιεγρν γηα πηζαλφ ηδφγν ηεο άθξεο ηεο αηξάθηνπ, θζνξά ησλ θνπδηλέησλ θαη έιεγρνο ηεο
εληάζεσο επαλαθνξάο ησλ ειαηεξίσλ ησλ θπιινκεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ.

Υεκηθά
 Πνζφηεηα κειαληνχ. Δ ππεξβνιηθή πνζφηεηα κειαληνχ απμάλεη ηελ νιίζζεζε κεηαμχ
πιάθαο θαη θανπηζνχθ. Μεηψλνπκε ηελ πνζφηεηα ηεο κειάλεο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο χγξαλζεο. Ώλ
ρξεηαζηεί πξνζζέηνπκε κηθξή πνζφηεηα αιθνφιεο ή ππνθαηάζηαηνπ αιθνφιεο ζην δηάιπκα χγξαλζεο
ψζηε λα κεησζεί ε απαηηνχκελε πνζφηεηα κειάλεο. ζν ιηγφηεξν βξεγκέλε είλαη ε εθηππσηηθή πιάθα
ηφζν ιηγφηεξν κειάλη ζα ρξεηάδεηαη γηα λα δίλεη έληαζε θαη θνξεζκέλν ρξψκα.
 πζζψξεπζε θνκκαηηψλ επίζηξσζεο (ζθνππηδηψλ), ζηηο εθηππσκέλεο πεξηνρέο ηνπ
θανπηζνχθ. πλήζσο ην πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη ζηνπο κεζαίνπο ηφλνπο ηεο δεχηεξεο ή ηεο
επφκελεο κνλάδαο κηαο πνιχρξσκεο κεραλήο θαη δεκηνπξγεί κία θαηάζηαζε κε πνηθίια ρξψκαηα, ηελ
νπνία πξνθαινχλ νη κεηαηνπηζκέλεο θνπθίδεο.
Μεηξήζεηο
 Βθηππσηηθή πιάθα. Δ εθηππσηηθή πιάθα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο. Βπίζεο νη κεηξήζεηο λα γίλνληαη βάζε ησλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη ησλ ζηαζεξψλ,
βάζεη ηνπ ISO.
Κνηλσληθά δεηήκαηα
Οη γλψζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ εθηππσηηθψλ κεραλψλ) αιιά θαη ησλ πιηθψλ,
θαζψο ε θαηάξηηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνππνζέζεηο γηα δεκηνπξγία ή ιχζε
πξνβιεκάησλ.

2.15.8.

Πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο ζσζηήο εθηχπσζεο

Βθηππσηηθή πιάθα ζσζηά
πξνεηνηκαζκέλε απφ ην ηκήκα
θαηαζθεπήο πιαθψλ.

ηαλ ηππψλνπκε πνιχρξσκεο
εθηππσηηθέο εξγαζίεο, είλαη
απαξαίηεην λα ζπγθξίλνπκε ηελ
θνπθίδα ζηελ πιάθα κε απηήλ ηνπ
ηππσκέλνπ δνθηκίνπ. Δ θνπθίδα
ζηελ πιάθα πξέπεη λα είλαη
ειαθξψο κηθξφηεξε, επεηδή ε πίεζε
ηεο πιάθαο ηείλεη λα απμάλεη πάληα
ηηο δηαζηάζεηο

Ώπηφκαηνο ραξηνζέηεο

Σν ραξηί ζηνλ απηφκαην ραξηνζέηε
πξέπεη λα έρεη εληειψο επίπεδε
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κνξθή γηα λα δηεπθνιχλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, πξέπεη επίζεο ην
ραξηί λα είλαη ζσζηά
ηεηξαγσληζκέλν, φρη πνιχ πγξφ, φρη
πνιχ ζηεγλφ, φρη πνιχ φμηλν.
Μειάλε κεγάιεο ρξσκαηηθήο
δχλακεο

Οχηε ππεξβνιηθά αιιά νχηε θαη
ιίγν θνιιεηηθή.

Μειαλσηέο ζε θαιή θαηάζηαζε

Ρπζκηζκέλνη ψζηε λα πηέδνπλ
ειαθξά νκνηφκνξθα θαη παξάιιεια
ηελ Βθηππσηηθή πιάθα θαη ηνπο
παιηλδξνκηθνχο ρσξίο αλνρέο ησλ
θνπδηλέησλ (έδξαλα ).

Τγξφ επίβξεμεο γλσζηήο νμχηεηαο

Αηαλεκεκέλν ζε ινγηθή πνζφηεηα

Τγξαληέο ζε θαιή θαηάζηαζε

Καλνληθήο δηακέηξνπ, ζσζηά
ξπζκηζκέλνη πξνο ηελ πιάθα.

Κανπηζνχθ θαλνληθνχ πάρνπο

Βπαξθψο ηαλπζκέλν, κε
γπαιηζκέλν, κε θνιιεηηθφ, ρσξίο
ππνρσξήζεηο θαη ραξάμεηο ηεο
επηθάλεηαο ηνπ.

Βπέλδπζε θπιίλδξσλ

Τπνινγηζκέλε επέλδπζε ησλ
θπιίλδξσλ θάησ απφ ηελ πιάθα θαη
ην θανπηζνχθ .

Βιάρηζηε δπλαηή πίεζε κεηαμχ ησλ
θπιίλδξσλ

Μεηαμχ θπιίλδξνπ πιάθαο θαη
θπιίλδξνπ θανπηζνχθ, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο θάζε θνξά.

2.16.
2.16.1.

Γηάηξεηε Μέζνδνο / Μεηαμνηππία
Δηζαγσγή

Δ εθηχπσζε κε ηε κέζνδν ηεο κεηαμνηππίαο θαηαιακβάλεη κία κνλαδηθή ζέζε ζηε βηνκεραλία ηεο
εθηχπσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα «πάληα» (ππνζηξψκαηα) απφ ην κηθξφηεξν εξγαζηήξην κέρξη ηηο
κεγάιεο βηνκεραλίεο πνιιψλ κνλάδσλ. Ώπηφ ην επξχ θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ είλαη
απνηέιεζκα ηεο επειημίαο ηεο θαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ νθείιεηαη ζηελ απιφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη
ζηε δπλαηφηεηά ηεο γηα εθηχπσζε ζηξσκάησλ κειαληψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ιεπηά
(πξνζεγγίδνληαο ηελ εθηχπσζε Offset) ή κεγάινπ πάρνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεηαμνηππία είλαη
κηα απιή δηαδηθαζία, δηφηη απνηειεί κία κέζνδν θαηά ηελ νπνία κία παρχξεπζηε κειάλε, κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε έλα ππφζηξσκα, π.ρ. ηα εθηππσκέλα θπθιψκαηα, Printed Circuit Boards (PCB),θ.ιπ..
Δ εθαξκνγή ζηελ έληππε επηθνηλσλία, θαιχπηεη θάζε εθηχπσζε απφ ηε δηαθήκηζε θαη ηε ζπζθεπαζία
ζην ζεκείν πψιεζεο, κέρξη ηε δηαθφζκεζε ηνπ πξντφληνο. Δ βηνκεραληθή παξαγσγή πεξηιακβάλεη
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έληππα πξντφληα, ζε θνπξηίλεο, πθαζκάηηλα θαιχκκαηα, κπινπδάθηα θαη άιια είδε ξνπρηζκνχ.Βίλαη
απφ ηα ζπλεζέζηεξα πξντφληα πνπ ηππψλνληαη απφ ηε βηνκεραλία πθαζκάησλ δειαδή ηελ ηππνβαθηθή.
ΐαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ ηεο κεηαμνηππίαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθηίκεζε κεξηθψλ πξαθηηθψλ θαη
ηερληθψλ αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία.
2.16.2.

Γηαδηθαζία ηεο Μεηαμνηππίαο

Δ βαζηθή αξρή ηεο κεηαμνηππίαο, βαζίδεηαη ζηελ γάδα (ην ηειάξν) πνπ θέξεη ηελ εηθφλα, ελψ ην κειάλη
ζπγθξαηείηαη ζηελ αλψηεξε επηθάλεηά ηνπ.
Με ην πέξαζκα ηνπ ιαζηηρέληνπ εξγαιείνπ (ζπάηνπια-ξαζηέιν), επάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
ηειάξνπ, ην κειάλη πηέδεηε θαη πεξλάεη δηα κέζνπ ηεο γάδαο ζην ππφζηξσκα. Οπζηαζηηθά, ε πεξηγξαθή
ελφο ζπζηήκαηνο κεηαμνηππίαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηνηρεία :
1. Σειάξν
2. πάηνπια θαη ξνή δηα κέζνπ ηεο γάδαο.
3. Μειάλη
4. Πηεζηήξην

Βθηππσηηθή κεραλή κεηαμνηππίαο (επίπεδε) Πεγή: (Srl Screen-Druck )
Σν Σειάξν
Σν ηειάξν είλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν θέξεη ηελ εηθφλα πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζεί. Δ παξαγσγή ηνπ
ηειάξνπ πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο δηαδηθαζίεο: ην ηέλησκα ηεο γάδαο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, πνπ
κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ππνδηαδηθαζίεο. Ώξρηθά, έλα ηκήκα ηεο γάδαο θφβεηαη θαη
ηεληψλεηαη. Έπεηηα ζηαζεξνπνηείηαη ζην πιαίζην θαη ζπγθξαηείηαη ππφ πίεζε θαζψο θνιιάεη ζε απηφ
(κία δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί πεξίπνπ 24 ψξεο). Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε εηθφλα ζην ηειάξν, ην αιείθνπκε
κε κία θσηνπνιπκεξηθή πάζηα, ε νπνία είλαη επαίζζεηε ζηελ αθηηλνβνιία UV θαη ην ζηεγλψλνπκε. Σν
ζηέγλσκα απηφ είλαη κία θπζηθή δηαδηθαζία πνπ ζθιεξαίλεη ην πιηθφ αιιά ην δηαηεξεί δηαιπηφ ζην
λεξφ. Έπεηηα ην ζεηηθφ θηικ ηνπνζεηείηαη ζην θσηνεπαίζζεην γαιάθησκα θαη εθηίζεηαη ζε πςειήο
έληαζεο αθηηλνβνιία UV. Καζψο ην θσο πεξλάεη κέζα απφ ην θηικ, εκθαλίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε
αδηάιπην. ηηο πεξηνρέο πνπ δελ έρεη ππνζηεί έθζεζε, ε πάζηα παξακέλεη δηαιπηή ζην λεξφ. Σέινο νη
πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί έθζεζε μεπιέλνληαη κε λεξφ πςειήο πίεζεο θαη ην ηειάξν ηνπνζεηείηαη
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ζε θνχξλν μήξαλζεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο (50°C) ή ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζε αλεκηζηήξεο ζεξκνχ
αέξα, φπνπ ηειηθά ζθιεξαίλεη.
ηαλ ε πάζηα ζηεγλψζεη, ην ηειάξν έρεη πάξεη ηε κνξθή ηνπ θαη απνηειείηαη απφ ηξία δηαθξηηά κέξε :
1. Σελ γάδα
2. Σν πιαίζην
3. Σελ πάζηα
Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε γάδαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Μεηαμνηππία: απφ πνιπεζηέξα θαη
αλνμείδσην αηζάιη. Δ επηινγή ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δεηνχκελε αληνρή θαη ην θφζηνο.
Καη ηα δχν είδε θαηαζθεπάδνληαη απφ πθαζκέλα ιεπηά λήκαηα ηνπ πιηθνχ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε
κνξθή ηνπ πθάζκαηνο. Δ γάδα έρεη θαηά κήθνο ηα λήκαηα ηνπ ζηεκνληνχ, (ηα νπνία είλαη επζεία) θαη
θαηά θάξδνο ηα λήκαηα ηνπ πθαδηνχ, (ηα νπνία πεγαίλνπλ πάλσ-θάησ(θάζεηα), αλάκεζα ζηα
πξνεγνχκελα).
Δ γάδα ηεληψλεηαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλεη ην ηειάξν απφ ην ππφζηξσκα. ηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη αλεπαξθήο δχλακε ηεληψκαηνο ζην ηειάξν, ψζηε λα μεπεξαζηεί ην ημψδεο θαη νη δπλάκεηο
ηάζεο κεηαμχ ηειάξνπ/ κειαληνχ θαη ππνζηξψκαηνο, ηφηε ην ππφζηξσκα δε ζα εθηππσζεί ζσζηά. Ο
κφλνο ηξφπνο λα εμαιείςνπκε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα είλαη λα απμήζνπκε ηνλ ηδφγν, δειαδή ηελ
απφζηαζε κεηαμχ ηειάξνπ θαη ππνζηξψκαηνο, ψζηε λα απμεζεί ε ζπληζηψζα ηεο ηάζεο ηεο γάδαο πνπ
δξα ζηελ θαηαθφξπθε θαηεχζπλζε. Δ αχμεζε απηή βέβαηα, έρεη έλα δπζκελέο απνηέιεζκα: ηελ
παξακφξθσζε ηεο εηθφλαο.
Καζψο απμάλεηαη ν ηδφγνο ππάξρεη αχμεζε ζηελ παξακφξθσζε ηεο εηθφλαο. πλεπψο, εάλ ην κέγεζνο
ηεο εηθφλαο είλαη ζρεηηθά κεγάιν ηφηε ν ηδφγνο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί. Γηα δεδνκέλν κειάλη, ε
ηάζε ηνπ ημψδνπο είλαη ζηαζεξή θαη ζπκπεξαζκαηηθά εάλ ειαρηζηνπνηεζεί ν ηδφγνο, ηφηε κία κεγάιε
θάζεηε ζπληζηψζα ηεο δχλακεο ηεληψκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κείσζε ηνπ ηεληψκαηνο ηεο
γάδαο. Καζψο ε κέγηζηε ηάζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο γάδεο πνιπεζηέξα είλαη κηθξφηεξε απφ
απηή ηνπ αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ, απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο φπνπ δελ απαηηείηαη αθξηβήο
έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εθηχπσζεο.
Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο αλνμείδσηεο γάδαο είλαη φηη παξέρεη κεγαιχηεξε ‗αλνηρηή‘ πεξηνρή (ην
πνζνζηφ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα πεξάζεη κειάλη ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ησλ λεκάησλ).
Ώπηφ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο κειαληνχ αλά εθηχπσζε, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη
ζεκαληηθφ ζε πνιιέο εθαξκνγέο (γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαγσγή PCBs, φπνπ απαηηείηαη ρακειή
αληίζηαζε ζην πέξαζκα).
Σν κεηνλέθηεκα ηεο αλνμείδσηεο γάδαο είλαη ην κεγάιν θφζηνο ηεο, ζπγθξηηηθά κε ηε γάδα πνιπεζηέξα
θαη ην γεγνλφο φηη είλαη εππαζέζηεξε. Δ εππαζήο θχζε ηνπ ηειάξνπ πνπ παξάρζεθε κε αλνμείδσην
αηζάιη είλαη απνηέιεζκα ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ επηκήθπλζεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
παξακφξθσζε. Γηα παξάδεηγκα, κία πςειή ηνπηθή πίεζε, πξνθαιεί κφληκν βαζνχισκα ζην ηειάξν. Δ
ζχγθξηζε κε ηε γάδα πνιπεζηέξα είλαη αλάινγε κε ηε ζχγθξηζε ελφο ιεπηνχ πθάζκαηνο θαη ελφο
ιεπηνχ θχιινπ αινπκηλίνπ. Ώλ θαη ην πξψην έρεη κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα εάλ παξακνξθσζεί, ζα έρεη
κεγαιχηεξε ηάζε λα επηζηξέςεη ζε επίπεδε κνξθή απφ φηη ην ιεπηφ θχιιν αινπκηλίνπ. Ο πνιπεζηέξαο
ζπλεζίδεηαη λα είλαη ε επηινγή ζε βηνκεραλίεο δηαθεκηζηηθψλ γξαθηθψλ, POS, πθαζκάησλ θαη
ζπζθεπαζίαο, ελψ ην αλνμείδσην αηζάιη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθά θαη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα,
φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αληνρή θαη ην κέγεζνο (δηαζηάζεηο) ηνπ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ είλαη
κηθξφηεξα.
Δ γάδα ζπλήζσο ηεληψλεηαη απφ έλα ή δχν ζπζηήκαηα, φπνπ ε δχλακε αζθείηαη είηε κεραληθά είηε κε
αέξα. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηε δεχηεξε κέζνδν είλαη πηφ αμηφπηζην. Δ γάδα ζπγθξαηείηαη απφ έλαλ αξηζκφ
ηζηκπίδσλ πνπ απέρνπλ 4-6 ίληζεο θαη κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κε ηελ θίλεζε ελφο ζπζηήκαηνο
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νδνλησηνχ ηξνρνχ κε ηελ εθαξκνγή πίεζεο αέξα. ηαλ νη ηζηκπίδεο θιείζνπλ, ε γάδα ηίζεηαη ππφ
πίεζε. Σν πιαίζην κπνξεί ηψξα λα αλέβεη πξνο ηα πάλσ, λα έξζεη ζε επαθή κε ηε γάδα θαη λα
ηνπνζεηεζεί θφιια ζηε βάζε ηνπ. Έπεηηα κέλεη γηα 24 ψξεο γηα λα ζηεγλψζεη, ελψ ηνπ αζθείηαη πίεζε.
Σν ηειάξν είλαη έηνηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεληψκαηνο ηεο γάδαο ρξεζηκνπνηνχκε έλα εηδηθφ φξγαλν κέηξεζεο ηεο ηάλπζεο.
Ο αξηζκφο ησλ λεκάησλ αλά ηε κνλάδα απφζηαζεο (ζπλήζσο εθθξαζκέλν ζε λήκαηα αλά εθαηνζηά),
θαζνξίδεη ηελ ηειηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζεί. Γηα λα ηππσζεί ζέκα κε
κεγαιχηεξε αλάιπζε, πξέπεη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ λεκάησλ αλά κνλάδα απφζηαζεο, ψζηε λα
ππνζηεξηρηεί θαηάιιεια ε εθηχπσζε (ξάζηεξ), εκηηνληθήο θνπθίδαο. Ώπηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φπνπ
κία εκηηνληθή θνπθίδα θαίλεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν αξηζκφο
ησλ λεκάησλ αλά κνλάδα απφζηαζεο πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο ζε λήκαηα/cm, ελψ ε αλάιπζε ζε
γξακκέο/ίληζα. αλ γεληθφο θαλφλαο ζεσξείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ λεκάησλ/cm πξέπεη λα είλαη 1,75-2
θνξέο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο αλάιπζεο. Ώπηή ε αλαινγία δειψλεη φηη κία θνπθίδα ζπγθξαηείηαη
απφ δχν ηνπιάρηζηνλ λήκαηα θαη απηφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ
αληνρή ηνπ ηειάξνπ.
Σν πάρνο ηεο γάδαο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγηζην πάρνο ηνπ
κειαληνχ πνπ ζα ηππσζεί (ν άιινο είλαη ην πάρνο ηεο πάζηαο). Σα πνζά απηά είλαη αλάινγα, δειαδή
κεγάιν άλνηγκα-πάρνο γάδαο ζεκαίλεη κεγάιν πάρνο κειαληνχ. Έλα ιεπηφηεξν ζηξψκα κειαληνχ
κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν γηα ηελ εκηηνληθή εθηχπσζε, φπνπ ε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ κειαληνχ
κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ. Βπίζεο, ηα ιεπηφηεξα ζηξψκαηα κειαληνχ έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξεο πνζφηεηαο κειαληνχ.
Γηα δεδνκέλν αξηζκφ λεκάησλ / cm, ην πάρνο ηεο γάδαο αλαπαξηζηάηαη κε ηα ζχκβνια ‗Σ‘(ιεπηφ),
‗S‘(κέζν) θαη ‗W‘(κεγάιν). Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ κειαληνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηε ρξήζε γάδαο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Δ πξψηε (Σ), έρεη ηνπνζεηεζεί κεηαμχ θπιίλδξσλ γηα λα κεησζεί
ην πάρνο ηεο, κεηά ηελ χθαλζε.
Σν ρξψκα ηεο γάδαο είλαη πνξηνθαιί / θίηξηλν, έηζη ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο oη αθηίλεο UV
λα κελ αλαθιψληαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα, πξνθαιψληαο κηθξέο αλσκαιίεο ζηελ πάζηα.
Ώπνδεηθλχεηαη, επίζεο, φηη είλαη πνξηνθαιί / θίηξηλν, θαζψο απνξξνθά ηελ κπιε αθηηλνβνιία - UV.
Δ παξαγσγή ηεο γάδαο είλαη κία καθξά θαη θνπηαζηηθή δηαδηθαζία θαη θπξίσο γηα ηνπο κεγάινπο
βαζκνχο λεκάησλ/cm. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηηο κεραλέο χθαλζεο ν απαηηνχκελνο αξηζκφο θισζηψλ.
Έλαο θχιηλδξνο γάδαο πιάηνπο 2,5 κέηξσλ κε 150 λήκαηα / cm, απαηηεί 37500 λήκαηα (150*100-2,5).
πλήζσο ε πξνεηνηκαζία ηεο κεραλήο δηαξθεί 2 κήλεο, ε νπνία ζα κπνξεί λα πθαίλεη γηα 6 κήλεο.
Καηά ηε δηάξθεηα εθηππψζεσλ πνπ δηαξθνχλ πνιχ θαηξφ, ε γάδα έρεη ηελ ηάζε λα ράλεη ην αξρηθφ ηεο
ηέλησκα. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο επζπγξάκκηζεο θαη ηε ιάζνο απεηθφληζε ηεο
εηθφλαο ζην ππφζηξσκα, θαζψο ε θαηαθφξπθε ζπληζηψζα ηεο δχλακεο ηάζεο κεηψλεηαη. πλήζσο
ππάξρεη απψιεηα ηάζεο, ακέζσο κεηά ην ηέλησκα ηεο γάδαο.
Ο ξπζκφο ηεο απψιεηαο ηνπ ηεληψκαηνο κεηψλεηαη θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά, ην ηειάξν.
Σέινο, ην δηάζηεκα ρξήζεο ελφο ηειάξνπ ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη απφ ηα θαηλφκελα απψιεηαο
ηεληψκαηνο, θαζψο ην απαηηνχκελν χςνο ηνπ ηδφγνπ γηα θαζαξή απεηθφληζε ζην ππφζηξσκα γίλεηαη
κεγαιχηεξν (ππεξβνιηθφ), κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Δ πάζηα είλαη ν παξάγνληαο ειέγρνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πάρνπο ηνπ κειαληνχ θαη ηεο πνηφηεηαο
ηεο εθηχπσζεο. Δ πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:
εκνπιζηφλ ή θίικ.
ηελ πξψηε κέζνδν, ε γάδα αιείθεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο κε ηελ θσηνεπαίζζεηε πάζηα θαη κε
έλαλ αξηζκφ επηθαιππηηθψλ ζηξσκάησλ. Δ δηαδνρή ησλ δηαδηθαζηψλ επηθάιπςεο θαη ελδηάκεζνπ
ζηεγλψκαηνο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ηειηθή εκθάληζε ηνπ ηειάξνπ.
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ηαλ ε επίζηξσζε είλαη ιεπηή ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην ζηξψκα ηνπ κειαληνχ πνπ ζα ηππσζεί λα είλαη
ιεπηφ, θαζψο ην κέγηζην πάρνο ηνπ ηππσκέλνπ κειαληνχ θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην
ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ηειάξνπ. Δ άιιε παξάκεηξνο ηεο πάζηαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα
ηνπ εληχπνπ, είλαη ε θαηαλνκή ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ ηειάξνπ. Βθηφο απφ ην λα θαζνξίδεη ζε πνηεο
πεξηνρέο ζα πεξάζεη ην κειάλη ζην ππφζηξσκα θαη ζε πνηεο φρη, ν άιινο ξφινο ηεο πάζηαο είλαη λα
παξέρεη ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ηειάξνπ θαη ππνζηξψκαηνο. Δ έιιεηςε ζηεγαλφηεηαο πξνθαιεί ηελ ηάζε
μερεηιίζκαηνο ηνπ κειαληνχ θαη πξνβιήκαηα ζηελ εθηχπσζε.
Οη θπκαηψζεηο ζηελ θαηψηεξε επηθάλεηα ηνπ ηειάξνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο ηεο
γάδαο θαη ηεο ζπζηνιήο ηεο πάζηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηεγλψκαηνο. Γηα λα ηηο εμαιείςνπκε,
εθαξκφδνπκε ζπλήζσο πνιιαπιά ζηξψκαηα πάζηαο, αλάκεζα ζηα νπνία κεζνιαβνχλ δηαζηήκαηα
μήξαλζεο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο θαη βειηησκέλε ζηεγαλφηεηα. ηε
ζχγρξνλε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θσηνεπαίζζεηα γαιαθηψκαηα πςειήο
ζηαζεξφηεηαο, ηα νπνία πθίζηαληαη κηθξφηεξε ζπζηνιή, απνδίδνληαο θαιά εθηππσηηθά απνηειέζκαηα.
Δ πνζφηεηα πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο πάζηαο direct emulsion ζπκβνιίδεηαη κε (x+y),
φπνπ ην x είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ αλψηεξε επηθάλεηα (πιεπξά ηεο
ζπάηνπιαο) θαη ην y ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάησ πιεπξά. Σν
θσηνεπαίζζεην γαιάθησκα ηνπνζεηείηαη ζηελ αλψηεξε επηθάλεηα κε ζθνπφ λα δπλακψζεη ην δεζκφ
κεηαμχ πάζηαο θαη γάδαο, κέζσ ζπγθφιιεζεο, κε ην ρακειφηεξν ζηξψκα ηνπ γαιαθηψκαηνο, ελψ είλαη
λσπφ.
Έλα εηδηθφ θίικ εθαξκφδεηαη ζηε γάδα ζαλ έλα ζηεξεφ θηικ. Πξνηνχ εθαξκνζηεί ην θσηνεπαίζζεην
γαιάθησκα, ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε έλα δηάθαλν θνξέα (θηικ πνιπεζηέξα), ην ηειάξν
κνπζθεχεηαη κε λεξφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαιχεηαη ε πάζηα ζηελ θάησ πιεπξά θαη ην απνξξένλ πγξφ
θαιχπηεη ην ηειάξν κε εηδηθή θίλεζε. Μεηά ην ζηέγλσκα ζηαζεξνπνηείηαη θαη ηειηθά εκθαλίδεηαη ππφ
ηελ έθζεζε UV αθηηλνβνιίαο. Δ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε απηή ηε κέζνδν είλαη
γεληθά πςειφηεξε απφ απηή ηεο direct emulsion γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο.
Σν πάρνο ηνπ θίικ ειέγρεηαη απφ ηελ αξρή θαη ππάξρεη κηθξή απφθιηζε ζηελ πεξίζζηα πάζηα γχξσ απφ
ην ηειάξν. Καζψο ε ρακειφηεξε πεξηνρή ηεο πάζηαο παξακέλεη ζηεξεή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, ππάξρεη ειάρηζηε ή κεδεληθή ζπζηνιή θαηά ην ζηέγλσκα ζηελ αλψηεξε επηθάλεηα.
Γηα δεδνκέλε επηθάλεηα εθηχπσζεο, ην θφζηνο ελφο εηδηθνχ θίικ, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν
κε ηε κέζνδν απ΄επζείαο θαηαζθεπήο ζην ηειάξν, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ επηπξφζζεησλ δηαδηθαζηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ επηπιένλ θφζηνπο ηνπ θηικ-θνξέα.
Μεηά ηελ εθηχπσζε ηνπ δεηνχκελνπ ζέκαηνο είλαη δπλαηφλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί ην ηειάξν, αθνχ
πξψηα απνκαθξχλνπκε ηελ πάζηα απφ ηε γάδα. Ώπιψλνπκε κία δηαβξσηηθή, ζπλήζσο θαπζηηθή, νπζία
ηξίβνληαο ηε γάδα θαη κεηά απφ θάπνηα ψξα, μεπιέλνπκε ην ηειάξν κε πςειήο πίεζεο λεξφ.
Βίλαη ζεκαληηθφ ην θαπζηηθφ κέζν λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θαηάιιειε πιεπξά, ψζηε λα δηαβξψλεη εχθνια
ηελ πάζηα, ε νπνία είλαη αλζεθηηθή ζηα ρεκηθά ηνπ κειαληνχ θαη ησλ θαζαξηζηηθψλ νπζηψλ.
Έλα ηειάξν απινχ ηεληψκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πάλσ απφ εθαηφ θνξέο πξηλ λα είλαη
απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί λέα γάδα ζην πιαίζην. Γηα λα επηηχρνπκε θαιχηεξε ζπγθφιιεζε ζην
ηειάξν, πνιιέο θνξέο ε γάδα εθηξαρχλεηαη κε ηε βνήζεηα θαπζηηθνχ κέζνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξψηνπ ζηξψκαηνο πάζηαο.
Ο ξφινο ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα ζπγθξαηεί ην ηειάξν ηειείσο επίπεδν, ρσξίο λα παξακνξθψλεηαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ή ηεο εθηχπσζεο. Δ ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ πιαηζίνπ βαζίδεηαη ζην
εάλ είλαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα. Έλα ζηαζεξφ πιαίζην απνηειείηαη απφ κία νξζνγψληα θαηαζθεπή (αλ
θαη ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα έρεη νπνηνδήπνηε ζρήκα), πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε γάδα κε
κεγάιεο δχλακεο θφιια. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ην αινπκίλην. Ώλ θαη ην
αηζάιη είλαη θζελφηεξν, πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα πςειψλ ηαρπηήησλ, ιφγσ ηνπ
κεγαιχηεξνπ βάξνπο ηνπ.
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Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη ε δηάβξσζε ηνπ αηζαιηνχ, ε νπνία εμαζζελίδεη ην πιαίζην, επηηξέπνληαο
ην ζθέβξσκα θαη πξνθαιψληαο ηελ εηζαγσγή ζθνπξηάο ζηε δηαδηθαζία. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ
θαη μχιηλα πιαίζηα, ηα νπνία είραλ ηελ ηάζε λα απνξξνθνχλ ηνπο δηάθνξνπο δηαιχηεο θαη λα
δηαζηέιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηχπσζεο. Πξηλ θνιιεζεί ην πιαίζην κε ηε γάδα ζπλεζίδεηαη λα
ζθιεξαίλεηαη ε επηθάλεηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε θφιια.
O Ρφινο ηεο πάηνπιαο ζηελ Δθηχπσζε
Ο ξφινο ηεο ζπάηνπιαο είλαη λα πιεζηάζεη ην ηειάξν ζην ππφζηξσκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ
απαξαίηεηή πδξνδπλακηθή πίεζε ψζηε λα κεηαθεξζεί ην κειάλη. Ο ξφινο ηεο ξνήο, είλαη λα
αλαθαηαλέκεη ην κειάλη ην νπνίν δελ πέξαζε ζην ππφζηξσκα ζην ηέινο ηνπ πεξάζκαηνο ηεο
ζπάηνπιαο.
Οη ζπάηνπιεο θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ κείγκα πνιπνπξεζάλεο, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ
απαηηνχκελε αθακςία ελάληηα ζηελ πδξνδπλακηθή δχλακε θαη ζηηο δπλάκεηο ηξηβήο πνπ αζθνχληαη
ζηελ ζπάηνπια, καδί κε ηελ ειαζηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα θάζε ππφζηξσκα θαη θάζε ζθιεξφηεηα
ηνπ ηειάξνπ.
Καζψο θαη νη δχν επηθάλεηεο βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή θίλεζε, αλαπηχζζεηαη ηξηβή ζηε κία (ή θαη ζηηο
δχν). Λφγσ ηνπ φηη ε πνιπνπξεζάλε είλαη ζπλήζσο καιαθφηεξε απφ ηε γάδα θαη ην κειάλη, ε ζπάηνπια
θζείξεηαη. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλνκνηφκνξθε ζηξνγγπινπνίεζε ηεο άθξεο ηεο, ην νπνίν
δηαθνξνπνηεί ηε κεηαθνξά ηνπ κειαληνχ. Ώπηφ είλαη εκθαλέο ζηελ εθηχπσζε, θαζψο κία ζεηξά απφ
ιεπηέο γξακκέο πνπ έρνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηεο ζπάηνπιαο θαίλεηαη ζην ππφζηξσκα. ηαλ
θζαξεί κία ζπάηνπια ππάξρνπλ δχν επηινγέο: είηε λα ιεηαλζεί σο έλα ζεκείν κε εηδηθφ κεράλεκα, είηε
λα αληηθαηαζηαζεί.
Έλα αθφκα πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο πνιπνπξεζάλεο είλαη ε απνξξφθεζε δηαιπηψλ. ηαλ ε
επηθάλεηα ηεο ζπάηνπιαο θζαξεί, είλαη δπλαηφλ νπνηνζδήπνηε δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην
κειάλη λα εηζρσξεί ζε απηή. Ώπηφ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε ζθιεξφηεηα ή ζηε καιαθφηεηα ηεο
ζπάηνπιαο, αλάινγα κε ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ δηαιπηψλ θαη ηνπ κείγκαηνο πνιπνπξεζάλεο.
Σν πξφβιεκα ζπλαληάηαη ζπαληφηεξα ηψξα απ‘ φηη ζην παξειζφλ, θαζψο ε πνιπνπξεζάλε είλαη
αλζεθηηθή ζε φινπο, εθηφο απφ ηνπο πνιχ δπλαηνχο, δηαιχηεο.
Δ άθξε ηεο ζπάηνπιαο αλαγθάδεη κε ην πέξαζκα ηεο, ην κειάλη λα απισζεί θαη λα εθηππσζεί-πεξάζεη
ζην ππφζηξσκα. Δ πδξνδπλακηθή δχλακε πνπ αζθείηαη κε απηή ηελ θίλεζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο
ηαρχηεηαο ηεο ζπάηνπιαο, ηνπ ημψδνπο ηνπ κειαληνχ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηεο αθκήο ηεο ζπάηνπιαο.
Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ειαζηηθήο ζπάηνπιαο, είλαη φηη αλ αζθεζεί
ππεξβνιηθή δχλακε, ηφηε ε άθξε ηεο παξακνξθψλεηαη θαη ππάξρεη κεηαβνιή ηεο πδξνδπλακηθήο
δχλακεο θαη ηεο κεηαθνξάο κειαληνχ. Ώπηφ ην πξφβιεκα ζπλαληάηαη θπξίσο ζηα ρεηξνθίλεηα
ζπζηήκαηα.
Έρνπλ ζρεδηαζηεί δηάθνξα ζρήκαηα ζπάηνπιαο κε ζθνπφ λα εκπνδίδεηαη ε θάκςε ηεο, ελψ δηαηεξείηαη
ε κηθξή ειαζηηθφηεηά ηεο, γηα λα είλαη βέβαηε ε επαθή κε ηε γάδα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ επίζεο θαηλνηνκίεο ζηελ θαηαζθεπή ζπάηνπιαο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ
πξφβιεςε ηεο παξακφξθσζεο ψζηε λα απμεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο κεζφδνπ.
Σν κειάλη
Δ επειημία ηεο Μεηαμνηππίαο βαζίδεηαη ζην φηη κπνξεί λα ηππψζεη ζρεδφλ νπνηνδήπνηε κειάλη ζε
νπνηνδήπνηε ππφζηξσκα. Ώπηή είλαη θαη ε δηαθνξά ηεο κε ηελ φθζεη, κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηππσζεί
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειαληψλ, ζπγθεθξηκέλνπ ημψδνπο θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ. Ώλ θαη απηφ
θάλεη ηε κέζνδν επέιηθηε, παξάιιεια πεξηνξίδεη ηελ αλάιπζε ζε γεληθέο γξακκέο ησλ κειαληψλ.
Γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθηχπσζεο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ππάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά είδε κειαληνχ ηα νπνία
θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε κέζνδν ζηεγλψκαηνο θαη ηε βάζε ηνπο. Σα είδε απηά είλαη νλνκαζηηθά:
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(jet dried conventional solvent ink, conventonal UV ink, water based air jet dried, water based UV).
Παιαηφηεξα ζηελ κεηαμνηππία θπξηαξρνχζαλ ηα ζπκβαηηθά κειάληα δηαιπηψλ (conventional solvent
inks) ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ απιέο ρξσζηηθέο, ξεηίλεο θαη κείγκα δηαιπηψλ. Ώπηφ φκσο
ζπλερψο δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο ππάξρνπλ κειάληα UV, ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (γηα ην
πεξηβάιινλ) γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ, αιιά θαη ηεο αλαδήηεζεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο εληχπνπ.
Δ πνηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα κειάληα UV είλαη αλακθηζβήηεηα πςειφηεξε απφ απηή ησλ jet
dried inks θαη απηφ βαζίδεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηχπσζεο έλα ιεπηφ
ζηξψκα κειαληνχ κέλεη πάλσ ζηε γάδα. Γηα ηελ θαηεγνξία, jet dried ink, απηφ ην ιεπηφ ζηξψκα ηείλεη
λα εμαηκηζηεί θαη λα ζηεγλψζεη κεξηθψο πάλσ ζην ηειάξν πξνθαιψληαο αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ.
Ώπηή ε αχμεζε ηνπ ημψδνπο απνηξέπεη ην εχθνιν πέξαζκα ηνπ κειαληνχ απφ ηε γάδα θαη αλαθχπηνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ εθηχπσζε θαζψο ηα ‗κάηηα‘, νη ηξχπεο ηεο γάδαο κπνπθψλνπλ ζηαδηαθά. Χο
απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη ε γάδα πξέπεη λα θαζαξηζηεί, πιέλνληάο ηελ κε ηνλ
θαηάιιειν δηαιχηε. Βίλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε
επηβξαδπληηθψλ ζην κειάλη, ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα, αιιά απηφ πνιιέο θνξέο
νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζηεγλψκαηνο. Βλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία γάδα κε κεγαιχηεξα
‗κάηηα‘ ε νπνία επηηξέπεη επθνιφηεξν πέξαζκα κειαληνχ. Ώπηφ ην είδνο νη γάδεο φκσο είλαη αζχκβαηεο
κε ηελ εθηχπσζε πςειήο αλάιπζεο, θαζψο ε πάζηα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα λήκαηα ηεο γάδαο.
Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα εθηχπσζεο αληηκεησπίδνληαη επίζεο κε κειάληα ηα νπνία ζηεγλψλνπλ
απνθιεηζηηθά κε αθηηλνβνιία UV, πςειήο πηζηφηεηαο.
Παξάκεηξνη επηινγήο ( γάδαο θαη κειάλεο)
Σν ζχζηεκα κειαληνχ πνπ επηιέγεηαη ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν γάδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα
ηα κειάληα UV, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ είλαη 140 λήκαηα/cm, ελψ κε ζπκβαηηθά κειάληα, είλαη
δχζθνιε ε εθηχπσζε κε πάλσ απφ 120 λήκαηα/cm. Καζψο νη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο λεκάησλ/cm
ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε ιεπηφηεξσλ λεκάησλ, ην κέγηζην πάρνο ηνπ κειαληνχ πνπ κπνξεί λα ηππσζεί
γίλεηαη κηθξφηεξν κε ηα UV κειάληα. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα εθηχπσζεο
θαζψο απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα αχμεζεο κεγέζνπο ηεο θνπθίδαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
θνπθίδα είλαη ζπαληφηαηα, θαζψο ην πάρνο ηνπ κειαληνχ είλαη κεγάιν (κεηαμχ 10 θαη 40 κηθξά),
θάλνληαο ηελ θνπθίδα πξαγκαηηθά ηξηζδηάζηαηε.
αλ γεληθφο θαλφλαο, ηα ζπζηήκαηα UV δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ππθλφηεηα ηνπ
πγξνχ κειαληνχ είλαη κηθξή (θαζψο απαηηνχληαη ιεπηφηεξα λήκαηα) θαη ε πνζφηεηα ηνπ επηπιένλ
κειαληνχ κεηά ην θαζάξηζκα ηεο γάδαο, είλαη ειάρηζηε.
Δ ηειηθή επηινγή ηνπ κειαληνχ εμαξηάηαη απφ ηελ εξγαζία θαη ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ. Ώλ θαη ηα
κειάληα UV απνθέξνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο εθηππψζεηο, είλαη πνιχ αθξηβφηεξα θαη απαηηνχλ
ζηεγλσηήξεο UV πνπ είλαη κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επέλδπζε. Βπίζεο, ηα κειάληα UV, δελ είλαη
ζπκβαηά κε ζπγθεθξηκέλα ππνζηξψκαηα, ηα νπνία φηαλ απνξξνθνχλ ηα κειάληα δαξψλνπλ θαη
ηζαιαθψλνληαη. Σα κειάληα κε βάζε ην λεξφ έρνπλ θη απηά πεξηνξηζκέλε πνηθηιία ππνζηξσκάησλ,
θαζψο ηα ιεπηά ραξηηά θαη νη θάξηεο ηζαιαθψλνληαη φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην λεξφ θαη επίζεο δελ
είλαη εθαξκφζηκα ζε εθηππψζεηο πιαζηηθψλ.
Σα κειάληα ηεο κεηαμνηππίαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ γεληθά ζαλ πγξά κειάληα κε ηελ ρακειφηεξε
ηηκή ημψδνπο ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 50 poise. Δ ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ελφο εκηηνληθνχ
κειαληνχ, φζνλ αθνξά ην ημψδεο ηνπ ζα ήηαλ: πςειφ ημψδεο φηαλ ην κειάλη δελ θηλείηαη, ρακειφ ημψδεο
φηαλ θηλείηαη κε ηε ζπάηνπια θαη γξήγνξν ρξφλν επαλαθνξάο. Σν πξψην καο εμαζθαιίδεη φηη ην κειάλη
αξρηθά δε ζα ξέεη απφ ηε γάδα. Σν δεχηεξν φηη ην κειάλη ζα ξέεη εχθνια ππφ ηελ πίεζε ηεο ζπάηνπιαο
θαη ην ηξίην φηη ην ημψδεο ηνπ κειαληνχ ζα επαλέξρεηαη ζηα αξρηθά ηνπ επίπεδα φηαλ είλαη ζην
ππφζηξσκα ψζηε λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα κε ηελ θνπθίδα. Σν κειάλη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
πιαθάηεο επηθάλεηεο πξέπεη λα έρεη κεγάιν ρξφλν επαλαθνξάο, ψζηε λα κπνξεί λα ξέεη κεηά ηελ
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εθηχπσζε θαη λα θαιχπηεη ηελ επηθάλεηα. Πνιιά απφ ηα ζχγρξνλα κειάληα πιεζηάδνπλ απηά ηα
ηδαληθά πξφηππα.
Ο θχξηνο ηχπνο κειαληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία πθαζκάησλ είλαη ην plastisol, ην νπνίν
είλαη κειάλη πςεινχ ημψδνπο κε εμαίξεηεο ηδηφηεηεο επθακςίαο.
Ώπηφ ηνπ επηηξέπεη λα ηππψλεηαη ζε χθαζκα, ην νπνίν ηζαιαθψλεηαη πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο ηνπ. Σν πςειφ ημψδεο ηνπ κειαληνχ θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηππσζή ηνπ κέζσ ιεπηήο γάδαο
αιιά δεδνκέλνπ φηη ην χθαζκα πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζεί δελ έρεη επίπεδε επηθάλεηα απηφ είλαη ζπάληα
πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάιπζε.
Τπάξρνπλ θη άιια είδε κειαληψλ, θάπνηα απφ ηα νπνία έρνπλ ηδηφηεηεο πάζηαο (φπσο ηα κειάληα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξνληθέο εθηππψζεηο) θαη θάπνηα πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο πγξνχ (φπσο ηα
βεξλίθηα θαη νη επηζηξψζεηο), ιφγσ ηνπ φηη ε ρξήζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε.
Σν ζχζηεκα εθηχπσζεο
Ώλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη κεραλεκάησλ εθηχπσζεο γηα ηε κεηαμνηππία, ηα νπνία κπνξεί λα
ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: ηα επίπεδα, ηα θπιηλδξηθά θαη ηα πεξηζηξεθφκελα. Σα επίπεδα
θαηαλέκνληαη κε πνζνζηφ 90%, ιφγσ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο απιφηεηαο ηνπο.
Δ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επίπεδσλ πηεζηεξίσλ απνξξέεη απφ ην φηη κπνξνχλ λα ηππψζνπλ θάζε
πάρνπο ππφζηξσκα. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ηππσζεί έλα ιεπηφηεξν ππφζηξσκα, ην πιαίζην θαη ε
ζπάηνπια αλπςψλνληαη ή ρακειψλεη ε βάζε εθηχπσζεο ηνπ πηεζηεξίνπ.
Οη απινχζηεξεο κεραλέο είλαη απηέο πνπ ε ζπάηνπια κεηαθηλείηαη ρεηξνθίλεηα ζην ηειάξν, είηε θαζψο
είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζπζθεπή ζπγθξάηεζεο είηε κε ηε ρξήζε κεραληθνχ κνρινχ. Σν ππφζηξσκα
ηνπνζεηείηαη ρεηξνθίλεηα ζην πηεζηήξην. Ώπηφο ν απιφο ηχπνο πηεζηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηαρχηεηα θαη ε ζπλέπεηα ηεο δηαδηθαζίαο δελ είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο.
Σν ακέζσο πνιππινθφηεξν πηεζηήξην είλαη ην εκηαπηφκαην hingle backed flat bed. Ώπηά ηα πηεζηήξηα
έρνπλ ηελ ίδηα θαηαζθεπή κε ηα πξνεγνχκελα, κε ηε δηαθνξά φηη ην πέξαζκα ηεο ζπάηνπιαο, ην
flowcoat θαη ην αλέβαζκα ηνπ ηειάξνπ γίλεηαη κε ειεθηξηθά κεραλήκαηα ή κε ηελ εθαξκνγή αέξα.
Οη πνιχρξσκεο εθηππψζεηο παξάγνληαη ηππψλνληαο έλα ρξψκα θάζε θνξά κε ζχκπησζε κεηαμχ ησλ
ρξσκάησλ, ε νπνία ζπλήζσο ειέγρεηαη κε ην κάηη θαη κε κηθξφκεηξα ηα νπνία κεηαθηλνχλ ην πιαίζην
κε ηε ζπζθεπή ζπγθξάηεζήο ηνπ. Σν ππφζηξσκα ηξνθνδνηείηαη θαη απνκαθξχλεηαη ρεηξνθίλεηα. Ώπηά
ηα πηεζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε ηαρχηεηα δελ είλαη ην δεηνχκελν, αιιά ε ζπλέπεηα είλαη
απαξαίηεηε.
Σα απηφκαηα θαη εκηαπηφκαηα επίπεδα πηεζηήξηα νξηδφληηαο αλχςσζεο ηππψλνπλ θαζψο ην
ππφζηξσκα πεξλάεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο.
Σν ππφζηξσκα ηξνθνδνηείηαη ζηε κεραλή κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν αιιά βγαίλεη απφ ην πίζσ κέξνο
ηεο κεραλήο (ζπλήζσο κε κία ηαηλία κεηαθνξάο ή ζην ζχζηεκα ζηεγλψκαηνο). Ώπηφ είλαη δπλαηφ, ιφγσ
ηνπ φηη ε ζπζθεπή ζπγθξάηεζεο ηνπ ηειάξνπ θαη ε ζπάηνπια κεηαθηλνχληαη θάζεηα πξνο ηα πάλσ,
αθήλνληαο ρψξν ζην ππφζηξσκα λα θηλεζεί.
Παιαηφηεξα νη πνιχρξσκεο εθηππψζεηο επηηπγράλνληαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζε κία
κνλφρξσκε κεραλή πνιιέο θνξέο. Πξφζθαηα φκσο αλαπηχρζεθαλ δίρξσκα θαη ηεηξάρξσκα πηεζηήξηα
πνπ επηηξέπνπλ ηηο πνιχρξσκεο εθηππψζεηο. Ώπηά ιεηηνπξγνχλ κε αθηηλνβνιία UV ε νπνία ζηεγλψλεη
ηα κειάληα κεηαμχ ησλ κνλάδσλ.
Ώλ θαη ε ζχκπησζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ην κάηη, ηα ζχγρξνλα ππεξαπηφκαηα πηεζηήξηα είλαη
εθνδηαζκέλα κε απηφκαηα ζπζηήκαηα ζχκπησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία επεμεξγαζίαο
εηθφλαο. Σα ππεξαπηφκαηα επίπεδα πηεζηήξηα γίλνληαη ην ζεκαληηθφηεξν κεράλεκα ππνζηήξημεο ηνπ
ηνκέα πςεινχ φγθνπ-πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα πςειή πνηφηεηα θαη
πςειή παξαγσγηθφηεηα γηα ιεπηά θαη εχζξαπζηα ππνζηξψκαηα.
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Χο απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξεο κεραληθήο πνιππινθφηεηάο ηνπο, ηα θπιηλδξηθά πηεζηήξηα είλαη
ζπλήζσο αξθεηά αθξηβφηεξα. Δ ηθαλφηεηά ηνπο φκσο λα ηππψλνπλ 4-5 θνξέο κεγαιχηεξε πνζφηεηα
ηνπο δίλεη ην πιενλέθηεκα. Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε πνηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηα θπιηλδξηθά
πηεζηήξηα είλαη πςειφηεξε απφ απηή ησλ επίπεδσλ. Βπηζηεκνληθή εμήγεζε γη‘ απηφ ην θαηλφκελν δελ
έρεη δνζεί αιιά είλαη πηζαλφ φηη ε θίλεζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ θχιηλδξν
κεηαβάιιεη ην κεραληζκφ απειεπζέξσζεο ηνπ κειαληνχ απφ ην ηειάξν.
Ο ηξίηνο ηχπνο πηεζηεξίσλ είλαη ηα θπθιηθά πηεζηήξηα ηα νπνία είλαη έλα ζρεηηθά πξφζθαην επίηεπγκα
κε ηελ πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη αλάπηπμή ηνπο λα έρεη νινθιεξσζεί απφ ηνλ Stork BV απφ ηελ
Οιιαλδία. Δ ζεκειηψδεο δηαθνξά ελφο πεξηζηξεθφκελνπ πηεζηεξίνπ απφ ηα άιια είλαη ν ζρεδηαζκφο
ηνπ πιαηζίνπ θαη ην πιηθφ ηνπ ηειάξνπ. Δ ζπάηνπια θαηαζθεπάδεηαη απφ ειαζηηθφ αηζάιη θαη ην
κειάλη ηξνθνδνηείηαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηχκπαλνπ κέζσ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ.
Παξά ηνπ πξσηφηππνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ελδηαθέξνπζαο βαζηθήο αξρήο ηνπο, ηα θπιηλδξηθά
πηεζηήξηα δελ θαηέιαβαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο ιφγσ ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ώπηά βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πιέγκα ληθειίνπ, ην νπνίν είλαη επαίζζεην θαη εππαζέο ζε
βαζνπιψκαηα θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ εθηχπσζε πςειήο ηαρχηεηαο, θαζψο ε αληηθαηάζηαζή ηνπ δε
ζπκθέξεη νηθνλνκηθά.
Σα πεξηζηξνθηθά πηεζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ απαηηείηαη έλα ιεπηφ ζηξψκα
κειαληνχ, φπσο ζηηο ηαπεηζαξίεο θαη ζηε βηνκεραλία πθαζκάησλ γηα νηθηαθή ρξήζε.
ηα λέα πηεζηήξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηνπο ηξεηο γεληθνχο ηχπνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
πνιχρξσκα πηεζηήξηα έλδπζεο θαη ηα πηεζηήξηα ξφινπ γηα εθηχπσζε εηηθεηψλ, ζηα νπνία ην πέξαζκα
ηνπ ξφινπ ή ηνπ πθάζκαηνο εθηειείηαη κέζσ κίαο ζεηξάο απηφκαησλ επίπεδσλ κεραλψλ.
Δ κεηαμνηππία είλαη κία κέζνδνο δηαδεδνκέλε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φπνπ απαηηείηαη ιεπηφ ζηξψκα
ηππσκέλνπ κειαληνχ ή φπνπ ην ππφζηξσκα δελ κπνξεί λα ηππσζεί κε θακία άιιε κέζνδν. Κπξηαξρεί
ζηα γξαθηθά, ζηα πθάζκαηα θαη ζηηο ειεθηξνληθέο εθηππψζεηο.

2.17.
2.17.1.

Δθηχπσζε Σακπφλ
Δηζαγσγή

Δ κέζνδνο εθηχπσζεο ηακπφλ ζπρλά δελ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή εμέηαζε ηεο
βηνκεραλίαο εθηχπσζεο, δεδνκέλνπ φηη ηείλεη λα ζεσξεζεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη κφλν γηα λα
δηαθνζκήζεη ηα πξντφληα, ζε αληηδηαζηνιή κε κηα θαζαξή δηαδηθαζία βηνκεραληθήο εθηχπσζεο.
Βίλαηηνγξαθηθή εμέηαζε ηεο βηνκεραλίαο εθηχπσζεο, δεTππψλεηνγξαθηθή εμέηαζε ηεο βηνκεραλίαο
εθηχπσζεο, δεδνκέλνπ φηη ηείλεη λα ζεσξεζεφληα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη ελδηάκεζνο
θνξέαο (επηθάλεηα ιάζηηρνπ) γηα εηδηθέο εθηππψζεηο. Δ κέζνδνο ηακπφλ απαηηείλεηνγξαθηθή εμέηαζε
ηεο βηνκεραλίαο εθηχπσζεο, δεδνκέλνπ φηη είλεηνγξαθηθή εμέηαζε ηεο βηνκ2006).
Δ εθηχπσζε ηακπφλ έρεη δηάθνξεο εθαξκνγέο, αξρηθά γηα ηελ εθηχπσζε δηακνξθσκέλνπ πξντφληνο,
(αθφκε θαη ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ), φπνπ κπνξεί κφλν λα παξαγάγεη κηα ηππσκέλε εηθφλα. Οη
ηππνπνηεκέλεο εθηππσηηθέο κεραλέο ζήκεξα αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ Βιβεηία, φπνπ ε εθηχπσζε ηακπφλ αλαπηχρζεθε γηα λα εθηππψζεη πξνζφςεηο ξνινγηψλ, δηφηη
ππήξμε κεγάιε απαίηεζε γηα ηηο πνιχ ιεπηέο γξακκέο θαη ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα εθηππσζεί ζε
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν π.ρ. ξνιφη, απφ άιιε απιή δηαδηθαζία εθηχπσζεο.
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2.17.2.

Βαζηθέο αξρέο εθηχπσζεο Σακπφλ

Δ κέζνδνο κεηαθνξάο κειαληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηχπσζε ηακπφλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί
εχινγα "φθζεη –βαζπηππία/ραιθνγξαθία" δεδνκέλνπ φηη ην κειάλη ζπγθξαηείηαη ζε κηα ραξαγκέλε
επηθάλεηα φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε κηα ειαζηηθή επηθάλεηα κεηαθνξάο (ην ηακπφλ), ην νπνίν
κεηαθέξεη ηελ εηθφλα-ζρέδην-γξάκκαηα θ.ιπ., ζην ππφζηξσκα.
2.17.3.

Γηαδηθαζία εθηχπσζεο

Μία ραιθνγξαθηθή πιάθα ηεο εξγαζίαο είλαη κειαλσκέλε κε πνζφηεηα κειαληνχ, ε νπνία παξακέλεη
κεηά απφ ηελ απφμεζε ηεο ιεπίδαο θαζαξηζκνχ. Δ πιάθα, κε ην ζέκα είλαη κηα ραιθνγξαθηθή επηθάλεηα
εζψγιπθε, φπνπ ην κειάλη ζπγθξαηηέηαη κφλν ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο (εζψγιπθεο πεξηνρέο), πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ ραξαγκέλε εξγαζία.
Έλα εχθακπην πιηθφ ( πιηθφ ζηιηθφλεο ) ηακπφλ, έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πιάθα ηνπ ζέκαηνο θαη απηφ
αθαηξεί-κεηαθέξεη ην κειάλη απφ ηελ πιάθα θαη ζηε ζπλέρεηα έξρεηαη ζε επαθή κε ην ππφζηξσκα
εθηχπσζεο, φπνπ ην κειάλη κεηαθέξεηαη (αθνχ αθνπκπά-πηέδεη) ην ππφζηξσκα εθηχπσζεο θαη
εθηππψλεη.
Δ δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο κειαληνχ απφ ηε ραιθνγξαθηθή πιάθα ηνπ ζέκαηνο ζην ειαζηηθφ ηακπφλ
θαη απφ ην ηακπφλ ζην ππφζηξσκα, είλαη κηα ιεηηνπξγία ησλ δπλάκεσλ ζπλνρήο ηεο πξνζθφιιεζεο θαη
ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ, δειαδή ησλ ζρέζεσλ ησλ πιηθψλ ησλ ππνζηξσκάησλ εθηχπσζεο θαη ηεο
κειάλεο.
Δ <πηεηηθή>, θχζε ηνπ κειαληνχ ζεκαίλεη, φηη κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ηεο εζψγιπθεο πιάθαο
(κήηξαο),εξγαζίαο-ζέκαηνο, γεκίδεηαη κε ην κειάλη θαη ην ηακπφλ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κέζα απφ ηελ
εζψγιπθε κήηξα (cliché), θάπνηα πνζφηεηα πηεηηθήο νπζίαο ζα ραζεί απφ ηνλ φγθν ηεο κειάλεο, ζηελ
αλνηθηή επηθάλεηα ηνπ ζέκαηνο.Ώπηφ ην κειάλη ζην ειαζηηθφ ηακπφλ, ζα έρεη κηα ζπλεπαθφινπζε
αχμεζε ζην ημψδεο ηνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηακπφλ, παξά ην γεγνλφο φηη ην κειάλη ζα
βξίζθεηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ. Βλψ ην κειάλη είλαη ζην ηακπφλ, ε πεξαηηέξσ δηαιπηηθή απψιεηα
απφ ην κειάλη, εξρφκελε ζε επαθή κε ηνλ αέξα, ζα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο κε ην ημψδεο
ην νπνίν θαη ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά.
2.17.4.

Δθαξκνγέο

πσο πεξηγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο ε εθηχπσζε ηακπφλ έρεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ βηνκεραληθψλ
εθαξκνγψλ κε ραξαθηεξηζηηθέο δπλαηφηεηεο, ζηελ δηαθφζκεζε πξντφλησλ φπσο, ηα παηρλίδηα, νη
ζθαίξεο γθνιθ, ηα άζπξα είδε, ηα ειεθηξνληθά θνπκπηά θαη ην ηαηξηθφ καξθάξηζκα (π.ρ.ζχξηγγεο,
εξγαιεία, θ.ιπ.).
2.17.5.

Μήηξα

Ο ξφινο ηεο κήηξαο ηνπ ζέκαηνο, είλαη λα ζπγθξαηήζεη ην κειάλη ζηηο εζσρέο ηεο, κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ,
θαζαξηζκνχ απφ ηελ ιεπίδα θαη ηνπ ηππσκέλνπ πξντφληνο απφ ην ηακπφλ. Σν ζρέδην ηεο εζσγιχθνπ
κνξθήο ηνπ ζέκαηνο είλαη ε κήηξα, ε νπνία πξφθεηηαη λα εθηππψζεη.
Τπάξρνπλ ηξία θπξίαξρα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κήηξαο. Σν λάηινλ, ν ιεπηφο ράιπβαο θαη ν
παρχο ράιπβαο, φπνπ νη επηινγέο απηέο, εμαξηψληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ αλακελφκελε
πνζφηεηα παξαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο θαη αλαινγηθά, ηεο κήηξαο.
Παξνπζίαζε ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ
Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο (κήηξαο-θιηζέ) γηα ηα θχξηα ηξία πιηθά θαηαζθεπήο.

Πνζφηεηα
παξαγσγήο

Νάπινλ

Λεπηφο ράιπβαο

Παρχο ράιπβαο

0-15,000

15,000-100,000

50,000
1,000,000

100

-

(Σηξάδ)
Τιηθφ

Νάπινλ

Τςειφο ράιπβαο
ρξσκίνπ

Τςειφο ράιπβαο
ρξσκίνπ

Πάρνο (mm)

Approx. 10

<1

Approx. 10

Τιηθφ βάζεσλ

Ήπηνο ράιπβαο

Mild steel

Τςειφο ράιπβαο
ρξσκίνπ.

Δ παξαγσγή ηεο εξγαζίαο έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο κήηξαο φπνπ έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζηελ
αληνρή ηεο δηαδνρηθήο εθηχπσζεο. Αηφηη νη ηαιαληψζεηο ηεο ελαιιαγήο ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο κήηξαοθιηζέ (εζψγιπθε επηθάλεηα) κε ηελ ιεπίδα απφμεζεο, (ηεο πεξίζζηαο κειάλεο) κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ γξάκκσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ιεπηψλ ζεκείσλ ηεο κήηξαο.
Δ επηθάλεηα ηεο κήηξαο (θιηζέ), πξνθαιεί ειαηηψκαηα θαη ξαβδψζεηο (ζηελ εξγαζία), αθνχ ηελ
κεηαθέξεη ζηελ εθηππσκέλε επηθάλεηα.
αθψο, νη ζθιεξέο πιάθεο ράιπβα, ή ρξσκίνπ (κήηξαο-cliché), είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηεο ζε κεραληθή
ράξαμε θαη θαηαπφλεζε.
Σν θφζηνο ησλ ρνλδξψλ πιαθψλ απφ ράιπβα, είλαη απνηέιεζκα ηεο πςειφηεξεο παξαγσγήο θαη κε
αληίζεζε ηνπ ιεπηφηεξνπ ράιπβα ή ηνπ λάπινλ, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο απαηηήζεηο κίαο ιεπηήο
εξγαζίαο αιιά θαη πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθή κεραλή. Ο ιεπηφο ράιπβαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
κήηξαο θαη ηα λάπινλ πιηθά, έρνπλ κηα δεθηηθή επηθάλεηα γηα ηελ πνηνηηθή παξαγσγή κίαο εθηχπσζεο,
φκσο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα.
2.17.5.1.
Καηαζθεπή κήηξαο
Δ κήηξα θαηαζθεπάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε κηαο πιάθαο απφ ράιπβα, κε έλα ζηξψκα ηνπ
θσηνεπαίζζεηνπ πιηθνχ, ην νπνίν αθήλεηαη λα μεξαζεί. Σν ζεηηθφ ηνπ θηικ (εξγαζίαο), ηνπνζεηείηαη
πάλσ απφ ην θσηνεπαίζζεην γαιάθησκα θαη εθηίζεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην UV θσο. πνπ ε UV
αθηηλνβνιία, πεξλά κέζσ απφ ην θίικ, ην θσηνεπαίζζεην γαιάθησκα ζθιεξαίλεη θαζψο παξακέλεη,
ζηηο θαιπκκέλεο πεξηνρέο.
Δ πιάθα πιέλεηαη γηα λα αθαηξεζεί, ην κε εθηεζεηκέλν θσηνεπαίζζεην γαιάθησκα, πξηλ απφ ηελ
επηθάιπςε ηεο επηθάλεηαο απφ έλα ηζρπξφ νμχ, ην νπνίν ραξάδεη ηηο εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο.
Σν ζέκα ραξάδεηαη ζπλήζσο ζε έλα βάζνο κεηαμχ 20 θαη 30 κηθξψλ, αλάινγα κε δηάθνξεο παξακέηξνπο
φπσο ην απαξαίηεην ηειηθφ θηικ είλαη θαηαζθεπαζκέλν φπνπ ην κειάλη, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα
ιεηηνπξγήζεη ζηελ κειάλσζε ηνπ ηακπφλ θαη θαηφπηλ ζην ππφζηξσκα εθηχπσζεο.
Έλα πξφβιεκα είλαη φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο πεξηνρέο κήηξαο-ζέκαηνο γηα παξαγσγή θαη ππάξρεη κηα
ηάζε απφ ηε ιεπίδα απφμεζεο ε νπνία παξακνξθψλεηαη ζηελ θνηιφηεηα θαη απνξξνθά έμσ ην κειάλη
απφ απηήλ ηελ πεξηνρή. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ππάξρεη αλεπαξθέο κειάλη ζηελ θνηιφηεηα ηνπ
ζέκαηνο γηα λα ην κεηαθέξεη ζην θιηζέ-κήηξα, ηνπ ειαζηηθνχ ηακπφλ.
Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ, ππάξρεη κηα ηερληθή απνθαινχκελε (δηαινγή). Ώληί λα ραξάμεηο εληαία κία
κεγάιε πεξηνρή, κηα ζεηξά ραξαθηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία, πνπ επεξεάδεη ηηο
ππεξπςσκέλεο πεξηνρέο, ζπλήζσο δηαγψληα, ζε 45 κνίξεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θνξάο απφμεζεο ηεο
ιεπίδαο. Αεδνκέλνπ φηη ε ιεπίδα απφμεζεο θαζαξίδεη θαη απνμαίλεη ηα δηάθνξα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ,
είλαη αδχλαηνλ λα παξακνξθψζεη θαη λα απνμέζεη, ην ππεξβνιηθφ κειάλη απφ ηηο θνηιφηεηεο. Γηα λα
εμαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη κηα επαξθήο πνζφηεηα κειαληνχ ζηελ εζσρή ηεο κήηξαο, ζπλεζίδεηαη λα
απμάλεηαη ην βάζνο ηεο ράξαμεο.
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Σν Σακπφλ (κήηξα κεηαθνξάο)
Ο ξφινο ηνπ ηακπφλ είλαη λα κεηαθεξζεί ην κειάλη απφ ηελ πιάθα ηνπ ζέκαηνο ζην εθηππσηηθφ
ππφζηξσκα, έλαο ξφινο ίδηνο κε ελφο θπιίλδξνπ απφ ιάζηηρν(θανπηζνχθ), ηεο κεζφδνπ ηεο φθζεη.. Σν
ηακπφλ θηηάρλεηαη ζπλήζσο απφ κηα κνξθή φγθνπ ιαζηηρέληα έλσζε ζηιηθφλεο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη
κε ην πεηξέιαην ζηιηθφλεο, ε νπνία ελεξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν ζηελ απνθφιιεζε ηνπ κειαληνχ απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ ηακπφλ.
Δ ζθιεξφηεηα "Ώ" shore (κηα θιίκαθα πνπ θαζνξίδεη ηε ζθιεξφηεηα ησλ ειαζηηθψλ, ησλ πιαζηηθψλ
θαη ησλ πνιπκεξψλ ζσκάησλ ζρεηηθά κε πξφηππα ράιπβα) ηνπ ηακπφλ, είλαη ζπλήζσο κεηαμχ 2 θαη 18:
νη ρακειφηεξεο ηηκέο δείρλνπλ έλα πην καιαθφ πιηθφ. Σα καιαθφηεξα πιηθά δελ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα
δσήο θαη γηα κεγάιε παξαγσγή, απφ ηα αληίζηνηρα ζθιεξφηεξα, αιιά είλαη ζε ζέζε λα ηππψζνπλ
ηαρχηεξα ηηο επηθάλεηεο (φπσο ηα κνξθνπνηεκέλα πξντφληα πιαζηηθά) θαη ηα κε-επίπεδα αληηθείκελα,
(φγθνπ), (φπσο π.ρ. νη ζθαίξεο γθνιθ). πρλά δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο πξνζηίζεληαη ζηελ δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο (θιηζέ-κήηξαο), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα πιηθά ηνπ
ηακπφλ γηα λα παξαρζνχλ.
Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ θιηζέ (κήηξαο), πξέπεη λα έρνπλ
πεξηζζφηεξε αληνρή ζηελ επαθή κε ηνπο δηαιχηεο κε ζθνπφ ηελ πςειφηεξε ηθαλφηεηα γηα ηελ
κεηαθνξά ηεο κειάλεο.
Σν κέγεζνο θαη ε κνξθή ηνπ ηακπφλ είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο κηα ιεηηνπξγία ηεο εθηχπσζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Δ κνξθή ηεο κήηξαο, κπνξεί γεληθά λα πεξηγξαθεί σο κία απφ ηηο γεληθέο κνξθέο ησλ ζρεκάησλ, ζε:
θπθιηθφ, ηεηξαγσληθφ ζρήκα θαη νξζνγψλην ζρήκα. Ώπηέο νη πεξηγξαθέο ησλ ζρεκάησλ ζθηαγξαθνχλ
ηε δηαηνκή ησλ ζρεκάησλ (ηεο κήηξαο) ηνπ ηακπφλ.
Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ ησλ ηακπφλ είλαη κηα δηαθξηηηθή θσληθφηεηα ζηελ
εθηχπσζε θαη ζηελ επηθάλεηα εθηππψζεσλ κειαληνχ.Δ θσληθφηεηα απηή εθπιεξψλεη δηάθνξνπο
ζηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο εθηχπσζεο. Με νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθηχπσζεο ηνπ
ηακπφλ ζε επαθή κε ην ζέκα θαη ηελ ηππσκέλε κειάλε, βαζκηαία ζα εμαζθαιίδεη φηη θαλέλα θελφ
(αέξνο) δελ είλαη παγηδεπκέλν κεηαμχ ηνπ ηακπφλ θαη ηνπ κειαληνχ, φπνπ ζα πξνθαινχζαλ ειαηηψκαηα
θαη νπέο ζηελ ηειηθή ηππσκέλε επηθάλεηα.
Δ θσληθφηεηα επηηξέπεη, κεγαιχηεξε αλνρή κε ηελ νπνία ε εθηππσηηθή κεραλή πξέπεη λα
πξνζαξκνζηεί ζην κνξθνπνηεκέλν ππφζηξσκα. Υσξίο ηελ θσληθφηεηα νη θάζεηεο ζέζεηο ζέκαηνο θαη
ησλ ππνζηξσκάησλ ζρεηηθά κε ην καθξχηεξν ζεκείν ζηελ επαθή ηνπ ηακπφλ, ζα πξέπεη λα εθηππσζνχλ
αθξηβψο,(ζε ζχκπησζε). Βάλ δελ είραλ ηππσζεί (ζε ζχκπησζε επθξίληαο) αθξηβψο, ηφηε δεκηνπξγείηαη
θαθέθηππε εθηχπσζε, εθεί φπνπ ην ηακπφλ είηε δελ ζα άγγηδε ην ππφζηξσκα/cliché, είηε δελ ζα
κεηέδηδε ηελ πιήξε πνζφηεηα κειάλεο, (δχλακε απφρξσζεο) ηνπ ηακπφλ.
Σν γεγνλφο φηη ην ηακπφλ παξακνξθψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηχπσζεο ηππσκέλσλ
ππνζηξσκάησλ έρεη δηάθνξεο επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία. Με ηελ πςειή ηαρχηεηα πνπ ηππψλεηαη ην
θαλνληθφ πνζνζηφ απφθιηζεο, ην ηακπφλ ζπκπηέδεηαη θαη απνζπκπηέδεηαη θαη νδεγεί ζε κηα άλνδν ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηακπφλ ιφγσ ηεο ηξηβήο.
Δ αχμεζε ζηε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηακπφλ κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία
εθηχπσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ ημψδνπο ηνπ κειαληνχ, ηεο αχμεζεο πνζνζηνχ ηνπ
πηεηηθνχ δηαιπηηθνχ εμάηκηζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ηακπφλ.
ιεο απηέο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
εθηχπσζεο. Δ ζηαζεξή παξακφξθσζε ηνπ ηακπφλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε κηα κείσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο επηθάλεηαο ηακπφλ θαζψο κηθξέο ξσγκέο δεκηνπξγνχληαη. Δ κείσζε ηεο πνηφηεηαο
επηθάλεηαο κπνξεί λα έρεη κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηππσκέλσλ πιψλ.
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Δ δηαζηξέβισζε ησλ ηακπφλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηε παξακφξθσζε ηεο εξγαζίαο-εηθφλαο, εάλ
ην επίπεδν ζπκπίεζεο ζην ζέκα θαη ην ππφζηξσκα δελ είλαη ίδηα.
Ώπηφ κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ εθηχπσζε πνιπρξσκίαο φπνπ ε αθξηβήο απφδνζε ηεο
απφρξσζεο κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ, απαηηείηαη εθεί πνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα εηθφλαο πξέπεη
λα έρνπλ ζσζηή ζχκπησζε.
Σν κέγεζνο ηνπ ηακπφλ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ην νπνίν πεξηνξίδεη ην κέγεζνο πνπ κπνξεί
λα εθηππψζεη.
Δ κάδα ελφο κεγάινπ ζρήκαηνο, (κεγέζνπο) ηακπφλ θαη ε ελαιιαθηηθή θχζε ηεο δξάζεο εθηχπσζεο ην
θαζηζηνχλ αληηνηθνλνκηθφ γηα ηελ εθηχπσζε κεγάισλ επηθαλεηψλ. Βληνχηνηο, ε εθηχπσζε ηακπφλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο κεγάιεο επηηξαπέδηεο πιάθεο ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ φπνπ ε δηάκεηξνο
ηνπ ηακπφλ κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 45 εθαηνζηψλ.
2.17.6.

Μεραλέο ηακπφλ

Ο αξηζκφο ησλ εθηππσκέλσλ πξντφλησλ-αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα ηππσζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
κέζνδν εθηχπσζεο ηακπφλ, έρεη νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ κεραλψλ. Υσξίο λα
ιάβνπκε ππφςε ηηο πεξηζηξνθηθέο κεραλέο, κηα πξψηε ηαμηλφκεζε είλαη βαζηζκέλε ζηνλ ηξφπν
κειάλσζεο θαη ηξνθνδνζίαο ηεο κειάλεο, θαζψο θαη ζηνλ κεραληζκφ θαζαξηζκνχ.

Πηγή: (ΜΚΜ Pad Printing)

Σα αλνηθηά ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ιεπίδα καραηξηψλ παξφκνηα κε απηήλ πνπ
δηεπθξηλίδεηαη. Σν ππεξβνιηθφ κειάλη εθαξκφδεηαη ζηελ εζψγιπθε κήηξα κέζσ ελφο κεραληζκνχ
αλάδεπζεο, ν νπνίνο θηλεί πεξηνδηθά ηε ιεπίδα απφμεζεο.
Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα ηχπνο θνπβνχθιην, είλαη κηα ζρεηηθά λέα ηερλνινγηθή εθαξκνγή θαη δίλεη
κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εθηχπσζεο.
ε απηά ηα ζπζηήκαηα κε ηελ ιεπίδα θαζαξηζκνχ θαη κε ην θιεηζηφ ζχζηεκα ηχπνπ θνπβνχθιην
(ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κειάλσζεο) ζηελ εξγαζία ιεηηνπξγεί σο αδηάιεηπηε παξνρή κειάλεο.
Δ θαηψηεξε άθξε ηνπ ζπζηήκαηνο θνπβνχθιην θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη
σο ιεπίδα θαζαξηζκνχ ελψ ην κειάλη πνπ βξίζθεηαη ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο παξέρεη ηελ πνζφηεηα
κειάλεο ζην θιηζέ γηα εθηχπσζε.
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Σν πιενλέθηεκα ηνπ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο κειάλσζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ,
είλαη φηη ην δνρείν κειάλεο είλαη ζθξαγηζκέλν εξκεηηθά, δειαδή δελ ππάξρεη θακία αλνηθηή ειεχζεξε
πεξηνρή θαη έηζη απνθεχγεηαη ε πηεηηθή εμάηκηζε ηεο κειάλεο. Σν ημψδεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ κειαληνχ
κέζσ ηεο ξνήο ηνπ ζην ζχζηεκα παξακέλνπλ ζηαζεξά, ην νπνίν θαη βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ πνηνηηθή
ηξνθνδνζία ηνπ θιηζέ ρσξίο δηαθπγέο ησλ πηεηηθψλ.
Γηα ηε κεραλή εθηχπσζεο πνιπρξσκίαο έρεη θηηαρηεί έλα ζχζηεκα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ-πίλαθα,
φπνπ ε κηα δψλε είλαη ζε ζεηξά εθηχπσζεο θαη κεηαθέξεη-κεηαθηλεί, ην αληηθείκελν πξνο εθηχπσζε απφ
ηε κηα θεθαιή ζηελ επφκελε. Ώπηφ βνεζάεη ζηελ παξαγσγή, κεγάιεο πνζφηεηαο πξντφλησλ.
Μηα άιιε νκάδα κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία εθηχπσζεο ηακπφλ είλαη νη
πεξηζηξνθηθέο κεραλέο εθηχπσζεο. Ώπηέο έρνπλ έλα θπθιηθφ ηακπφλ πνπ επηιέγεη κηα εηθφλα απφ κηα
ζηάζηκε ζέζε ηεο κήηξαο-πιάθαο φπνπ κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο εθηχπσζεο, κεηαδίδεη ην κειάλη πξνο
έλαλ θηλνχκελν ζχζηεκα, ή κε ηε ζπλερή επαλαιεπηηθή ζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζην επηζπκεηφ
εθηππσηηθφ ζεκείν.
2.17.7.

Ζ Μειάλε

Δ δηαδηθαζία εθηχπσζεο απν ηελ επθακπηε κήηξα (ηακπφλ), είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο βαζηζκέλε
ζηελ πηεηηθή απψιεηα γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά κειαληνχ.
Σα κειάληα ηεο εθηχπσζεο ηεο κεζφδνπ ηακπφλ, βαζίδνληαη ζπλήζσο ζηνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο. Δ
εθηχπσζε ηνπ κειαληνχ δελ είλαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθή απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κειάλη γηα
εθηππψζεηο κε ξάζηεξ θαη πεξηέρεη ρξσζηηθή νπζία, ξεηίλε βάζεσλ, δηαιχηεο θαη πξφζζεηεο νπζίεο. Οη
πξφζζεηεο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζην κειάλη, πεξηιακβάλνπλ ηνπο επηηαρπληέο (πνπ απμάλνπλ ηελ
πηεηηθή δηαδηθαζία ), επηβξαδπληέο (πνπ επηβξαδχλνπλ ηε δηαδηθαζία μήξαλζεο), ζθιεξαληέο, βεξλίθηα
(γηα ηελ απμαλφκελε ζηαζεξφηεηα ησλ ηππσκέλσλ πιψλ), αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ αληηαθξηζηηθά πιηθά
(πνπ απνηξέπνπλ ηελ παξαγσγή αθξνχ ζην ζχζηεκα κειάλσζεο κε ηχπν θνπβνχθιην) αιιάδεη ην
ημψδεο
Σν ηειηθφ λσπφ πάρνο κειαληνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηα 10 έσο ηα 12 κηθξά, ην νπνίν κεηψλεηαη
αξθεηά απφ ην ζπλνιηθφ βάζνο ησλ 25 κηθξψλ ηεο πιάθαο ηνπ ζέκαηνο. Ώπηή ε κείσζε εκθαλίδεηαη
θαζψο κηα πνζφηεηα κειαληνχ αθήλεηαη ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ ζέκαηνο θαη ε πηεηηθή νπζία ράλεηαη
θαζψο ε εθηχπσζε θαη ε μήξαλζε κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ πνζφηεηα ηεο κειάλεο, πεξίπνπ 4-6 κ.
2.17.8.
Γηαδηθαζία Πεξάησζεο
Δ εθηχπσζε ηακπφλ είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία παξάγεη εθηππψζεηο ζε κνξθνπνηεκέλν πξντφλαληηθεηκέλνπ. Βίλαη ζε πνιχ θαιφ βαζκφ πηζηφηεηαο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα ηππψζεη
ζε πςειέο αλαιχζεηο ζε επίπεδα θαη κε-επίπεδα (θπξηά ή θχια), αληηθείκελα.

Βθηππσκέλα πξντφληα κε ηελ κέζνδν ηακπφλ
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2.18.

Φεθηαθή Δθηχπσζε (Φ.Δ.)

2.18.1.
Υαξαθηεξηζηηθά Δθαξκνγέο (Δθηχπσζε θαηά δήηεζε)
Δ Φεθηαθή εθηχπσζε νξίδεηαη σο ηελ νπνηαδήπνηε εθηχπσζε ε νπνία γίλεηαη απφ ειεθηξνληθά αξρεία,
κέζσ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ή θαη ζπλδπαζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, (κε επαθή ή ρσξίο
επαθή/απφ απφζηαζε ζην ππφζηξσκα), κε α) Ξεξήο θαηάζηαζεο κειάλεο κέζσ θφξηηζεο, β)
Φεθαζκνχ-θαζνδεγνχκελεο ζηαγφλαο, έγρπζεο, γ) Θεξκηθήο κεηαθνξάο, δ) ΔιεθηξνθσηνγξαθίαΔιεθηξνζηαηηθά. Υξεζηκνπνηνχλ ρξσζηηθέο νπζίεο – μεξήο θαηάζηαζεο κειάλεο-ηφλεξ ή πγξήο
θαηάζηαζεο κειάλεο-ηφλεξ.
H εθηχπσζε γίλεηαη ρσξίο κήηξα, κε απ‘ επζείαο απνηχπσζε ζην ππφζηξσκα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
«αληίηππα». Έρεη δπλαηφηεηεο λα αιιάδεη ―ε εθηχπσζε‖ αλά έληππν θαη δηαθνξεηηθφ ζέκα, (κεηαβιεηή
πιεξνθνξία). Σελ δπλαηφηεηα απηή ηελ πξνζδηνξίδεη θαη ηελ εθηειεί ν ειεθηξνκεραληθφο κεραληζκφο
κε εληνιέο κέζα απφ Δ/Τ, Ννκηθφο . (2006).
Ο Holland (2001), πεξηγξάθεη ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε κε ηνλ φξν, φηη είλαη κεραληζκνί εθηχπσζεο θαη
ππάξρνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, α) κεηαβιεηήο πιεξνθνξίαο κε απεπζείαο εθηχπσζε ζην
ππφζηξσκα, φπνπ δελ ππάξρεη θίικ θαη κήηξα, β) ζηελ ςεθηαθή εθηχπσζε ην πεξηερφκελν ηνπ
κελχκαηνο, κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ζε θάζε πεξηζηξνθή ηεο εθηχπσζεο.
Ο Politis Α., πεξηγξάθεη ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε κε ηηο έλλνηεο :
Οη ςεθηαθέο εθηππσηηθέο κεραλέο κε έλα ή ηέζζεξα ρξψκαηα εθηχπσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά
αξρεία θαηεπζείαλ ζε θχιιν ή ξνιφ ππφζηξσκα, νη νπνίεο, κπνξνχλ λα έρνπλ ζε ιεηηνπξγηθή
παξαγσγηθή ζπλέρεηα, ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξάησζεο. Αελ ρξεζηκνπνηνχλ θίικ θαη κήηξα θαη φια
δηαρεηξίδνληαη απν ςεθηαθά αξρεία, (Politis, 2001a).
Δ Back Α., δειψλεη φηη, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςεθηαθήο εθηχπσζεο είλαη ε κηθξή παξαγσγή θαη
ε δπλαηφηεηα ηεο εθηχπσζεο κε κεηαβιεηή πιεξνθνξία, (Back et. al. 2001).
Φεθηαθή εθηχπσζε
Δ κέζνδνο πνπ απνηππψλεη - εθηππψλεη θαη παξάγεη ηελ πιεξνθνξία ρσξίο κήηξα, ζε κία επηθάλεηα, κε
ζθνπφ λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα «θείκελν ή εηθφλα», κέζα απφ δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ,
Δ/Τ.
Ώπηφ ζεκαίλεη ηαρχηεηα-ακεζφηεηα θαη θαηά δήηεζε έληππν.
Ρνή εξγαζίαο ζηε Φεθηαθή εθηππσηηθή κεραλή
Έηοιμο
Σελικό
ένηςπο

Ηλεκηπονική
Πποεκηύπυζη
Απσείο

Δκηύπυζη

Πεγή: (Indigo )

Ψηυιακή ΄Εκδοση Εκτύπωση
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηήο κεζφδνπ,ππάξρεη ε ξνή εξγαζίαο κε ηελ εμήο ζεηξά θαη κε ζθνπφ ηελ
παξαγσγή εληχπσλ. Ώπηή θαηαγξάθεηαη κε ηελ, Πξνεθηχπσζε → Βθηχπσζε → Πεξάησζε, (ρσξίο ηελ
ρξήζε θίικ ή κήηξαο), Nomikos S et al (2003).
105

Φεθηαθέο Δθηππψζεηο - (Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ)
Δ ςεθηαθή εθηχπσζε κπνξεί λα απνηππσζεί ζε κεγάιε νκάδα ππνζηξσκάησλ, κέζσ εηδηθήο
ηερλνινγίαο πιηθψλ (ηφλεξ μεξήο ή πγξήο θαηάζηαζεο κειάλεο), κέζα απφ δηακνξθσκέλε εληνιή Δ/Τ.
 Έρεη κηθξή παξαγσγηθφηεηα, έσο ζήκεξα.
 Απλαηφηεηα άκεζεο απνηχπσζεο κε πνηνηηθή αλάιπζε ρξσκάησλ ηεηξαρξσκίαο, φκσο ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ ζπκβαηφηεηα ηεο απφρξσζεο κε ηα δνθίκηα.
 Άκεζε παξάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ.
 Απλαηφηεηα κεηαθνξάο κέζσ (www) ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο πεξηνρήο δηθηχσλ.
 Βπθνιία ζηε δηφξζσζε-πξνζζήθε-επαλέθδνζε.
 Ώθξηβά αλαιψζηκα ζηελ παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ αληηηχπσλ.
 Μεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο (Β/Χ).
 Απλαηφηεηα φπνηε δεηεζεί «on demand» ζε ζπγθεθξηκέλν φγθν πιεξνθνξίαο θαη πνηφηεηαο (ζε
άζπξν-καχξν ή έγρξσκν) θαζψο θαη πνζφηεηαο.
 Βπέιηθηε κέζνδνο θαη γξήγνξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε δηάθνξεο εθηππσηηθέο εξγαζίεο.
Διεθηξνληθέο εθηππψζεηο είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα κία εθηχπσζε ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη κε ςεθηαθά κέζα (Δ/Τ-πξνγξάκκαηα) θαη ε παξαγσγή γίλεηαη κέζα απφ ςεθηαθέο
εθηππσηηθέο κνλάδεο.
2.18.2.

πζηήκαηα εθηχπσζεο κε μεξήο θαηάζηαζεο κειάλη (toner)

Τπάξρνπλ πέληε θχξηνη ηχπνη ζπζηεκάησλ πνπ ηππψλνπλ κε toner. ινη νη ηχπνη κπνξνχλ λα
θαηεπζχλνληαη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο ή, ειεθηξηθέο ηερλνινγίεο,
γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε ιαλζάλνπζα εηθφλα, επάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα πξνζθνιιεζεί κειάλη ζε
ζθφλε (toner). Ώπηέο νη κέζνδνη είλαη :
α. Δ ειεθηξνθσηνγξαθία

δ. Δ καγλεηνγξαθηθή

β. Δ απφζεζε ηφλησλ

ε. Διεθηξνγξαθία

γ. Δ ειεθηξνζηαηηθή
Δ κέζνδνο κε ηελ κεγαιχηεξε εθαξκνγή είλαη ε Διεθηξνθσηνγξαθία, θπξίσο ζε αζπξφκαπξεο
εθηππψζεηο.
2.18.2.1.

Ζιεθηξνθσηνγξαθία (Υαξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζία)

Σν ζέκα ηεο ειεθηξνθσηνγξαθίαο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε εθηππσηέο laser κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ
νξγαληθψλ θσηναγσγψλ θαη φρη κε ηχκπαλα ζηξσκέλα ζε ζειήλην. Δ ιεηηνπξγία ηνπ εθηππσηή laser
θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί.
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Πεγή: Kipphan H. (2002)

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα, είλαη ηα
αθφινπζα :
 1ν ζηάδην : Βθαξκφδεηαη έλα νκνηφκνξθν ειεθηξνζηαηηθφ θνξηίν ζην ηχκπαλν εθηχπσζεο κε
ην θσηναγψγηκν ζηξψκα.
 2ν ζηάδην : Ώπηφ είλαη ην βήκα φπνπ ε εηθφλα κεηαθέξεηαη κε laser ή LED, απφ ηνλ
ππνινγηζηή, (ςεθηαθή πιεξνθνξία), επάλσ ζηνλ θσηναγσγφ. Σν θσο θάλεη ην θσηναγσγφ
ειεθηξηθφ αγσγφ, πνπ γεηψλεη ην θνξηίν ηνπ επηζηξψκαηνο ηνπ θπιίλδξνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο
εηθφλαο, αθήλνληαο θνξηηζκέλεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ θπιίλδξνπ.
 3ν ζηάδην : Ώπηφ είλαη ην ζηάδην ηεο εκθάληζεο ή αλάπηπμεο ηεο ιαλζάλνπζαο εηθφλαο κε
επηθάζεζε ζηνλ θχιηλδξν ζσκαηηδίσλ κε ην ίδην θνξηίν. Σν νκψλπκν θνξηίν ηνπ θπιίλδξνπ
απσζεί ηα νκψλπκα ζσκαηίδηα ηνπ toner θαη απηά θνιινχλ ζηηο αθφξηηζηεο (θσηηζκέλεο)
πεξηνρέο ηνπ θπιίλδξνπ.
 4ν ζηάδην : Σν toner κεηαθέξεηαη ζην πιηθφ πξνο εθηχπσζε. Μηα δεχηεξε ειεθηξηθή εθθέλσζε
θνξψλαο ρξεηάδεηαη γηα λα δψζεη ζην πιηθφ πξνο εθηχπσζε έλα αληίζεην θνξηίν πνπ βνεζά ζηε
κεηαθνξά ηνπ toner απφ ην ηχκπαλν OPC ζην πιηθφ πξνο εθηχπσζε.
 5ν ζηάδην : Σν toner ζεξκαίλεηαη θαη ηήθεηαη κε ζέξκαλζε επάλσ ζην ηππσκέλν ζηξψκα
δίλνληαο ζηαζεξή θαη νξαηή εηθφλα.
Σν θξίζηκν ζεκείν ηνπ ειεθηξνθσηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν νξγαληθφο θσηναγσγφο ηνλ νπνίν
είλαη ζηξσκέλνο ν θχιηλδξνο θαη ζπκκεηέρεη ζην toner.
Οξγαληθφο θσηναγσγφο (OPC)
Οη νξγαληθνί θσηναγσγνί έρνπλ ηψξα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά εκηαγσγψλ ηνπ ζειελίνπ ζε πνιιέο
εθαξκνγέο ελψ νη λέεο ηππνγξαθηθέο ςεθηαθέο κεραλέο Miltisubishi ρξεζηκνπνηνχλ άκνξθν ζειήλην
αληί OPC.
Ο νξγαληθφο θσηναγσγφο είλαη έλα ζχζηεκα δχν ζηξσκάησλ πνπ έρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα δεκηνπξγίαο
θνξηίνπ (CGL) επάλσ ζην νπνίν είλαη έλα παρχηεξν ζηξψκα κεηαθνξάο θνξηίνπ (CTL). Ώπηφ ην δηπιφ
ζηξψκα βξίζθεηαη επάλσ ζε θχιιν πνιπεζηέξα πνπ είλαη ζηξσκέλνο κε ιεπηφ ζηξψκα αινπκηλίνπ,
γεησκέλνπ.
Σν θσο απφ κηα εηθφλα πεξλά απφ ηελ επηθάλεηα πνπ είλαη ειεθηξνζηαηηθά θνξηηζκέλε θαη επηδξά ζην
ζηξψκα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θνξηίνπ. Σν ζηξψκα δεκηνπξγίαο θνξηίνπ, πεξηέρεη έλα ρξψκα
πνπ απνξξνθά θσο θαη κε θσηνδηάζηαζε παξάγεη θνξηηζκέλν ζχκπινθν κε θνξηίν ζεηηθν P+ θαη
ειεθηξφλην e-. Σα ειεθηξφληα πεξλνχλ θαη θεχγνπλ ζηε γείσζε κε ην γεησκέλν ιεπηφ ζηξψκα
αινπκηλίνπ ελψ ην ζεηηθά θνξηηζκέλν ζχκπινθν κεηαλαζηεχεη αλάκεζα απφ ηα ζηξψκαηα CGL/CTL,
(δεκηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο θνξηίνπ). Δ επηηπρήο κεηαθνξά απηψλ ησλ ζεηηθψλ θνξηίσλ (νπψλ
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ειεθηξνλίσλ) εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θξπζηαιιηθφηεηα ηνπ ρξψκαηνο. Οη αηέιεηεο
θξπζηάιισζεο δεζκεχνπλ ηα ζεηηθά θνξηία θαη ζηακαηνχλ ηε δηαδξνκή ηνπο.
Σν ζηξψκα κεηαθνξάο θνξηίνπ (CTL) πεξηέρεη έλα ζπζηαηηθφ πινχζην ζε ειεθηξφληα. Ώπηφ είλαη έλαο
δφηεο πνπ πξνζθέξεη ειεθηξφληα ζε κηα ζεηηθή νπή. Δ ζεηηθή νπή έηζη εμνπδεηεξψλεηαη αιιά ην κφξην
δφηεο Α γίλεηαη ζεηηθή νπή. D → D+ + e- P+ + e- → P Σειηθά D + P+ → D+
ην επφκελν κφξην δφηεο ζην αλψηεξν ζηξψκα δίλεη έλα ειεθηξφλην ζην D+ θαη έπεηηα ην ακέζσο
αλψηεξν θ.ν.θ., D1+ + D2 → D1 + D2+ D2+ + D3 → D2 + D3+
Ώπηφο ν θπθιηθφο κεραληζκφο κεηαθέξεη ηελ νπή ηνπ θνξηίνπ πςειά, κέρξη λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα
ηνπ CTL πνπ θαιχπηεηαη κε ειεθηξφληα. Δ ζεηηθή νπή ηφηε ελψλεηαη κε ειεθηξφλην ηεο επηθάλεηαο
αθήλνληαο νπδέηεξε πεξηνρή φπνπ ην θσηφλην πέξαζε απφ ηνλ OPC. ρεκαηίδεηαη ηφηε κηα
ιαλζάλνπζα εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί θνξηηζκέλν toner. Παξαθάησ εμεηάδνπκε ηα
πιηθά δεκηνπξγίαο ησλ θνξηίσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο.
Toners θαη ραξαθηεξηζηηθά
Σα toners (κειάληα μεξήο θαηάζηαζεο), είλαη ρξψκαηα (αηζάιε ή ρξψκαηα) κέζα ζε ζεξκνπιαζηηθέο
ξεηίλεο. Ώληίζεηα πξνο ηα ζπκβαηηθά κειάληα, νη ξεηίλεο ησλ toners έρνπλ κηα ζεξκνθξαζία πάινπ
γχξσ ζηνπο 65-70 oC φπνπ ζ‘ απηφ ην ζεκείν καιαθψλνπλ θαη ξένπλ. Οη ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο
ηππηθά είλαη ζπκπνιπκεξή ζηπξέληνπ-αθξπιηθψλ.
Σν πιήξεο ζχζηεκα ηνπ κειαληνχ (ζε μεξή θαηάζηαζε), πεξηέρεη δχν είδε κνξίσλ. Σν πξψην είλαη απηφ
πνπ δίλεη ην ρξψκα πνπ κπνξεί λα είλαη καχξν, κπιέ, θίηξηλν ή καηδέληα. Σν δεχηεξν είλαη απηφ πνπ
ειέγρεη ην θνξηίν (CCA) πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ (ηξηβνειεθηξηζκφο)
θνξηίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ toner πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο
εηθφλαο επάλσ ζην θσηναγψγηκν ηχκπαλν.
Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ toner θαζνξίδεη ηελ αθξίβεηα εθηχπσζεο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί.
ζν κηθξφηεξα είλαη ηα ζσκαηίδηα ηφζν ζαθέζηεξε είλαη ε εηθφλα. Σα toners, πνπ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη 5-10 κm, πνπ πιεζηάδεη ην δηακέηξεκα ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ θαπλνχ. Κάησ απ‘
απηφ ην κέγεζνο είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην toner θαη θεχγεη ζηελ αηκφζθαηξα. κσο
κεγαιχηεξα ζσκαηίδηα πεξηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο εθηχπσζεο. Γηα απφδνζε κεγαιχηεξσλ
ιεπηνκεξεηψλ ηα ζσκαηίδηα ηνπ toner δηαζπείξνληαη κέζα ζε πγξφ θνξέα πνπ επηηξέπεη ζηα ζσκαηίδηα
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα ζεθψζνπλ θαπλφ. Ο θνξέαο ηνπ toner ζην ηχκπαλν OPC, επεηδή ην κέζν
ειέγρνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ πνπ είλαη ελζσκαησκέλν κέζα ζηνπο θφθθνπο, δελ είλαη νκνηφκνξθν σο
πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα είλαη κεξηθνί θφθθνη ηνπ toner λα είλαη ιηγφηεξν
θνξηηζκέλνη απφ άιινπο θαη λα κεηαθέξνληαη πην αξγά, θζάλνληαο ζηα άθξα ησλ θνπθίδσλ ηνπ ξάζηεξ
ή ζε γξακκέο δεκηνπξγψληαο αθαλφληζηα ζρέδηα (κε επζχγξακκα).
Σα toners πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ζε ζεξκνθξαζία ψζηε λα κε ηήθνληαη θαη δηαξξένπλ θαηά ηε
ζηεξέσζε ζην ραξηί. Ώπηφ ζα ειάηησλε ηελ αθξίβεηα εθηχπσζεο θαη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα ζηελ εθηχπσζε εκηηνληθψλ εηθφλσλ ή ζηνλ έιεγρν εθηχπσζεο. Μηα ηδηαίηεξε δπζθνιία
παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλάγθε ην toner λα είλαη επηδεθηηθφ θφξηηζεο κε ηξηβή. Ώπηή ε ηδηφηεηα
απνδίδεηαη κφλν ζην ζπζηαηηθφ ειέγρνπ θφξηηζεο. ηελ πξάμε φκσο ηα ρξψκαηα cyan, yellow, black
θαη magenda, πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά, δειαδή (δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο), επεηδή πξνέξρνληαη
απφ άιιεο ρεκηθέο νκάδεο. Σα πξφζζεηα ειέγρνπ θνξηίνπ έρνπλ θάπνην ηξφπν αλάινγν, ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη ην ίδην θνξηίν ηξηβνειεθηξηζκνχ επάλσ ζ‘ απηά, ζε θάζε είδνο ρξψκαηνο. Ώλ δελ ζπκβεί
απηφ, ηα ζσκαηίδηα δελ ζα απνηεζνχλ ζηε ζσζηή αλαινγία γηα λα παξαρζεί ην απαηηνχκελν ρξψκα
ζηελ εηθφλα. Σν ρξψκα yellow βαζίδεηαη ζε αδσελψζεηο. Σν ρξψκα magenda βαζίδεηαη ζε ελψζεηο
θηλαθξηδφλε / μαλζξέλην ελψ ην cyan ζηηο θζαινθπαλίλεο.
Σα ρξψκαηα έρνπλ έλα βαζκφ αδηαθάλεηαο θαη απηφ είλαη αλεπηζχκεην ραξαθηεξηζηηθφ φηαλ
ηππψλνληαη ην έλα ρξψκα πάλσ ζην άιιν. Έλαο ηδεψδεο toner ζα ήηαλ κηα ρξσζηηθή κε πξφζζεηα γηα
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ζηεξέσζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ κπνξεί λα είλαη ζπκπνιπκεξή κέζα ζηα πνιπκεξή ηεο ξεηίλεο πνπ είλαη
θνξέαο.
Σα toners γηα εθηππσηέο laser κε κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη θσηναληηγξαθηθά, ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ
δχν ζπζηαηηθά. Ώπηφ είλαη κηα μεξή ζθφλε πνπ πεξηέρεη απφ δχν ζπζηαηηθά. Ώπηά είλαη κηα μεξή
ζθφλε πνπ πεξηέρεη ρξψκα ζε θφθθνπο δηακέηξνπ 5-25 κm θαη έλα θνξέα κε ρνλδξνχο θφθθνπο
δηακέηξνπ πεξίπνπ 200 κm. Σα κεγάια ζσκαηίδηα κε ηξηβή θνξηίδνληαη θαη θνξηίδνπλ θαη ηνπο ιεπηνχο
θφθθνπο ηπκπάλνπ. Δ ζχλζεζε ηνπ toner είλαη καχξν ηνπ άλζξαθα (γηα καχξε εθηχπσζε), έλα
πξφζζεην ξχζκηζεο θνξηίνπ, 90% πνιπκεξέο ζπλζεηηθφ (ξεηίλε), μεξά ιηπαληηθά θαη πξφζζεηα
θαζαξηζκνχ.
Άιια ζπζηήκαηα κε βάζε ηα toners
Ώπφζεζε ηφλησλ
Ώπηή ε κέζνδνο είλαη παξφκνηα κε ηελ ειεθηξνθσηνγξαθία. Δ θχξηα δηαθνξά είλαη φηη, αληί λα
θνξηίζεη έλα θσηναγψγηκν ηχκπαλν θαη κεηά λα δεκηνπξγήζεη ιαλζάλνπζα εηθφλα κε θσηηζκφ, ε
ειεθηξνζηαηηθή εηθφλα ζρεκαηίδεηαη θαη‘ επζείαλ κε ρξήζε αθηίλαο ηφλησλ ή ειεθηξνλίσλ, πνπ
ειέγρεηαη θαη θαηεπζχλεηαη κε ηελ έμνδν ελφο ππνινγηζηή.

Πηγή: Kipphan H. (2002)

Σα ηφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα ειεθηξηθά, παξάγνληαη απφ κηα γελλήηξηα ηφλησλ. Με ηε δηαβίβαζε
ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα ππνινγηζηή, εθαξκφδεηαη κε δηαθνξά δπλακηθνχ ζε έλα πεδίν
ειέγρνπ. Ώπηφ ην πεδίν επηηαρχλεη ηα ηφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γελλήηξηα ηφλησλ θαη ηα
θαηεπζχλεη πξνο ην ηχπκαλν πνπ είλαη επηζηξσκέλν κε δηειεθηξηθφ πιηθφ, πνπ ζπγθξαηεί ην ειεθηξηθφ
θνξηίν. Σν toner κεηαθέξεηαη ζην ηχκπαλν θαη απφ ην ηχκπαλν ζην ραξηί κε πίεζε θαη φρη κε
ζέξκαλζε. Σν πιηθφ ηνπ ηπκπάλνπ είλαη κεγαιχηεξεο αληνρήο ζηε θζνξά απφ φζν νη θσηναγψγηκεο
επηθαιχςεηο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Δ απνπζία ζηαδίνπ ηήμεο κε ζέξκαλζε
ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ηππσζνχλ ζεξκνπιαζηηθά θαη απηνθφιιεηεο ηαηλίεο φπσο θαη ζπζηήκαηα
ζεξκνγξαθίαο (ζηδεξφηππα, letraset). κσο ελψ ε κέζνδνο είλαη απινχζηεξε απφ ηελ ειεθηξνγξαθία,
δίλεη έληππα θαιχηεξεο πνηφηεηαο.
Σν ζχζηεκα toner γηα εθηχπσζε κε απφζεζε ηφλησλ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πιηθφ ελφο αγψγηκνπ
ζπζηαηηθνχ. Σα ζσκαηίδηα ηνπ toner είλαη καγλεηηθά θαη αγψγηκα θαη έρνπλ κέγεζνο 4-45 κm, ελψ ην
αλψηεξν φξην κεγέζνπο θαζνξίδεη ηελ αθξίβεηα ηεο εθηχπσζεο.
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Δ ζχλζεζε ηππηθά είλαη 50-70% καγλεηηθφ νμείδην καδί κε πνιπκεξέο ζαλ ζπλδεηηθφ, καχξν ηνπ
άλζξαθα, θαη πξφζζεηα θαζαξηζκνχ. Μπνξνχλ ηα toners λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπζηήκαηα κε
απφζεζε ηφλησλ ζην ηχκπαλν ή κε ζχζηεκα καγλεηνγξαθηθήο κεζφδνπ.
Δ πην πξφζθαηε κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ηεο απεηθφληζεο κε ειεθηξνληθή αθηίλα (EBI) ή
ηνλνγξαθία πνπ δίλεη βειηησκέλε εηθφλα.
2.18.2.2.

Ζιεθηξνζηαηηθή κέζνδνο

Ώπηή ε εθαξκνγή είλαη άκεζε θαη βαζίδεηαη φηη ην ραξηί πεξλάεη επάλσ απφ κηα ζεηξά ειεθηξνδίσλ
πνπ δεκηνπξγνχλ κηά ειεθηξνζηαηηθή ιαλζάλνπζα εηθφλα. Σν ραξηί δξα ζαλ ειεθηξνζηαηηθφ ζψκα κε
θνξηία επάλσ ηνπ. Σφηε ζηξψλεηαη επάλσ ηνπ πγξφ toner κε θχιηλδξν ή κε ςεθαζκφ πνπ ζπγθξαηείηαη
απφ ηελ εηθφλα. Θεξκαίλεηαη θαη ηήθεηαη επάλσ ζηελ εηθφλα. Μπνξνχλ λα εθηππσζνχλ έηζη ηέζζεξα
ρξψκαηα κε επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο γηα θάζε ρξψκα. Δ πνηφηεηα εθηχπσζεο δελ είλαη θαιή θαη
εμαξηάηαη απφ ηελ γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ ειεθηξνδίσλ.
Μηα λέα ειεθηξνζηαηηθή ηερλνινγία είλαη απηή ηνπ TonerJet (Array) θαηά ηελ νπνία δξά έλα
ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν κε έλα πιέγκα κεηαιιηθφ πνπ ειέγρεη ηελ δηέιεπζε ησλ θφθθσλ ηνπ άλζξαθα
(ηνπ toner) πνπ ηνπο θαηεπζχλεη πξνο ην ραξηί εθηχπσζεο. Δ κέζνδνο επηηξέπεη πνηθηιία εθηππψζεσλ
κε 600 θνπθίδεο ζηε γξακκηθή ίληζα (dpi).
2.18.2.3.

Μαγλεηνγξαθηθή κέζνδνο

Καη‘ απηή ηε κέζνδν ην ηχκπαλν έρεη επηθάιπςε ζθιεξή , καγλεηηθή παξφκνηα κε ηηο επηθαιχςεηο
νμεηδίσλ ζηδήξνπ θαη ρξσκίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηαηλίεο ηνπ καγλεηνθψλνπ. Ώπηέο νη
καγλεηηθέο θαηαγξαθηθέο επηθαιχςεηο έρνπλ πνιιά ζεκεία καγλεηηθά πνπ κπνξνχλ λα
πξνζαλαηνιηζηνχλ κε ηζρπξά καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνχληαη κε θαηαγξαθηθέο θεθαιέο.
‘ απηέο ηηο ηππνγξαθηθέο δηαηάμεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξφθεηηαη λα ηππσζνχλ πξνέξρνληαη απφ
ππνινγηζηέο θαη εγγξάθνληαη ζε καγλεηηθφ ηχκπαλν κε κηα ζεηξά ειεθηξνκαγλεηψλ ζαλ καγλεηηθά
ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά ζπιιακβάλνπλ καγλεηηθά toner κε ηα νπνία ηππψλεηαη ε εηθφλα ζε ραξηί.
Έλα ζπνπδαίν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειεθηξνθσηνγξαθία είλαη ην φηη ην
πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ ηχκπαλν είλαη κεγαιχηεξεο αληνρήο ζηελ ηξηβή, πξάγκα πνπ ηνπ απμάλεη ηε
δηάξθεηα δσήο.
Τπάξρνπλ φκσο πνιιέο δπζθνιίεο κ‘ απηή ηελ ηερληθή. Πξψηνλ ν καγλεηηζκφο πνπ παξακέλεη ζην
ηχκπαλν είλαη δχζθνιν λα αθαηξεζεί θαη έηζη ε εηθφλα παξακνξθψλεηαη κε ππεξθφξησζε κε toner.
Αεχηεξνλ ηα toners πξέπεη λα είλαη καγλεηηθά θαη ε αλάγθε παξνπζίαο πξνζζέησλ ηείλεη λα θαηαζηήζεη
ηα ρξψκαηα αδηαθαλή, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ ζσζηή αλαπαξαγσγή ρξσκάησλ θαηά ηελ εθηχπσζε. Σν
πην ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη ε αθξίβεηα ηεο εθηχπσζεο πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη δηαηάμεηο ησλ ειεθηξνκαγλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
ειεθηξνκεραληθή ηερλνινγία δίλνπλ ζρεηηθά κηθξή ππθλφηεηα γξαθήο ζηε θεθαιή εθηχπσζεο.
Υξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο κφλν γηα κνλφρξσκε εθηχπσζε κεγάιεο ππθλφηεηαο.
Πξφζθαηεο βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία κηθξνδνκήο ππξίηηνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα κηθξναγσγφ φπνπ
κηα ζεηξά ειεθηξνκαγλεηψλ κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε έλα εκηαγσγφ ππξηηίνπ. Μνινλφηη δελ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε ζηηο καγλεηνγξαθηθέο θεθαιέο εθηχπσζεο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα
ππθλφηεηα εθηχπσζεο 480 θνπθθίδσλ ζηελ ίληζα. Ώπηφ ζα απμήζεη ηελ ππθλφηεηα γξαθήο ησλ
καγλεηηθψλ θεθαιψλ εθηχπσζεο ζε ζπληειεζηή ηνπιάρηζηνλ δχν.
2.18.2.4.

Δθηχπσζε κε ςεθαζκφ (έγρπζε) κειάλεο

Δ εθηχπσζε κε ςεθαζκφ κειαληνχ ζαλ βαζηθή αξρή ρξεζηκνπνηείηαη επί πνιιά ρξφληα. Βπίζεο ε
ηερληθή κεηαβιήζεθε απφ απιή εθαξκνγή δπαδηθνχ θψδηθα ζε εθαξκνγέο έγρξσκσλ εθηππψζεσλ θαη
ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ςεθηαθήο εθηχπσζεο φπσο ησλ εηαηξεηψλ ηεο
Gromalin (DuPont), Stork (Coulter) θαη Iris (Scitex). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθηχπσζε ελφο
ρξψκαηνο ζε δηάθνξα κεγέζε απν ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο. Βπεηδή ε εθηχπσζε είλαη ρσξίο επαθή,
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δειαδή κφλν ην κειάλη έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη (απφ απφζηαζε). Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθηχπσζε ζε νπνηαδήπνηε ζπκβαηή επηθάλεηα θαη λα ζπλαγσληζηεί ηε κεηαμνηππία
ζε κεγάιε πνηθηιία εθηππσκέλσλ πξντφλησλ.
Δ αξρή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη εθηφμεπζε κηθξψλ ζηαγνληδίσλ κειαληνχ κε θαηεχζπλζε πξνο ην
ραξηί, απφ έλα κηθξφ (ξάκθνο), κπεθ. Βλψ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο ζηαγνληδίσλ, έρνπλ
ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειέγρνπ ησλ ζέζεσλ (ησλ ζηφρσλ) ησλ ζηαγνληδίσλ κε κεγάιεο
ζπρλφηεηαο ςεθηαθά ζήκαηα απφ ππνινγηζηή. Ο ζρεκαηηζκφο ζηαγνληδίσλ γίλεηαη κε εθαξκνγή
ειεγρφκελεο πίεζεο ζην πγξφ κειάλη φπσο θαηεπζχλεηαη ζηα κπεθ <εθηχπσζεο>. Δ πνζφηεηα ηνπ
κειαληνχ ρσξίδεηαη ζε ζηαγνλίδηα. Ο ηξφπνο πνπ επηηπγράλεηαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ
εθαξκφδεηαη.
2.18.3.

Σερλνινγίεο ςεθαζκνχ (έγρπζεο) κειάλεο

Τπάξρνπλ δχν θπξίεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ ςεθαζκφ κειαληνχ γηα εθηχπσζε, ηεο ζπλερνχο
ξνήο κειαληνχ θαη ηεο εθηφμεπζεο ζηαγφλαο θαηά δήηεζε.
2.18.3.1.

πλερήο εθηφμεπζε

Υαξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζία
Καηά ηελ ηερλνινγία εθηφμεπζεο, κία κηθξή πνζφηεηα κειαληνχ εθηνμεχεηαη κε ψζεζε ηνπ απφ έλα
ζηελφ αθξνθχζην, κε πίεζε πεξίπνπ 3×105 Pa. Σν απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο είλαη ε δηαθνπή
ηεο ξνήο (θιέβαο), κειαληνχ ζε κηθξά ζηαγνλίδηα. Σν κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα (ν αξηζκφο) ησλ
ζηαγνληδίσλ πνπ παξάγνληαη εμαξηψληαη πνιχ απφ ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ πγξνχ κειαληνχ, απφ ηε
δηάκεηξν ηνπ ξάκθνπο θαη ηελ πίεζε πνπ εθαξκφδεηαη. Δ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ κειαληνχ είλαη, θάησ
ησλ 35 mNm-1 γηα λα δεκηνπξγεζεί θαζνξηζκέλν ξεχκα ζηαγνληδίσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
νκαιφηεηαο ζην ζρεκαηηζκφ ζηαγνληδίσλ, εθαξκφδεηαη κηα πίεζε απφ πηεδνειεθηξηθφ θξχζηαιιν κε
πςειή ζπρλφηεηα (κέρξη 1 MHz) πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην δνρείν ηνπ κειαληνχ. Ο έιεγρνο ηεο
θαηεχζπλζεο ησλ ζηαγνληδίσλ επηηπγράλεηαη κε επαγσγή θαη κε ειεθηξνζηαηηθφ θνξηίν επάλσ ζηα
ζηαγνλίδηα φπσο εγθαηαιείπνπλ ην αθξνθχζην. Σα θνξηηζκέλα ζηαγνλίδηα ηφηε πεξλνχλ απφ κηα ζεηξά
θνξηηζκέλσλ πιαθψλ πνπ ηα θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ θαηάιιειε ζέζε επάλσ ζην ππφζηξσκα
εθηχπσζεο.
Σν κέγεζνο ηεο εθηξνπήο, (δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζέζεο εθηχπσζεο), ηνπ κειαληνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε
ζέζε ησλ ζηαγνληδίσλ επάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη, εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ην θνξηίν
ησλ ζηαγνληδίσλ φηαλ θεχγνπλ απφ ην αθξνθχζην. Ώπηά εμαξηψληαη απφ ηελ ςεθηαθή εληνιή πνπ
έξρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πξνο ηηο θνξηηζκέλεο πιάθεο εθηξνπήο πνπ πξνέξρνληαη απφ εηθφλεο
ξάζηεξ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή. Σν κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ πνπ θέξεη έλα ζηαγνλίδην
εμαξηάηαη απφ ηελ ειεθηξηθή ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη θαη απφ ηηο πιάθεο πνπ είλαη ζηελ έμνδν ηνπ
αθξνθχζηνπ.
Σα κεγέζε θνξηίσλ ζηηο πιάθεο εθηξνπήο πξνθαζνξίδνληαη ζε 32 επίπεδα θνξηίνπ. Έλα θνξηίν
επηπέδνπ 0, ζα επέηξεπε ζηηο ζηαγφλεο λα πεξάζνπλ ρσξίο αιιαγή πνξείαο κέζα ζηνλ αγσγφ καιαληνχ
πξνο επηζηξνθή ζην δνρείν κειαληνχ. Έλα θνξηίν επηπέδνπ 32 ζα πξνθαιέζεη ηε κέγηζηε εθηξνπή. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ηα αθφξηηζηα ζηαγνλίδηα (ηεο πεξηνρήο ρσξίο εηθφλα) επηζηξέθνπλ ζην αξρηθφ δνρείν
κειαληνχ.
Σα αθξνθχζηα ζπλερνχο ξνήο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάηαμε ζε ζεηξά κπεθ θαη ζε κηθξή απφζηαζε
κεηαμχ ηνπο πνπ ην θαζέλα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά ζηαγνληδίσλ. Σα ζηαγνλίδηα πνπ παξάγνπλ ηελ εηθφλα
δε θνξηίδνληαη ειεθηξηθά αιιά θηλνχληαη επζχγξακκα πξνο ην ππφζηξσκα πνπ ηππψλεηαη. Οη ζηαγφλεο
πνπ δελ είλαη επηζπκεηέο θνξηίδνληαη θαη νδεγνχληαη ζηνλ αγσγφ ζπιινγήο κειαληνχ. Δ ιεηηνπξγία
είλαη απινχζηεξε απφ ηελ ηερλνινγία ηνπ απινχ αθξνθχζηνπ, αιιά ε αθξίβεηα ησλ αθξνθχζησλ σο
πξνο ηε ζέζε είλαη απαξαίηεηε.
Δ ηερλνινγία Hertz είλαη κηα κνξθή ζπλερνχο ξνήο κειαληνχ κε εμαηξεηηθά κηθξά αθξνθχζηα πνπ
δίλνπλ πνιχ κηθξά ζηαγνλίδηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία, ηα ιεπηά ζηαγνλίδηα ελψλνληαη επάλσ ζην ραξηί
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θαη ζρεκαηίδνπλ αθξηβέζηεξε εηθφλα. Οη βαζκνί ηφλνπ ζηελ εηθφλα κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνπλ ηελ
θνπθθίδα, δίλνληαο θαιήο πνηφηεηαο εηθφλα. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη ζηελ άλακεημε κεηαμχ ησλ ιεπηψλ
θιεβψλ κειαληνχ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα είλαη πνιχ αξγά θαη κπνξνχλ λα ρξεηάδνληαη κηα ψξα γηα
εθηχπσζε ηεηξαρξσκίαο ζε ραξηί κεγέζνπο Ώ0.
2.18.3.2.

Σερλνινγία ζηαγφλσλ θαηά δήηεζε

Δ δηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο κεηαμχ ζπλερνχο ξνήο κειαληνχ θαη ςεθαζκνχ κειαληνχ θαηά δήηεζε είλαη,
φηη θαηά ηε δεχηεξε κέζνδν, ε πίεζε ζην δνρείν κειαληνχ δελ είλαη ζπλερήο αιιά αζθείηαη φηαλ
ρξεηάδεηαη εθηφμεπζε κηαο ζηαγφλαο. Δ πίεζε αζθείηαη ζαλ δξάζε ςεθηαθνχ ειεθηξνληθνχ ζήκαηνο
απφ έλαλ ππνινγηζηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα.
Καηά ην ζχζηεκα ςεθαζκνχ κε βαιβίδεο, κηα παξάηαμε απφ 7-9 αθξνθχζηα βξίζθνληαη ζε
θαηαθφξπθε ζεηξά. Οη βαιβίδεο είλαη ειεθηξηθέο, είλαη κηθξνβαιβίδεο ειεγρφκελεο ειεθηξηθά πνπ
αλνίγνπλ κε εληνιέο απφ ειεθηξνληθά ςεθηαθά ζήκαηα θαη επηηξέπνπλ ηελ εθηφμεπζε ζηαγφλσλ κε
πίεζε πξνο ηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη. Μνινλφηη ην ζχζηεκα είλαη ηθαλφ λα ηππψλεη ραξαθηήξεο ζε
κέγεζνο κέρξη 50 mm, ην απνηέιεζκα ηνπ έληππνπ, είλαη θαθήο πνηφηεηαο.
2.18.3.3.

Πηεδνειεθηξηθφο έιεγρνο ζηαγνληδίσλ

Ώπηφο ν ηξφπνο ειέγρνπ ζηαγφλσλ κειαληνχ είλαη απφ ηνπο πην απινχο ζηε δεκηνπξγία ζηαγφλσλ
(ειεθηξνληθά), θαηά δήηεζε. Γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πηεδνειεθηξηζκνχ, φπνπ κηθξέο
ειεθηξηθέο εθελψζεηο αζθνχληαη ζε θαηάιιεινπο θξχζηαιινπο νη νπνίνη δηαζηέιινληαη. Σν αληίζεην
θαηλφκελν ζπκβαίλεη κε πίεζε ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ θξχζηαιινπ, νπφηε δεκηνπξγνχληαη ειεθηξηθνί
παικνί. (Δ αξρή εθαξκφδεηαη ζηνπο αλαπηήξεο αεξίνπ, ρσξίο κπαηαξία). Ο κεηαηξνπέαο ηνπ
ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ζε ψζεηο (transduser), είλαη κέζα ζην δνρείν ηνπ κειαληνχ πνπ ιακβάλνληαο ζήκα
απφ ηνλ ππνινγηζηή πηέδεη ην κειάλη. Σα ζηαγνλίδηα δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα ιακβαλφκελα
ζήκαηα.
Μηα ηππηθή θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά αθξνθπζίσλ κε ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ πηεδνειεθηξηθφ
θξχζηαιιν. Βπεηδή δελ ρξεηάδεηαη εθηξνπή ζηαγνληδίσλ, δελ ρξεηάδεηαη ζπιινγή κειαληνχ πνπ δελ
ηχπσζε θαη ζχζηεκα αλαθπθινθνξίαο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ απινπνίεζε ηεο κειέηεο θαη
θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
2.18.3.4.
θπζαιιίδσλ

Σερλνινγία ςεθαζκνχ κειαληνχ κε ζεξκφηεηα ή κε δεκηνπξγία

Ο εθηππσηήο κε ςεθαζκφ κε δεκηνπξγία θπζαιιίδσλ (ζχζηεκα ηεο Canon), ρξεζηκνπνηεί κηθξά
ζεξκαληηθά ζηνηρεία κέζα ζην δνρείν ηνπ κειαληνχ πνπ δεκηνπξγνχλ κηθξή πίεζε. αλ απνηέιεζκα
είλαη ε εθηφμεπζε κειαληνχ θαηά βνχιεζε. Δ κηθξή πνζφηεηα κειαληνχ πνπ πεξηέρεη θάζε αθξνθχζην,
ζεξκαίλεηαη κε κηα αληίζηαζε θαη παίξλεη ξεχκα (δειαδή εληνιή), απφ έλα ππνινγηζηή. Σν κειάλη εθεί
ζεξκαίλεηαη (ζε ζεκείν βξαζκνχ) θαη δεκηνπξγείηαη θπζαιιίδα, ηφηε απμάλεη ε πίεζε θαη εθηνμεχεηαη
πνζφηεηα κειάλεο, αλάινγνπ φγθνπ πξνο ην ζηφρν, ζηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη .
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Φεθαζκφο κειαληνχ κε ηήμε ή αιιαγή θάζεο
Ώπηή ε κέζνδνο είλαη επέθηαζε ηεο κεζφδνπ ςεθαζκνχ, κε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ. Υξεζηκνπνηείηαη
ζεξκαληηθφ ζηνηρείν γηα δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ θαηά δήηεζε. Δ δηαθνξά είλαη ζηε θχζε ηνπ κειαληνχ
πνπ είλαη ζε ηήγκα κε ζέξκαλζε. Σν κειάλη ηξνθνδνηείηαη ζαλ ξάβδνη θεξηνχ.
Σν θεξί ηήθεηαη κέζα ζην δνρείν ηνπ θαη εθεί δηαηεξείηαη πγξφ κε ηε ζέξκαλζε. Σν πγξφ κειάλη,
δειαδή ην ηήγκα θεξηνχ αληιείηαη θαη ςεθάδεηαη απφ αθξνθχζην κε κέζνδν ζεξκηθήο παξαγσγήο
ζηαγφλαο θαηά δήηεζε. ηαλ ε ζηαγφλα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη ςχρεηαη θαη
ζηεξενπνηείηαη. Βπεηδή ην κειάλη δελ απνξξνθάηαη ηέιεηα απφ ηελ επηθάλεηα, επηηπγράλεηαη ηζρπξφο
ρξσκαηηζκφο θαη ιακβάλνληαη κεγάιε ζεηξά απνρξψζεσλ.
Πξφζθαηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνο ειέγρνπ κε πηεδνειεθηξηθφ ζηνηρείν ζηνπο εθηππσηέο κε ηήμε
κειαληνχ. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί νθηψ έγρξσκα κειάληα πνπ ηξνθνδνηνχληαη ζαλ ξάβδνη, ηήθνληαη
θαη ςεθάδνληαη επάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη κε ζεηξά εθηνμεπηψλ ειεγρφκελσλ κε
πηεδνειεθηξηθνχο θξπζηάιινπο. Σα κειάληα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ρξψκα, κε
απνηέιεζκα ηελ εθηχπσζε ζε δηάθνξεο ππθλφηεηεο ρξσκάησλ, κε ςεθαζκφ ίδηαο πνζφηεηαο κειαληνχ.
Ώπηφ απινπνηεί ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία. πσο θαη κε ηνπο εθηνμεπηέο κε θπζαιιίδεο, ην κειάλη
δελ απνξξνθάηαη θαη δίλεη ηα ίδηα (θαιά) απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηε
κεησκέλε εμάπισζε ηεο θνπθθίδαο.
2.18.4.

Θεξκηθή κεηαθνξά

Οη δχν θχξηεο ηερλνινγίεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο, (εθηχπσζεο), γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
πεξηιακβάλνπλ ηελ εμάρλσζε θαη κε κηα ζεξκηθή θεθαιή. Δ ζεξκηθή θεθαιή ιακβάλεη ςεθηαθέο
εληνιέο θαη κηα ζεηξά αηρκψλ ζεξκαίλεηαη θαη ςχρεηαη κε κηα ζπρλφηεηα πεξίπνπ 3000 θχθισλ αλά
δεπηεξφιεπην, δίλνληαο αλάινγε ηαρχηεηα ζηελ εθηχπσζε. Μνινλφηη απνδίδνληαη ηα ρξψκαηα κε
κεγάιν βαζκφ θνξεζκνχ, είλαη δχζθνιε ε εθηχπσζε κε κεγάιε αθξίβεηα.
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2.18.5.

Δμάρλσζε ρξσζηηθψλ

Ώπηή ε ηερλνινγία αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα εθηχπσζε πθαζκάησλ. Παξαδνζηαθά νη εηθφλεο πνπ πξέπεη
λα ηππσζνχλ, ηππψλνληαη πξψηα επάλσ ζε ραξηί ζε εθαξκνγέο, (ζπλήζσο) κε κέζνδν ηεο
κεηαμνηππίαο. Σν κειάλη πεξηέρεη ρξσζηηθέο πνπ εμαρλψλνληαη θαη είλαη ζε δηαζπνξά κέζα ζε έλα
πνιπκεξέο. Καηά ηελ εμάρλσζε ελφο ζηεξενχ κε ζέξκαλζε ηνπ, κεηαηξέπεηαη απφ ζηεξεφ ζε αηκφ
ρσξίο λα ιεηψζεη ελδηάκεζα. Με ηελ ςχμε ησλ αηκψλ κεηαηξέπνληαη πάιη ζε ζηεξεφ ρσξίο λα πεξάζεη
ελδηάκεζα απφ ηελ πγξή θάζε. (Έλα παξάδεηγκα ηεο εμάρλσζεο πνπ θαίλεηαη θάζε ρεηκψλα είλαη ν
ζρεκαηηζκφο παγεηνχ. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ε απφηνκε ςχμε ηνπ αέξα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
άκεζε απφζεζε ζηεξενχ – πάγνπ – απφ ηνπο αηκνχο ηνπ λεξνχ επάλσ ζην έδαθνο.
Σν ραξηί πνπ έρεη ηελ εηθφλα έξρεηαη ζε επαθή κε ην χθαζκα θαη ην φιν ζχζηεκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο
200-230 νC επί 30 δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ. Δ ρξσζηηθή εμαρλψλεηαη θαη ηα κφξηα ζαλ αηκφο πεξλνχλ
κέζα ζην χθαζκα φπνπ ζπκππθλψλνληαη κεηά ηελ απνξξφθεζε απφ ηηο ίλεο, επάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη
κέζα ζηε κάδα ηνπ πθάζκαηνο.
Παξαδνζηαθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απιέο γξακκηθέο εηθφλεο κε απιά ρξψκαηα γηα εθηχπσζε
πθαζκάησλ πεξηζζφηεξν παξά γηα αλαπαξαγσγή ρξσκάησλ γηα εθηχπσζε πνιπρξσκίαο. κσο ε
ηερληθή ηεο εμάρλσζεο ρξσζηηθψλ εθαξκφδεηαη ηψξα ζε ραξηηά κε ρξήζε laser κε ςεθηαθά ζπζηήκαηα.
κσο επεηδή ε εμάρλσζε ρξεηάδεηαη έλα δηάθελν αέξνο κέζα απφ ην νπνίν λα κπνξνχλ λα θεχγνπλ νη
αηκνί, ν δηαρσξηζκφο ησλ έγρξσκσλ ηαηληψλ απφ ηελ επηθάλεηα πνπ ηππψλεηαη πξέπεη λα ειέγρεηαη
πξνζεθηηθά. Δ δηάρπζε ησλ αηκψλ ζηα πιάγηα ζα πξνθαιέζεη απψιεηα ζηελ αθξίβεηα ηεο εθηχπσζεο.
2.18.6.

Σερλνινγία εγγξαθήο κήηξαο κε laser, (ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζία)

Δ δεκηνπξγία εηθφλαο κε ζεξκηθή έθζεζε laser είρε αλαπηπρζεί γηα ηελ θαηαζθεπή πιαθψλ εθηχπσζεο
θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θαη παξνπζηάδεη λέν ελδηαθέξνλ κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ
ζρεκαηηζκνχ εηθφλαο θαη‘ επζείαλ ζε κήηξα-πιάθα (CTP) Computer To Plate θαη απφ ππνινγηζηή ζε
εγγξαθή κήηξαο-πιάθαο, γηα κεραλή εθηχπσζεο, (CTPrint), Computer to Print, (Τβξηδηθή κεραλή).
Ώπηή ε ηερλνινγία είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα γηα εθηχπσζε κεζαίνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ (ηηξάδ) κε
πβξηδηθή κέζνδν, θαη ζρεκαηίδεη πιάθεο εθηχπσζεο έηνηκεο γηα ηελ εθηππσηηθή κεραλή. Δ
¨ηππνγξαθηθή¨ κεραλή Heildelberg Quick-master DI-46-4 ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηερλνινγία. Δ
αθαηξεηηθή ηερλνινγία laser, (ηερλνινγία θαηαζθεπήο κήηξαο-πιάθαο), έρεη εθαξκνγή ζηελ άκεζε
εθηχπσζε (εθηππσηηθφ δνθίκην), κε ςεθηαθή κέζνδν κε laser (DDCP) θαη ζε ζπζηήκαηα ςεθηαθήο
εθηχπσζεο. Σν ζχζηεκα απεηθφληζεο πεξηιακβάλεη έλα δηαθαλέο θηικ κε επηθάιπςε ελφο ζηξψκαηνο
πνπ κπνξεί λα απνθνιιεζεί, ην νπνίν πεξηέρεη ζσκαηίδηα άλζξαθα, έλα νμεηδσηηθφ ζπλδεηηθφ θαη κηα
ξεηίλε κε δηαζχλδεζε κεηαμχ κνξίσλ θαη ρξψκαηα πνπ είλαη ζε δηάιπζε.
Δ ελέξγεηα ησλ ππέξπζξσλ αθηίλσλ laser πεξλάεη κέζα απφ ην δηαθαλέο θηικ θαη εηζέξρεηαη ζην
ζηξψκα αθαίξεζεο φπνπ ζπγθξαηείηαη απφ ηα ζσκαηίδηα ηνπ άλζξαθα. Δ ηερληθή αθηηλνβνιία
κεηαθέξεηαη ζηε ξεηίλε θαη ην νμεηδσηηθφ ζπλδεηηθφ. Ώλ ην θχιιν είλαη ζε επαθή κε έλα ζψκα φπσο
ραξηί, ε καιαθή ξεηίλε απφ ηε ζέξκαλζε ηεο, κεηαθέξεηαη ζην ραξηί. Σν νμεηδσηηθφ ζπλδεηηθφ, φπσο
PMMA (πνιπκεζαθξπιηθφο κεζπιεζηέξαο), απνζπληίζεηαη κε ηελ πχξσζε δίλνληαο πηεηηθά κνλνκεξή
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έγρξσκε ξεηίλε δίλνληαο ζθιεξή επίζηξσζε επάλσ ζην ραξηί. Με δηαδνρηθή
εθαξκνγή θχιισλ κε ξεηίλεο cyan, magenda, yellow, black, έρνπκε πιήξε ηεηξαρξσκία εθηχπσζεο γηα
δνθίκην.
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΚΣΤΠΧΖ

πεγή: Ννκηθφο .(2006)
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Υπάρτοσλ εθησπωηηθές κεταλές οη οποίες εγγράθοσλ επη ηες εθησπωηηθής κεταλής ηελ κήηρα θαη
ολοκάδοληαη Υβρηδηθές όπως, (74 Karat and Heidelberg Quickmaster DI 46, θ.α.) (Politis, 2001a).

Τβξηδηθή εθηππσηηθή κεραλή (DI 46 )- πεγή: (Heidelberg)

2.19.

πλνπηηθφο Πίλαθαο Καηάηαμεο Σερλνινγηψλ Παξαγσγήο ζε Έληππα

Παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη, νη κήηξεο παξαγσγήο, νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη ην ππφζηξσκα ηνπ
πιηθνχ εθηχπσζεο.
ΠΕΝΏΚΏ ΣΧΝ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΣΔ ΒΝΣΤΠΔ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ
Μέζνδνο

Μήηξα

Παξαγσγηθφηεηα

Τπνζηξψκαηα

ΟΦΒΣ

Μέηαιιν /
Βπίπεδν

Μέηξηα / Μεγάιε

Υαξηί / Υαξηφλη
/ Ώπηνθφιιεην /
Μέηαιιν /

Βπηπεδφηππνο κέζνδνο /
Υεκηθή εθηχπσζε - θχιινπ
/ θπιηλδξηθή - ξνινχ

Πνιχ κεγάιε

Πιαζηηθφ /
χλζεην κε
επηθάιπςε
(tetrapack)

ΦΛΒΞΟΓΡΏΦΕΏ

Φσηνπνιπκεξηθή

Ώλάγιπθνο κέζνδνο
εθηχπσζεο - θχιινπ /
θπιηλδξηθή - ξνινχ

Κχιηλδξνο/sleeve

ΐΏΘΤΣΤΠΕΏ - Βζψγιπθνο
κέζνδνο εθηχπσζεο

Κχιηλδξνο
Υαιθφο

Υαιθνγξαθία- θχιινπ,
ΐαζπηππία (θπιηλδξηθή
ξνινχ)

Βπίπεδνο
Υαιθφο
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Μεγάιε/πνιχ
κεγάιε

Υαξηί /
Πιαζηηθφ, films,
hdpe, ldpe θαη
πκβαηά
ππνζηξψκαηα

Πνιχ κεγάιε

Πιαζηηθφ, films,
naylon, polyester
/ foil aluminium,
Υαξηί - Υαξηφλη

Πνιχ κηθξή

ΜΒΣΏΞΟΣΤΠΕΏ Ε
Βπίπεδε

ΜΒΣΏΞΟΣΤΠΕΏ ΕΕ
Κπιηλδξηθή

Βθηχπσζε Σακπφλ-2d / 3d
κνξθήο πξντφληνο.
Βθηππσηηθή κέζνδνο
δηακνξθσκέλσλ πξντφλησλ

ΦΔΦΕΏΚΒ ΒΚΣΤΠΧΒΕ
1. Διεθηξνθσηνγξαθία

Σειάξν /
Πιαίζην

Μηθξή

ια ηα ζπκβαηά
ππνζηξψκαηα κε
ηε κειάλε,
(Βπαίζζεηεο ή
Βχζξαπζηεο)

Κπιηλδξηθή
κήηξα - Γάδα

Μέηξηα

ιεο νη
ζπκβαηέο
επηθάλεηεο
πιηθψλ κε ηελ
κειάλε

Βζψγιπθνο ή
Βμψγιπθε
κήηξα →
ειαζηηθή
ζηιηθφλε
κηθξνχ
κεγέζνπο
εθηππψζεηο

Μηθξή

Αηάθνξεο
επηθάλεηεο
πξντφλησλ - ζε
ζπκβαηά πιηθά
κε ηελ κειάλε.
Απδηάζηαηεο ηξηζδηάζηαηεο
κνξθέο
πξντφλησλ

ΦΔΦΕΏΚΟ
ΏΡΥΒΕΟ

Μηθξή

Υαξηί / ραξηφλη /
απηνθφιιεην

Μέηξηα

πκβαηά
ππνζηξψκαηα

a. liquid toner, b. dry toner
2. Διεθηξνζηαηηθέο Ώ/Μ
θχιινπ/θπιηλδξηθή-ξνινχ
ΦΔΦΕΏΚΒ EΚΣΤΠΧΒΕ
Thermal (liquid / dye
Sublimation)

ΦΔΦΕΏΚΒ ΒΚΣΤΠΧΒΕ
Ink Jet - (piezo, bubble jet,
continuous, drop on
demand) θχιινπ /
θπιηλδξηθή - ξνινχ
Σππνγξαθία θπιηλδξηθή
Letter set – θχιινπ / ξνινχ

Ξεξά θζεη /
Ώλαγιπθνηππία - θχιινπ /
ξνινχ

ΦΔΦΕΏΚΟ
ΏΡΥΒΕΟ

Μηθξή
Μέηξηα

Υαξηί / ραξηφλη /
απηνθφιιεην
Τθαζκα,
πιαζηηθέο
επηθάλεηεο θαη
άιια ζπκβαηά
ππνζηξψκαηα

ΦΔΦΕΏΚΟ
ΏΡΥΒΕΟ

Μηθξή
Μέηξηα

Υαξηί / ραξηφλη /
απηνθφιιεην
Τθαζκα,
πιαζηηθέο
επηθάλεηεο

Relief
/photopolymer

Μεγάιε

Υαξηί
/ραξηφλη/απηνθφ
ιιεην

Relief /
photopolymer

Μέηξηα / Μεγάιε

Υαξηί / ραξηφλη /
απηνθφιιεην
Μέηαιιν

Πηγή: Nomikos et al (2006)
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Παξεκθεξή θαηάηαμε ππάξρεη κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεζφδνπ θαη ηεο εθηππσηηθήο
παξαγσγήο ησλ Anne Blayo θαη Bernard Pineaux (2005).

Πεγή: Anne Blayo θαη Bernard Pineaux,( Oc-EUSAI/2005)

2.20.

Πεξάησζε

Ο ηνκέαο ηεο πεξάησζεο εληάζζεηαη ζηελ ηξίηε θαηά ζεηξά θάζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο
έληππεο επηθνηλσλίαο, κε ηελ ΐηβιηνδεζία θαη ηελ θπηηνπνηία κε πνιιέο εθαξκνγέο, ζε δηακνξθψζεηο
εθηππσκέλνπ ππνζηξψκαηνο.
Πεξάησζε: Αηαδηθαζίεο κεηά ηελ εθηχπσζε (δίπισκα, θφςηκν, πίθκαλζε, θαιιηηερληθή - βηνκεραληθή
βηβιηνδεζία, θπηηνπνηία θ.ιπ.). Δ ζεηξά ησλ θάζεσλ πεξάησζεο ηελ θαζνξίδεη ην έληππν.
Πεξαηψζεηο : Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο κεηεθηππσηηθέο εξγαζίεο ζηε κνξθή ηειηθήο
παξνπζίαζεο ηνπ εληχπνπ ππνζηξψκαηνο-πιηθνχ.
2.20.1.
Καιιηηερληθή βηβιηνδεζία
Βηβιηνδεζία : H ηέρλε θαη ηερληθή γηα ηελ θαηαζθεπή βηβιίσλ. 1. Καιιηηερληθή 2. ΐηνκεραληθή. Σε
βηνκεραληθή βηβιηνδεζία ηελ παξάγεη εηδηθφο βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο, (απιή θνπηηθή κεραλή,
ηξίηνκεο θνπηηθέο, ζπλζεηηθή ηζέπεο-ηζάπαο, θνιιεηηθή,ζπξκαηνξαθή, θισζηνξαθή, θ.ιπ.).
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Βηβιηνδέηεο : O ηερλίηεο πνπ δηπιψλεη, ζπλζέηεη θαη δέλεη ηα ηππνγξαθηθά γηα λα ζρεκαηίζεη ην βηβιίν
ή ην έληππν. Σν πξντφλ ηεο ηέρλεο ηνπ κπνξεί λα είλαη ρεηξνπνίεην, θαιιηηερληθφ ή βηνκεραληθφ.
Υεηξίδεηαη κεραλή θνπήο (θνπηηθή), δίπισζεο, ζχλζεζεο θαη ζπξξαθήο ηππνγξαθηθψλ θ.ιπ.
Βηβιηνδέηεο θαιιηηερληθήο βηβιηνδεζίαο : O ηερλίηεο θαη θαιιηηέρλεο πνπ εθηειεί βηβιηνδεηηθέο
ρεηξνπνίεηεο εξγαζίεο. Αεκηνπξγεί θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία, ρξεζηκνπνηψληαο θαη κέξνο πξνζσπηθψλ
αληηιήςεσλ θαη χθνο, κε εθαξκνγέο θαη επεκβάζεηο ζηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ βηβιίνπ. Σελ
θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία ηελ εθαξκφδεη ν βηβιηνδέηεο κε εηδηθά εξγαιεία (δελ είλαη παξαγσγηθή) θαη
ζπλήζσο πεξηέρεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ζην κνξθνπνηεκέλν εμψθπιιν ηνπ εληχπνπ.
Βηβιηνδεζία κε ζθιεξφ θάιπκκα : Mέζνδνο - ηξφπνο βηβιηνδεζίαο φπνπ ην θάιπκκα θαηαζθεπάδεηαη
μερσξηζηά θαη είλαη απφ ζθιεξφ άθακπην ραξηφλη κε επέλδπζε (ραξηηνχ, πθάζκαηνο, δέξκαηνο θ.ιπ.)
πνπ ην θαιχπηεη εμσηεξηθά. Σν ζθιεξφ θάιπκκα εμέρεη απφ ην ζψκα ηνπ βηβιίνπ θαη ην πξνθπιάζζεη
απφ θζνξέο.
Βηβιηνδεηηθέο εξγαζίεο : Oη εξγαζίεο ζηε δηαδηθαζία πεξάησζεο κηαο ηππσκέλεο εξγαζίαο, απφ
αδηακφξθσην ππφζηξσκα, ψζηε λα πάξεη κνξθή ζε, α) βηβιίν, β) πεξηνδηθφ, γ) πξνζπέθηνπο,
δ)θπιιάδην, ε) θφιληεξ, θ.ιπ. Δ εξγαζία βηβιηνδεζίαο πνηθίιεη απφ ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, έλα
θφςηκν (θνπηηθή κεραλή), έσο ηελ πην ζχλζεηε εξγαζία δηακφξθσζεο. Ώλάινγα κε ην έληππν
δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη δηαδηθαζίεο (ξαθηφ βηβιίν, θνιιεηφ, θαξθίηζα, θνπηηθφ θαινχπη,
πίθκαλζε,θ.ιπ.). Υξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο finishing (ηειεηνπνίεζε).
2.20.2.
Μνξθέο θπηηνπνηίαο (ζθιεξήο ή εχθακπηεο) ζπζθεπαζίαο
Κπηηνπνηία : Βίλαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή θνπηηψλ (πεξηεθηψλ) θαη ραξηνθηβσηίσλ. Πεξηιακβάλεη
ηε ζρεδίαζε, εθηχπσζε, θνπή, κνξθνπνίεζε.
ηε παξαγσγή ηεο ζθιεξήο ζπζθεπαζίαο ρξεζηκνπνηνχκε ππφζηξσκα ραξηφλη, ην κηθξνβέιιε, ην
αλαθπθισκέλν ραξηί, κε ηελ δηακφξθσζε ζε ζχλζεην (νληνπιέ), ηξίθπιιν νληνπιέ,πεληάθπιιν
νληνπιέ, θ.ιπ.
Μνξθέο εχθακπηεο ζπζθεπαζίαο

2.20.3.

Δ εχθακπηε ζπζθεπαζία πξνζδηνξίδεηαη ζαλ κία εθαξκνγή ησλ πεξαηψζεσλ ζε εχθακπηα πιηθά
ππνζηξψκαηα, (πνιπαηζπιέλην - HDPE / LDPE, Coexx, θ.α.) θαη πξνζθέξνπλ απνηέιεζκα ζηελ
ζπζθεπαζία πξντφλησλ δηαθφξσλ κνξθψλ, αιιά θαη ζε πνθίιεο δηακνξθψζεηο ζε ζαθθνχιεο,
ηξαπεδνκάληηια, ηαπεηζαξίεο, πεξηέθηεο, θ.ιπ.
Δηδηθέο ζπζθεπαζίεο
Οη εηδηθέο ζπζθεπαζίεο πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλε ζρεδίαζε θαη εηδηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Βίλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζπλήζσο δηαθέξεη απφ ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή.
Βίλαη εηδηθεπκέλε ηερληθή θαη κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε ρεηξνπνίεηε δηαδηθαζία, π.ρ. εηδηθφ παηδηθφ
βηβιίν κε ηξηζδηάζηαηα αλαπηχγκαηα, εηδηθέο εθαξκνγέο πιηθψλ ζε βηβιηνδεζίεο, εηδηθέο θαξηνιίλεο
παξνπζηάζεσλ, θ.α.

2.21.
2.21.1.

πζθεπαζία – Υάξηηλε πζθεπαζία
Οξηζκνί θαη έλλνηεο ηεο ζπζθεπαζίαο

Μέρξη ζήκεξα νη αλαθνηλψζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο πεξηέρνπλ ηηο έλλνηεο φπσο
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
χκθσλα κε ηνλ Ώbbot (2000), ε ζπζθεπαζία νξίδεηαη σο έλα κέζν γηα ηελ :
1. Πιεξνθφξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
2. Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, θαηά ηελ δηαθίλεζε θαη ηε
απνζήθεπζε.
3. Σελ επηθνηλσλία κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο θφξκεο ζρεδίαζεο ηνπ, ηελ
κνξθή ηνπ, ηα ρξψκαηα θαη ηελ γξαθηζηηθή ηνπ απφδνζε.
4. Σελ ρξεζηκφηεηα ηνπ.
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χκθσλα κε ηνλ Hine (2000), κία γεληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ζπζθεπαζία ζεκαίλεη, ην πεξίβιεκα
εθείλν απφ πιηθφ κέηαιιν, γπαιί, ραξηφλη θαη άιιν ππφζηξσκα-πιηθφ, ην νπνίν έρεη δηαθνξεηηθνχο,
ζθνπνχο ε ζηφρνπο φπνπ, ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αλαπηχζζεηαη ην κάξθεηηλγθ, επεξεάδεηαη ε θαη
επεξεάδεη ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ δηαθήκηζε. Βπίζεο, δίδεη πιεξνθφξεζε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ
πξνθχιαμε ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο.
Κιαζηθά νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ (Paine
1991, Robertson 1993), ζε: α) Πξνζηαζία, β) Βπηθνηλσλία, γ) Λεηηνπξγηθφηεηα, δ) Πεξηέθηε.
Δ ραξην-ζπζθεπαζία, είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν έληππν πξντφλ, (απνηέιεζκα ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο),
δηακνξθψλεηαη αθελφο απν ηελ αλάγθε πξνψζεζεο, δηαθίλεζεο, πξνζηαζίαο θαη θχιαμεο ησλ
πξντφλησλ, αθεηέξνπ, επηξεάδεη ην επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο, ηα νηθνλνκηθά, ηελ ηερλνινγία θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο ηελ αηζζεηηθή ηεο παξνπζία θαη
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψλεη ην ππφζηξσκα ζε
κνξθνπνηεκέλν πξνηφλ, αθνινπζεί ηελ ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηαζεξά σο πξνο ηελ ηππηθή δηαδηθαζία
έθδνζεο, αιιά,δηαθνξνπνηείηαη, σο πξνο ηελ κνξθνπνίεζε ηεο ραξηνζπζθεπαζίαο κε θπξίαξρν ζθνπφ
ηελ πξνψζεζε, ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο πσιήζεηο, (Royston Ball,1996).
Δ εθδνηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ ζπζθεπαζία, ρξεζηκνπνηεί, επηπιένλ πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο, γηα
δπδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα κνληέια, κέζσ Δ/Τ,κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε πξνζνκείσζεο ηεο
ζπζθεπαζίαο ζηε κνξθή, (ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά), ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο.

Πεγή: Καξαθαζίδεο Ν.(1999 )

2.21.2.
2.21.2.1.

ηξαηεγηθή ρεδηαζκνχ πζθεπαζίαο
΄Δλλνηα θαη Αληηθείκελν ρεδίαζεο

Έλα απφ ηα θιεηδηά γηα ην επηηπρή ζρεδηαζκφ ηεο ραξην-ζπζθεπαζίαο είλαη ε πξνεηνηκαζία ιεπηνκεξψλ
νδεγηψλ. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή ζηελ ζρεδίαζε, θαηαγξάθνπκε (ζπλνπηηθά), ηελ ζεηξά γηα ηελ
ζχληαμε ησλ νδεγηψλ ζηελ έλλνηα ηεο ζρεδίαζεο ζπζθεπαζίαο, Καξαθαζίδεο Ν. (1999).
Παξάκεηξνη γηα ηε ρεδίαζε πζθεπαζίαο
1. Αγνξά ( κέγεζνο, φγθνο, αμία, επνρηθφηεηα, κάξθα, ρνλδξηθή-ιηαληθή, πξνθίι αγνξαζηή, ειηθία,
θχιν, θνηλσληθέο νκάδεο, εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά)
2. Πξνηφλ (θχζε πξντφληνο, ηζηνξία, ζπκκεηνρή κάξθαο, δξαζηεξηνπνίεζε αγνξάο, ζηξαηεγηθή
πσιήζεσλ –ξάθη,ηακπνχ)
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3. ηφρνη ζρεδηαζκνχ, (λέν πξνηφλ, επαλαζρεδηαζκφο, εθζπγρξνληζκφο, εμέιημε, εχξνο
νινθιήξσζεο)
4. Απαηηήζεηοθαηαλαισηνχ, (δηάθξηζε, πνζφηεηα, κέγεζνο, βάξνο, φγθνο, θαηάιιεινο ηχπνο
ζπζθεπαζίαο, ζρήκαηα, ρξψκαηα, αηζζεηηθή, ηχπνο ζπζθεπαζίαο, ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα,
πξνζηαζία, δηάζεζε κεηά ηελ ρξήζε, απαξαβίαζην ζηε ρξήζε απφ παηδηά)
5. Απαηηήζεηο πξντφληνο, (ζπκβαηφηεηα πιηθψλ θαη πξντφληνο, δσή πξντφληνο θαη ραξαθηεξηζηηθά
απνζχλζεζεο, δηάξθεηα δσήο, πξνζηαζία απν πγξά-αέξηα-νζκέο-κηθξνβηαθή κφιπλζε -κεραληθή ρεκηθή αληνρή)
6. Απαηηήζεηο παξαγσγήο, (δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο, επθαηξία εηζαγσγήο λέσλ δηεξγαζηψλ θαη
κεραληζκψλ, λέεο κέζνδνη-γέκηζκα-θιείζηκν-ζθξάγηζκα-δχγηζκα-έιεγρνο-εηηθεηάξηζκα)
7. Αγνξαζηηθέο απαηηήζεηο, (ζπκβεβιεκέλνη πξνκεζεπηέο, πνζφηεηα ζπζθεπαζίαο θαη θφζηνο,
ζπζθεπαζία θαζφλ)
8. Απαηηήζεηο απνζήθεπζεο, (κέζνδνη απνζήθεπζεο, ηχπνο, χςνο ληάλαο, ρξφλνη απνζήθεπζεο,
ζρέδηα θφξησζεο παθέησλ, βάξε ζηίβαζεο)
9. Απαηηήζεηο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, (ηξφπνο πψιεζεο-κέζν κεηαθνξάο, αλάγθε δηαηξεηφηεηαο,
αλάκηθηα είδε, αλαγλψξηζε ζπζθεπαζίαο, αζθάιεηα θαη κέζνδνη παθέησλ)
10. Απαηηήζεηο εκπνξίνπ, (ζπκβαηφηεηα κεγέζνπο θαη εμαξηήκαηα, ρξήζε πιαλνγξακκάησλ, αλάγθε
γηα επηζήκαλζε ηεο ηηκήο, ζέζε πξνζθνξάο θαη έθζεζεο, θσηηζκφο, έθζεζε αλάινγα κε ην πξνηφλ)
11. Απαηηήζεηο εθηχπσζεο, (αξηζκφο ρξσκάησλ, ππφζηξσκα εθηχπσζεο, δηζέζηκε επηθάλεηα
εθηχπσζεο, πνζφηεηα θαη ηαρχηεηα εθηχπσζεο, πνιχγισζζε έθδνζε, εηδηθέο απαηηήζεηο, επηπιένλ
πξνζηαζία κε βεξλίθη-πιαζηηθφ, θφζηνο)
12. Ννκηθέο απαηηήζεηο, (Βζληθέο, Β.Β.,δηεζλείο-κέηξα θαη ζηαζκά-ζπζηαηηθά-παξαπιαλεηηθέο
εηθφλεο-ζχκβνια΄-απαηηήζεηο πξντφληνο-ζήκαλζε επηθίλδπλνπ,πιηθά θαη πεξηνξηζκνί κειαληψλ)
13. Πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο, (ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αλαθχθισζε, απην-βην-δηάζπαζε,
απνθπγή ρξήζεο ζχλζεησλ πιηθψλ, ζπκβαηφηεηα κε πεξηβαιινληνινγηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο)
14. Γηνίθεζε, (απαηηήζεηο ζπληνληζκνχ, θφζηνο πξνππνινγηζκνχ, ζπλέπεηεο δηαθήκηζεο, απαηηήζεηο
έξεπλαο, ζρεηηθέο κειέηεο-δηάζεζεο-κεηαθίλεζεο-απνζήθεπζεο-πξνψζεζεο)
Δ ΐηνκεραληθή εθδνηηθή δηαδηθαζία πεξηέρεη έλα δπλακηθφ ηκήκα εθαξκνγήο θαη δηακφξθσζεο ηεο
παξαγσγήο, ηελ πεξάησζε, κε ππνηνκέα παξαγσγήο ηελ ράξηηλε ζπζθεπαζία.
Δ ζπζθεπαζία αθνινπζεί ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία κε ηηο θάζεηο θαη ηνπο ξφινπο ζηηο αληίζηνηρεο
δξάζεηο, θαζψο επεξεάδεη δπλακηθά ηελ πνιηηηζκηθφηεηα ηεο θνηλσλία καο.
Αξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, κε ηηο θάζεηο έθδνζεο, (πξσηνγελή δξάζεδεπηεξνγελή κεηαπνίεζε θαη ππεξεζίεο), (βι. Πίλαθα / Σαμηλφκεζε παξαγσγήο έληππεο επηθνηλσλίαο).
Πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο δξάζεηο, (βι. Σνκείο ζηελ ζπκβαηηθή εθηππσηηθή βηνκεραλία - Σερλνινγίεο
ηνκείο), κε ηελ πξνεθηχπσζε-εθηχπσζε-πεξάησζε. Βληάζζεηαη ζε φιεο ηηο κεζφδνπο εθηχπσζεο,
(βι.κέζνδνη εθηχπσζεο), κηθξήο ή κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή, ηελ δηάηξεηε, ηελ
αλαγιπθνηππία, ηηο κηθηέο ηερληθέο, ηελ επηπεδνηππία, ηελ εζσγιπθνηππία θαη ηηο ςεθηαθέο
εθηππψζεηο.
2.21.3.

Λεηηνπξγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε πζθεπαζία

Δ ζπζθεπαζία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, ηελ ζπλαληάκε παληνχ, ζηηο
ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, ηξφθηκα, πνηά, θάξκαθα θαη ζε πνιιά εθδνηηθά πξντφληα ζε έληππεο
εθαξκνγέο. χκθσλα κε ηνλ Abbot, ε ζπζθεπαζία νξίδεηαη ζαλ έλα κέζν γηα :
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1) Σελ πιεξνθφξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
2) Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζε
3) Σελ επηθνηλσλία κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο θφξκεο ζρεδίαζεο ηνπ,
ηε κνξθή ηνπ, ηα ρξψκαηα θαη ηε γξαθηζηηθή ηνπ απφδνζε
4) Σελ ρξεζηκφηεηα ηνπ, Abbot (1989)
Οη δχν ζπλεζηζκέλνη νξηζκνί ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη :
Α) Δ ζπζθεπαζία, ζαλ δηαδηθαζία, είλαη έλα ζπγρξνληζκέλν ζχζηεκα θαηά ην νπνίν ηα αγαζά
πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά, ε δηαλνκή, ε απνζήθεπζε, ε πξνψζεζε θαη ε
ηειηθή ρξήζε ηνπο.
Β) Δ ζπζθεπαζία ζαλ κέζν, είλαη θάζε πξντφλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπνηνδήπνηε ππφζηξσκα-πιηθφ,
απφ πξψηεο χιεο κέρξη ηα επεμεξγαζκέλα πιηθά, θαη πξνζαξκνζκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηέρεη αγαζά. θνπφο ηεο είλαη ε πξνζηαζία αγαζψλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο θαη ηεο δηάζεζεο
ηνπο, θαζψο θαη ε ειθπζηηθή παξνπζίαζε ηνπο απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή.
Μηα ζπζθεπαζία κπνξεί λα εμππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο, απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη :
 Πξνζηαζία απφ ηελ επηξξνή ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ζπλζεθψλ, (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο,
πγξαζίαο, αθηηλνβνιίαο,θ.α.), απφ κεραληθέο θαηαζηάζεηο, (π.ρ. δνλήζεηο, πηέζεηο, θ.α. ),
ρεκηθέο επηδξάζεηο,θ.ιπ.
 Πξνζηαζία απφ δηάθνξεο νπζίεο, φπσο είλαη ε ζθφλε, ην λεξφ, ην νμπγφλν, κηθξννξγαληζκνχο,
κχθεηεο, θ.ιπ.. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο θάζε ζπζθεπαζίαο είλαη λα δηαηεξεί ην πξντφλ θαζαξφ
θαη θξέζθν.
 Οκαδνπνίεζε πξντφλησλ. Πνιιά κηθξά αληηθείκελα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε πνζφηεηεο.
 Μεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν
ηεο ζπζθεπαζίαο, νδεγίεο ηνπ ρξήζε γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ αλαθχθισζε ηνπ πξντφληνο,θ.α.
 Μarketing. Μηα ζπζθεπαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα κέζν πξνζέιθπζεο ησλ
θαηαλαισηψλ. Ο ζρεδηαζκφο κηαο ζπζθεπαζίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηελ αγνξά κηαο ζπζθεπαζίαο. Δ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα
απνηειέζεη ζήκα θαηαηεζέλ γηα κηα επηρείξεζε.
 Μείσζε ησλ θινπψλ. Σα δηάθνξα πξντφληα θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο –δηάζεζεοαπνζήθεπζεο, δηαθηλνχληαη απφ πνιιά άηνκα. Σα άηνκα απηά κπνξνχλ λα θιέςνπλ, λα
αδεηάζνπλ ηα πξντφληα ή λα πξνζζέζνπλ αλεπηζχκεηα ζηνηρεία κέζα ζην πεξηερφκελν. Οη
ζπζθεπαζίεο θιείλνληαη κε ηέηνην ηξφπν (φπσο π.ρ. κε θφιια), έηζη ψζηε λα είλαη νξαηή ε
χπαξμε δηάξξεμεο.
 Βπθνιία. Δ ζπζθεπαζία κπνξεί λα παξέρεη επθνιία θαηά ηελ δηαλνκή, ηελ πψιεζε θαη ηελ
ρξήζε (ιεηηνπξγηθφηεηα), ηνπ πξντφληνο.
Ώπφ φιεο ηηο αλαθνξέο γηα ηελ ζπζθεπαζία, ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη λα πξνζηαηεχεη ην πξντφλ ην
νπνίν πεξηέρεη θαη ζπζθεπάδεη.
2.21.4.
Οη

βαζηθέο

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο
ιεηηνπξγίεο

ηεο

ζπζθεπαζίαο

κπνξνχλ

λα

1. Πξνζηαζία

3. Λεηηνπξγηθφηεηα

2. Βπηθνηλσλία

4. Πεξηερφκελν - Πεξηέθηε
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ηαμηλνκεζνχλ

ζε

:

χκθσλα κε ηνλ (Stewart B. 1999), παξνπζηάδνπκε ην παξαθάησ ελλνηνινγηθφ κνληέιν.
A. Ση κπνξεί λα θάλεη ε ζπζθεπαζία ζην πξντφλ
Ο πεξηέθηεο - ζπζθεπαζία :
 Οινθιεξψλεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πξντφληνο, πξνζθέξεη νδεγίεο
ρξήζεο θαη δηαθίλεζεο.
 Πξνζηαηεχεη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ κηθξνβηαθή θαη ρεκηθή αιινίσζε,
δηαηεξεί ην πξντφλ θξέζθν θαη πξνζδίδεη κεραληθέο αληνρέο ζηελ κεηαθνξά θαη ζηελ
απνζήθεπζε.
 Πξνζδηνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, κε ηελ κνξθή ηνπ θαη ην ρξψκα ηνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηελ
ηζηνξηθφηεηα ηνπ κε ην φλνκα ηνπ.
B. Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ζην πξντφλ.
Ο πεξηέθηεο :
 Να εκπνδίδεη ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ δηαξξνή
 Να πξνζηαηεχεη θαη λα πεξηνξίδεη ηελ θαηαζηξνθή απφ ηελ πγξαζία
 ηελ κεραληθή θζνξά, ηηο νζκέο
 Να πξνζδηνξίδεη, λα πεξηγξάθεη θαη λα πιεξνθνξεί γηα ην πεξηερφκελν
θαζψο λα
 Πξνσζεί γηα πσιήζεηο
 Βπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ δπλαηή κηθξφηεξε επηβάξπλζε
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δίδε ζπζθεπαζηψλ

2.21.5.

Οη ζπζθεπαζίεο δηαθξίλνληαη ζηα εμήο είδε:

Πεγή : Καξαθαζίδεο Ν. (1999)

Δίδε θαη Μνξθέο
Α) Δ ζπζθεπαζία πψιεζεο ή πξσηνγελή ζπζθεπαζία, φπνπ ε ζπζθεπαζία είλαη ζρεδηαζκέλε θαηά
ηξφπν πνπ λα απνηειεί ζην ζεκείν αγνξάο ρσξηζηή κνλάδα πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή
θαηαλαισηή (θνλζέξβεο, κπνπθάιηα, θχπειια, ζαθνχιεο, θ.ιπ.).
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Β) Δ νκαδνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ή δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία, δειαδή ε ζπζθεπαζία ε ζρεδηαζκέλε
θαηά ηξφπν πνπ λα απνηειεί ζην ζεκείν αγνξάο ζχλνιν νξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε,
είηε απηέο πσινχληαη σο έρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή θαηαλαισηή, είηε ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα ηελ
πιήξσζε ησλ εθζεηεξίσλ ζην ζεκείν πψιεζεο, είηε απηέο πσινχληαη σο έρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή
θαηαλαισηή, είηε ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζεηεξίσλ ζην ζεκείν πψιεζεο.
Γ) Δ ζπζθεπαζία κεηαθνξάο ή ηξηηνγελήο ζπζθεπαζία, δειαδή κε ηελ ζπζθεπαζία ζρεδηαζκέλε θαηά
ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά αξηζκνχ κνλάδσλ πξνο πψιεζε ή
νκαδνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δηαθίλεζε κε ηα ρέξηα θαη νη δεκηέο
θαηά ηελ κεηαθνξά.
Άιινο δηαρσξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί, κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο,
φπσο είλαη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί-ραξηφλη, γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θ.ιπ. Σα βαζηθά πιηθά
ζπζθεπαζίαο είλαη ην ραξηί-ραξηφλη, ηα κέηαιια (ιεπθνζίδεξνο, ράιπβαο, αινπκίλην), ην γπαιί θαη ηα
πιαζηηθά.
Πίλαθαο θαηαλνκψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο

Πεγή: Καξαθαζίδεο Ν. (1999 )

Αηάθνξα Τιηθά πζθεπαζίαο θαη νη Ώληίζηνηρεο Βθαξκνγέο ηνπο
Οη ζπζθεπαζίεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε
δχζθακπηεο, φπσο είλαη ηα κεηαιιηθά θνπηηά, νη γπάιηλεο θηάιεο θαη ηα βάδα, νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο
θαη ηα εχθακπηα, ζσιελάξηα, ην ζεινθάλ, ην αινπκηλφραξην θ.ιπ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπζθεπαζίαο αθνινπζνχληαη δχν βαζηθέο δηαδηθαζίεο : ν ζρεδηαζκφο θαη ε
παξαγσγή ηεο ζπζθεπαζίαο.
Δ παξαγσγή ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζε φιεο ηηο
θάζεηο έθδνζεο, (πξσηνγελή δξάζε-δεπηεξνγελή κεηαπνίεζε θαη ππεξεζίεο), ην νπνίν είλαη νξαηφ θαη
ζην επφκελν ζρεδηάγξακκα. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνεθηχπσζεεθηχπσζε-πεξάησζε. Βληάζζεηαη ζε φιεο ηηο κεζφδνπο εθηχπσζεο κηθξήο ή κεγάιεο
παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή, ηελ αλαγιπθνηππία, ηηο κηθηέο ηερληθέο, ηελ επηπεδνηππία, ηελ
εζσγιπθνηππία θαη ηηο ςεθηαθέο εθηππψζεηο.
ην ζρεδηαζκφ κηαο ζπζθεπαζίαο ζπλεξγάδνληαη ν ζρεδηαζηήο θαηαζθεπαζηηθνχ, ν ζρεδηαζηήο
γξαθηθψλ, ν ηνκέαο ηεο πξνθνζηνιφγεζεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ.
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Ώπνδίδνπκε ζηνλ ζρεδηαζηή αξρηθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηξφπν ζπζθεπαζίαο
(κεραληθά ή ρεηξσλαθηηθά), απαηηήζεηο αληνρψλ, ηππνπνίεζε ραξην-θνπηηνχ, ειάρηζηεο δηαζηάζεηο,
ηξφπν απνζήθεπζεο κεηά ηε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ηνπ θνπηηνχ θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, φπσο,
(εηδηθά ραξηφληα, δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνπ ραξηνληνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
δηάθνξεο θάζεηο). πλέρεηα δεκηνπξγεί-πξνζρεδηάδεη-θαηαζθεπάδεη, ην αλάπηπγκα ηνπ θνπηηνχ. Σν
αλάπηπγκα παξαδίδεηαη ζην ζρεδηαζηή γξαθηθψλ, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη θαη γλσξίδνληαο ην πιαίζην
ησλ ππνρξεψζεσλ-απαηηήζεσλ, ζα ζρεδηάζεη ηε γξαθηθή καθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο.
2.21.6.

Απνηχπσζε ξνήο παξαγσγήο ραξηνζπζθεπαζίαο
(Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν)

ην ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ξνή εξγαζίαο ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο θαη δηακφξθσζεο ηεο
ζπζθεπαζίαο, (ζρέδηα-θσηνγξαθίεο-θείκελα θ.α.) θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ξνήο
εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ραξηνθνπην-έληππν, ην νπνίν ζα αθνινπζήζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
ππνζηξψκαηνο ή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εξγαζίαο.

Πεγή: (Πνιίηεο Ώ. 2006)

2.21.7.

Βηνκεραληθή Παξαγσγή Υαξηνζπζθεπαζίαο

Ο θπηηνπνηφο παξαιακβάλεη ηε καθέηα, ηα θηικ θαη ηελ ηεηξαγψληζε, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ππνζηξψκαηνο, π.ρ. ραξηνληνχ. Φξνληίδεη λα επαλαιάβεη ην ζρέδην ηνπ θνπηηνχ πάλσ ζην θχιιν ηνπ
ραξηνληνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή, ψζηε λα ππάξρεη ε κηθξφηεξε δπλαηή απψιεηα
πιηθνχ.
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Γηα θάζε ρξψκα θαηαζθεπάδεηαη θαη κηα εθηππσηηθή πιάθα θαη αθνινπζεί ε θαηαζθεπή ηνπ
θαινππηνχ. Σν αλάπηπγκα ηνπ θνπηηνχ απνζηέιιεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαινππηνχ. Ο
θαηαζθεπαζηήο κε ηελ ζεηξά ηνπ κεηαθέξεη ην ζρέδην ζε ζθιεξή πιάθα, ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα
ραξάδεη κε ζχζηεκα Laser ή κε ζέγα. Έπεηηα πξνζαξκφδεη ζηελ επηθάλεηα κε ιάκεο θνπήο θαη
πίθκαλζεο.
Δ απνζηνιή ηεο ηεηξαγψληζεο ηεο παξαγσγήο απνζηέιιεηαη απφ ηνλ Δ/Τ ηνπ θπηηνπνηνχ θαηεπζείαλ
ζηνλ Δ/Τ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαινππηνχ.
πζηήκαηα ηχπνπ ARTIOS CAD, IMPACT, θ.α., δίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ
αλαπηχγκαηνο ζηελ ηππνπνηεκέλε δηάζηαζε ραξηνληνχ (ISO).

Ώλάπηπγκα,δηπισηνχ
ραξηφθνπηνπ

Πεγή: Καξαθαζίδεο Ν. (1999)

Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε κέζα απφ PDF Αξρεία
Γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ έληαμε ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε δηαδηθαζία ηεο
ξνήο ζε εθαξκνγέο, αθελφο ησλ πξνγξακκάησλ δηακφξθσζεο ησλ, (ζρεδίσλ-θσηνγξαθηψλθεηκέλσλ,θ.α.), αθεηέξνπ ηελ ζρέζε ηεο παξαγσγήο κε ηηο θάζεηο θαη ξνήο ζε ζπγθεθξηκέλν έληππν, (νη
νπνίεο ζα αθνινπζήζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ππνζηξψκαηνο ή ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζην έληππν).
Δ κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ, είλαη αθελφο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ θνπηηθνχ
(θαινχπη) θαη αθεηέξνπ, ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο-δηαρείξηζεο, ηνπ κνληάδ (step and
repeat) θαη επηπιένλ, ε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο (πεξηνξηζκνί), ησλ
ζηνηρείσλ (κέγεζνο γξακκάησλ, απνρξψζεσλ γξακκηθνχ θψδηθα, λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζρεκάησλ,
αλάγιπθα ζηνηρεία ζπζηήκαηνο breil, βάξνο, εκεξνκελία ιήμεο, θ.α.), ζηελ επηθάλεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο.
Με ηελ θαησηέξσ γξακκηθή ζρεδίαζε παξνπζηάδνπκε ηα δεδνκέλα γξαθηζηηθά ζηνηρεία, ηηο βαζηθέο
γξακκέο πίθκαλζεο θαη θνπήο ζηελ εθαξκνγή ηεο δίπισζεο-θφιιεζεο-παθεηαξίζκαηνο.
126

Πεγή: Καξαθαζίδεο Ν.(1999)

2.21.7.1.
Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Ghent PDF ζηελ ξνή έθδνζεο γηα
έληππν-ζπζθεπαζία
Δ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Menno Mooij ζηεξίρηεθε
ζην γεγνλφο φηη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνιιέο εθαξκνγέο (δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ), είλαη
ζπκβαηέο κε αξρεία PDF θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο In Design.
Ο ζηφρνο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο Ghent PDF, είλαη ε παξαγσγή ησλ εξγαζηψλ γηα έληππε έθδνζε ζηελ
ζπκβαηηθή ζπζθεπαζία.
 Αεκηνπξγία ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, ζην πξφγξακκα ηνπ Adobe Photoshop
ή ηνπ Adobe Illustrator.
 ρέδην ζε εθαξκνγέο φπσο Adobe InDesign ή QuarkXPress
 Αεκηνπξγία ηνπ PostScript
 Αεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ PDF (απφ ην PostScript ή απεπζείαο απφ απιή κνξθή)
 Βπαιήζεπζε ηνπ PDF ζε κηα δνθηκαζηηθή εθαξκνγή
 Αηφξζσζε ηνπ PDF ζηελ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ή ζε θάπνηα άιιε εθαξκνγή
(Menno Mooij, 2005)
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ελάξην 1ν
Βλα αξρείν PDF εμάγεηαη απεπζείαο απφ ην Adobe In design.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα θαηάιιειν απνηέιεζκα πεξηιακβάλνπλ :
Γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξψκαηνο, γεληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην
ζρέδην ηεο ζειίδαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν PDF εμάγεη πξνυπνζέζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθάλεηα ζην πξφγξακκα In design, πεξηγξαθή επαιήζεπζεο γηα εθαξκνγή ηνπ
PDF ζε κηα δνθηκαζηηθή εθαξκνγή.
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ελάξην 2ν
To PostScript εμάγεηαη απφ ην Adobe In design θαη κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν PDF θαη δηνξζψλεηαη ζην
επηζπκεηφ, GWG PDF / X PLUS.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα θαηάιιειν απνηέιεζκα πεξηιακβάλνπλ :
Γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξψκαηνο, γεληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην
ζρέδην ηεο ζειίδαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ (ζρεδίσλ-εηθφλσλ). Σν PDF εμάγεη
πξνυπνζέζεηο γηα ην In design, πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθάλεηα-κνληάδ, ζην πξφγξακκα
In design, δεκηνπξγία ηνπ PostScript ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Print Style ζην In design.
Μεηαηξνπή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ PDF γηα Adobe Distiller, πεξηγξαθή ηεο επαιήζεπζεο γηα εθαξκνγή
ηνπ PDF ζε κηα δνθηκαζηηθή εθαξκνγή, δηφξζσζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ PDF.

2.22.

πκπεξάζκαηα

πλνςίδνληαο ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, δηαθξίλνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία.
Σν ζπκβαηηθφ εθδνηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη κία πνιππινθφηεηα έθδνζεο κε πνιιέο κεηαβιεηέο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ δνκή ηνπ ζαλ ζχζηεκα, ηελ ζρεδίαζε κειέηε θαη ηελ
κέζνδν παξαγσγήο, ηηο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ έληππνπ πξντφληνο, ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα
έθδνζεο.
ηε δηαηξηβή ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα αλαιχνπκε θαη λα ηαμηλνκνχκε ηελ έληππε επηθνηλσλία, ζηηο
κεζφδνπο παξαγσγήο, ηνπο ηνκείο θαη ηελ δηαδηθαζία ζηηο θάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζχγρξνλε
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παξαγσγή, κε ηαμηλνκεκέλε δνκή, γηα ηελ απνηππσκέλε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ ζχγρξνλε
βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο έληππεο πιεξνθνξίαο.
Πξνζεγγίζακε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εθηχπσζεο, ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, νη νπνίνη
δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκνχο πνηφηεηαο, ζηε παξαγσγή εληχπσλ θαη ζε απφδνζε ζε νζφλε Δ/Τ, κε
αληίζηνηρε ζχγθξηζε ζηε ζπκβαηή πνηφηεηα, κε ην πξσηφηππν, ή ηηο πξνδηαγξαθέο.
Βπίζεο ηαμηλνκήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ ελλνηψλ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ζρεδίαζεο
ηεο ζπζθεπαζίαο, κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ησλ παξακέηξσλ, γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζηε ζρεδίαζε ηεο
ζπζθεπαζίαο.
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3.

χζηεκα Crossmedia
3.1.

Crossmedia εθδνηηθφ ζχζηεκα

Δηζαγσγή
Οη εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνζδηνξίζεη φηη ην πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα λέν κέζν πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν είλαη ην δηαδίθηπν. Ώπηφ δειψλεη κηθξφηεξν
θφζηνο παξαγσγήο, επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο, λέα target groups θαη άιια
νθέιε.
κσο, δελ είλαη δπλαηφ λα αγλνεζεί ην έληππν, σο έλα παξαδνζηαθφ κέζν πιεξνθφξεζεο, κε ην νπνίν
νη αλαγλψζηεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνη θαη ην νπνίν έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.
Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα ην έρεη καδί ηνπ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζην ζπίηη ηνπ, θ.ιπ. Έρεη
άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν, θαιή θαη μεθνχξαζηε αλάγλσζε, δελ ππνρξεψλεηαη ζε ηξνθνδνζία κε
ελέξγεηα θ.ιπ. Με ηελ αληίιεςε απηή ππάξρνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ησλ δπν κέζσλ (ζπκβαηηθφ
έληππν θαη ςεθηαθή ειεθηξνληθή παξνπζίαζε) φπνπ νη εθδνηηθέο εηαηξείεο αλαδήηεζαλ ηξφπνπο
έθδνζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο δπν κνξθέο ηνπ.
Δ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, παξνπζηάζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο απφ ηελ ηερλνινγία
ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα crossmedia.
3.1.1.
Οξηζκφο Crossmedia
O Πνιίηεο Ώ. θ.α. (2002), πξνζδηνξίδνπλ κε ηνλ φξν crossmedia, ζηελ θνηλή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
γηα έθδνζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ ηφζν ζε έληππα, φζν θαη ζε ειεθηξνληθά κέζα
επηθνηλσλίαο.
Ο Dreyer, πξνηείλεη έλαλ αιιφ νξηζκφ γηα ηα crossmedia. πκθσλεί φηη γίλεηαη ε εθδνζε κία θνξά
αιιά αθνινπζνχλ ηελ ξνή εξγαζίαο ζε πνιιαπιά κέζα, αιιά ζεκεηψλεη φηη απηφ γίλεηαη κφλν επεηδή
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία κέζα απν ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο XML. Βπηπιένλ αθνινπζείηαη
κηα εθδνζε ζε format (JDF), φπνπ απνδίδνληαη λέεο δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή ηφζν ζε έληππα, φζν
θαη ζε ειεθηξνληθά κέζα, Dreyer, (2001).
Οη εθαξκνγέο ησλ crossmedia, έρνπλ ηελ δνκή ηνπο ζηα formats (SGML/XML), φπνπ έρνπλ βάζε ζηα
standards ησλ πξνδηαγξαθψλ, Söder,(2001). χκθσλα κε ηελ XML γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πεξηγξαθήο ν
Prosi, δειψλεη φηη ε (JDF) πεξηγξαθηθή γιψζζα ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηεί ηελ XML ζαλ βάζε. Με
ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο δνκήο ησλ θσδηθψλ ιέμεσλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο
αλάγλσζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ζηελ JDF εθαξκνγή. Δ JDF ρξεηάδεηαη έλα
αληηθείκελν ζε δηάηαμε «tree» νχησο ψζηε λα κπνξεί λα έρεη δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζηα δηάθνξα
(links) θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά . Δ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη
γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο ησλ παξαπάλσ, Prosi, (2001).
Σν εξεπλεηηθφ θέληξν ηνπ VTT (Information Technology Modified / Oittinen,P./2003) απνδίδεη έλα
ζρεδηάγξακκα ζην νπνίν θαίλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε ξνή ησλ δεδνκέλσλ κνξθψλ,( θείκελν, ήρνο,
εηθφλα, θ.α.), ζε πιαηθφξκεο εξγαζίεο θαη ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο.
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Καηεγνξίεο Πεξηερνκέλσλ
Αηαρείξηζε Μέζσ
πζηεκάησλ
Πεξηερνκέλνπ

Κείκελν

Φσηνγξαθία

ΐίληεν

Ήρνο

Τβξηδηθά Μέζα
Αηαρείξηζε Μέζσ
πζηεκάησλ
Πιαηθφξκαο
πλεξγαζηψλ

Υαξηί
πζθεπαζία Κηλεηφ
Βθηχπσζε

Αίθηπν

Σειεφξαζε

Πιαηθφξκεο πλεξγαζίαο

Πεγή: Oittinen,P.(2003)

3.1.2.
Σα Crossmedia ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα
Σα crossmedia ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη σο παξάιιειεο εθδφζεηο (Parallel Publishing), είλαη ε
δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο ζε ηνπιάρηζηνλ δπν δηαθνξεηηθά κέζα, ηαπηφρξνλα.
Σα crossmedia εθδνηηθά ζπζηήκαηα ηειεπηαία έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά γξήγνξα κε παξάιιειε
επέθηαζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ έθδνζεο.Ώπηέο νη ηερλνινγίεο ζα έρνπλ θαηλνχξγηεο
εθαξκνγέο ζε λέα εθδνηηθά εξγαιεία, PIRA, (2000).
Βπί ηεο εθαξκνγήο ηεο, ε έθδνζε κε ηα crossmedia ζεκαίλεη «Μηα θνξά επεμεξγαζία, πνιιέο θνξέο
έθδνζε», ―Edit Once, Publish Many‖. Ο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα crossmedia είλαη
ν εμήο: «Δ δεκηνπξγία δπν ή πεξηζζφηεξσλ κνξθψλ έθθξαζεο απφ κηα απιή νκάδα δεδνκέλσλ, κε
απηφκαην ηξφπν (auto-magically)». Σερλνινγηθά, γίλεηαη ρξήζε ησλ θπξίσο δεδνκέλσλ (master data),
ηα νπνία είλαη δνκεκέλα μεθάζαξα, κε αλνηρηφ πξφηππν πεξηγξαθήο, θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε
ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ρσξίο φκσο λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκθάληζε ή ηελ πξνβνιή ηνπ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθαξκνγή μερσξηζηψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ
εκθάληζε πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε μερσξηζηφ κέζν θαη δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε νξγάλσζε,ζε θαζνξηζκφ
ηεξαξρίαο,(ηαθηνπνίεζε), ηελ ζχλδεζε, ηελ δνκή θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ, Karttunen and
Nikulin, (1999).
3.1.3.

Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ησλ Crossmedia

Σα crossmedia ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εθδνηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα πξνβάιινπλ
ηαπηφρξνλα ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο ζε πεξηζζφηεξα απφ δπν κέζα, δηφηη πξνζθέξνπλ
νηθνλνκία ζε ρξήκα θαη ζε ρξφλν θαη κεηψλνληαη νη δηάθνξεο αδπλακίεο (ιάζε) θαζψο επίζεο, έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξνπζηάζεηο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ κε
ζπκβαηηθφ ηξφπν.
Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ εθδνηψλ αιιά θαη ησλ ζρεδηαζηψλ,
αθνχ ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί λέα πξνγξάκκαηα θαη ζε δηάθνξεο ζπκβαηφηεηεο ησλ Δ/Τ θαη αλ δελ
ππάξρεη πιήξε επηθνηλσλία-ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο πνπ είλαη έληνλεο,
θαη βέβαηα φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ crossmedia, καο πξνβιεκαηίδνπλ.
Δθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο Crossmedia
Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ crossmedia γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο :
ε εθδφζεηο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέζα πξνβνιήο (πεξηνδηθά, εηήζηεο αλαθνξέο, θ.ιπ.)
ε ζηηγκηαίεο εθδφζεηο (on demand), (έγγξαθα βνπιήο, απνηειέζκαηα, αλαθνξέο)
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ε κεγάιν φγθν πιεξνθνξίαο (εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, ηειεθσληθνί θαηάινγνη)
ε έγγξαθα κε κεγάιε ζπρλφηεηα αιιαγψλ πεξηερνκέλνπ (εηδήζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη
αλαθνξέο)
ε πξνζσπηθέο εθδφζεηο (personalization), κεγάινπ ή κηθξνχ φγθνπ (απαληεηηθέο επηζηνιέο,
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηαθεκηζηηθά έληππα, θ.α.)
ε εθδφζεηο φπνπ απαηηείηαη ζπλδεζηκφηεηα θαη αλαδήηεζε ζε ηζηνζειίδεο κε κεγάιν φγθν
κεηαδηδφκελσλ κέζσ δηαζχλδεζεο (Links).
3.1.4.

Σερλνινγηθά Λεηηνπξγηθά Γεδνκέλα ησλ Crossmedia

Σα crossmedia ζπλεξγάδνληαη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
3.1.4.1.

Conversion Based

Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν ηξφπνο απηφο, πνπ βαζίδεηαη
ζηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ. Ο πξψηνο είλαη ε θσηνγξάθεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ε δηνρέηεπζή ηνπο
κέζα ζην δηαδίθηπν, κέζσ πξνγξακκάησλ φπσο ην Acrobat θαη ην InDesign ηεο Adobe, ην Word θαη ην
Excel ηεο Microsoft θ.ιπ. Ο δεχηεξνο είλαη ε κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ ζε θαηάιιειε κνξθή κέζσ ησλ
εξγαιείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πιένλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα, φπσο ην InDesign, ην PageMaker θαη
ην Office Web Publishing Wizards, φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο, ε
δηαδηθαζία είλαη εχθνιε.
Δ εληνιή «Save as Web» πνπ ππάξρεη ζε πνιιά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο είλαη ηδαληθή γηα ρξήζε ζε
intranets. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα φκσο είλαη φηη ε νπηηθή νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη θαηάιιειε γηα εθηχπσζε ζην ραξηί δελ ηαηξηάδεη γηα πξνβνιή ζην δηαδίθηπν. Βπίζεο, ε
επεμεξγαζία κεγάισλ αξρείσλ γίλεηαη δπζθνιφηεξε, αθνχ δε κπνξεί λα ππάξρεη νμπδεξθήο έιεγρνο
ησλ δεδνκέλσλ.
Ο ηξφπνο απηφο ηεο επεμεξγαζίαο δελ κεηακνξθψλεη ηα έγγξαθα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηαηξηάδνπλ
ζε φια ηα κέζα. ΄Ώιια πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα
εθηχπσζε θαη άιια, γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν.
3.1.4.2.

Document centered

Δ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ Δ/Τ, ρξεζηκνπνηεί κέζα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νπδέηεξν
ζρεδηαζκφ ή έρεη θχξηα γιψζζα ηελ XML ή SGML. Ο ηξφπνο απηφο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο θαη ην DTP
(DeskTop Publishing), δηαθέξεη φκσο ζην γεγνλφο φηη, ε εθαξκνγή απηή δηαρσξίδεη ηε καθέηα απφ ηε
δνκή ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζην φηη κπνξεί λα ειέγμεη αλ έλα έγγξαθν ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο
θαλφλεο εμφδνπ κηαο θαηεγνξίαο εγγξάθσλ. Πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην Interleaf Quicksilver, ην FrameMaker SGML θαη ην Ventura Publisher. Σα
ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο απηήο είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο κνηάδεη κε έγγξαθν
πξνο εθηχπσζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη γλψξηκν ζηνπο εθδφηεο. Δ κέζνδνο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγγξαθείο άκεζα, ηα δνθίκηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε παξαδνζηαθφ ηξφπν
θαη κεξηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έληππα πςειήο πνηφηεηαο. κσο, ζπλήζσο
απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη νη επηινγέο εμφδνπ γηα
εθηχπσζε λα είλαη δηαθνξεηηθέο.
3.1.4.3.

Database centered

Κχξηα κνξθή ζηε δηαδηθαζία έρεη ε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ θίιηξα εηζφδνπ (γηα
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ) θαη θίιηξα εμφδνπ (γηα έθδνζε ησλ εγγξάθσλ). ρεηηθά ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο ην Oracle θαη ην Informix, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
ζπζηήκαηα εθδφζεσλ ζην δηαδίθηπν, φπσο ην MediaSurface θαη ην StoryServer. Δ κέζνδνο απηή είλαη
θαηάιιειε γηα δεκηνπξγία θαηαιφγσλ, ιηζηψλ, ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ θαη άιισλ παξφκνησλ
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εγγξάθσλ. Παξέρεη άκεζε έμνδν ζε HTML θαη XML θαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αληαλαθινχλ ζηηγκηαία ηηο αιιαγέο, είλαη άκεζε θαη εχθνιε. Απζηπρψο, είλαη αθαηάιιειε γηα έγγξαθα
ζε κνξθή ηξέρνληνο θεηκέλνπ θαη ε έμνδνο πξνο ηελ εθηχπσζε θξχβεη δπζθνιίεο, αθνχ απαηηείηαη
μερσξηζηή δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ.
3.1.4.4.

Γξάζεηο πξνγξακκάησλ

Κχξηα κνξθή ζηε δηαδηθαζία απηή έρεη θαη πάιη ε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη φκσο δηάθνξα
αληηθείκελα, θαη πεξηβάιιεηαη κε θίιηξα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Βδψ ηα δεδνκέλα είλαη ηαμηλνκεκέλα κε
ηε κνξθή δέληξνπ ή πηλάθσλ. Δ δηαδηθαζία απηή είλαη ρξήζηκε γηα επεμεξγαζία κε XML.
Πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην Oracle IFS, ην Zope, ην Frontier, ην POET θ.ιπ. ηελ
πεξίπησζε απηή, έρνπκε ζεσξεηηθά εχθνιν ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο, θαη κάιηζηα είλαη έλαο ηξφπνο
ρξήζηκνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. Βπίζεο, ζπλεξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά, κε ην XML γηα
δεκηνπξγία εληχπσλ. κσο, είλαη αξθεηά αθξηβφο ηξφπνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηα λέα εξγαιεία δελ
έρνπλ αθφκε θηάζεη ζε κεγάιν επίπεδν πιεξφηεηαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη, ε ρξήζε ζηελ εθαξκνγή
ηνπ, λα πεξηέρεη ξίζθν.
3.1.5.

H XML

Δ XML είλαη έλα πξφηππν βαζηζκέλν ζηελ SGML (Standard Generalized Markup Language), ην νπνίν
απφ ην 1986 απνηειεί πξφηππν ISO, βαζηζκέλν ζην IBM GML, γηα πεξηγξαθή πιεξνθνξίαο. Σν
πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηεί tags, ηα νπνία πεξηθιείνπλ ηελ πιεξνθνξία, έηζη ψζηε ν ππνινγηζηήο λα
είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηελ πιεξνθνξία απηή. Δ ζχληαμε ησλ δεδνκέλσλ ζηε γιψζζα απηή είλαη
ζπγθεθξηκέλε. Υξεζηκνπνηεί πξνζδηνξηζκνχο (attributes), νη νπνίνη απνηεινχλ κεηα- πιεξνθνξίεο θαη
δελ ηππψλνληαη ή δελ πξνβάιινληαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαλείο γξάςεη [total currency = «sterling»]
19.95 «/total», ζηελ νζφλε ή ην ραξηί ζα δνχκε £ 19.95. Δ γιψζζα XML έρεη θαλφλεο πεξηγξαθήο ησλ
tags, νη νπνίνη νξίδνπλ, πνπ ζα θαίλνληαη ηα δεδνκέλα θαη πσο, ζε θάζε ηχπν αξρείνπ. Έλα XML
scheme ή DTD (Document Type Definition) πεξηγξάθεη έλαλ ηχπν ή κηα θιάζε δνθηκίσλ. Ο ιφγνο γηα
ηνλ νπνίν ε XML ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παξάιιειεο εθδφζεηο, είλαη ε ζπκβαηφηεηα, ε ιέμε θιεηδί ζηα
Cross Media. Δ γιψζζα απηή ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά ινγηζκηθά θαη εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ.
Γηα παξάδεηγκα, ν Internet Explorer ηεο Microsoft «δηαβάδεη» δεδνκέλα γξακκέλα ζε XML θαη
επελδχεη πνιχ ρξφλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα Windows λέαο γεληάο πνπ βαζίδνληαη ζε
XML,ελψ ε Quark Avenue παξέρεη εξγαιεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζπκβαηά κε ηελ XML. Δ IBM θαη ε
Apple ελζσκαηψλνπλ ην πξφηππν XML ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, ελψ ε Oracle ζπκκεηέρεη
ρξεζηκνπνηψληαο ην XML σο κνξθή δεδνκέλσλ γηα ηα πξντφληα ηεο, έρνληαο θηηάμεη θαη πνιιά
ζηνηρεία XML.
3.1.6.

ρεδηαζκφο γηα Web θαη Δθηχπσζε

Ο ζρεδηαζκφο θαλφλσλ γηα ηε κνξθνπνίεζε (θεηκέλσλ-ζρεδηαγξακκάησλ, θ.ιπ.), ρξεζηκνπνηεί
δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, εξγαιεία θαη αξρέο, απφ ην ζρεδηαζκφ ζειίδσλ, είηε απηέο πξφθεηηαη λα
εθηππσζνχλ ή λα πξνβιεζνχλ ζην δηαδίθηπν, φκσο νη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ν
ζρεδηαζηήο, είλαη νη ίδηεο. Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηε δνκή ηνπ εγγξάθνπ θαη ηνπο θαλφλεο
ηνπ ραξαθηήξα ηεο κνξθήο ηνπ. Άιισζηε, απηή είλαη ε βαζηθή θαη θπξίαξρε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ.
ε γξήγνξεο θαη νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο παξάιιεισλ εθδφζεσλ, ε δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ
εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα «ραξηνγξαθνχληαη» ζε πξνζρέδηα. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο κνξθέο θαλφλσλ
ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο ζα θαηαγξαθνχλ παξαθάησ.
3.1.6.1.

Καλφλεο Λνγηζκηθψλ Πξνγξακκάησλ

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, έρνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο θαλφλεο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ζρεδηαζκνχ ζην δνκεκέλν πεξηερφκελν. Σέηνηα
πξνγξάκκαηα είλαη ην FrameMaker+ SGML, ην Interleaf Quicksilver, ην QuarkXpress+ Avenue, ην
Microsoft Word θι.π. Γεληθά, απηέο νη εθαξκνγέο δίλνπλ άκεζε έμνδν δεδνκέλσλ ζε εθηχπσζε, Web
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θαη XML, έρνπλ δηθφ ηνπο ηξφπν λα θάλνπλ δηάθνξα πξάγκαηα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ
ην ζρεδηαζηή ζε κνξθή WYSIWYG (what you see is what you get).
3.1.6.2.

Καλφλεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο κνξθήο βαζηζκέλνη ζε πξφηππα

Πξφθεηηαη γηα θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιια ινγηζκηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
κνξθνπνίεζεο. Σα πξφηππα είλαη:
CSS (Cascading Style Sheet)
XSL (eXtensible Style Language)
XSLT (eXtensible Style Language and Transformation)
Ώπηά είλαη πεξηζζφηεξν θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο παξά ινγηζκηθφ. Υξεηάδνληαη άιια ινγηζκηθά γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ. Βίλαη εζηηαζκέλα θπξίσο ζηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ νη ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα
ζηπι κε απηφ ηνλ ηξφπν απαηηεί ρξφλν γηα δνθηκέο.
3.1.6.3.

Δθαξκνγέο ηεο δηαδηθαζίαο

πλήζε ινγηζκηθά ηα νπνία επεμεξγάδνληαη έλα έγγξαθν εληειψο απηφκαηα θαη παξάγνπλ sites γηα ην
δηαδίθηπν ή αξρεία PS (PostScript) έηνηκα γηα εθηχπσζε. Δ εγγξαθή ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη
ηππνπνηεκέλε. Ο ξφινο ηνπ εθδφηε, κεηά ηελ είζνδν ησλ Cross Media ζηε βηνκεραλία ησλ
εθηππψζεσλ, έρεη αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ. Οη εθδφηεο δνπιεχνπλ πάληα κε ειεθηξνληθά κέζα, ηδίσο
ζε ξνή εξγαζίαο δνκεκέλσλ-ηαμηλνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Οη αιιαγέο νη νπνίεο παξαηεξνχληαη
γίλνληαη ζε δπν θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο: 1.Σελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, 2.Σελ επηκέιεηα-δηφξζσζε
ησλ δνθηκίσλ. ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, φιεο νη ππάξρνπζεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο φπσο, νη
έλλνηεο ηνπ λνήκαηνο, ε γξακκαηηθή, ε ζπληαθηηθή δηάξζξσζε, ε νξζνγξαθία θ.ιπ., ππάξρνπλ γηα λα
εμαζθαιίζνπλ, φηη ε δνκή ρξεζηκνπνηείηαη «λφκηκα». Σα κεηαδεδνκέλα ππάξρνπλ θαζψο θαη νη
ππεξζχλδεζκνη πξέπεη λα έρνπλ εληαρζεί-εηζαρζεί, ζηελ ηξνπνπνίεζε απηή.
ζν γηα ηελ επηκέιεηα θαη δηφξζσζε ησλ δνθηκίσλ, απηή ε δηαδηθαζία είλαη δχζθνιε γηα ηνπο εθδφηεο.
ιεο νη ππάξρνπζεο κέζνδνη έρνπλ ιάζε. Ώλ ε εξγαζία γίλεηαη ζε Δ/Τ ζε κνξθή WYSIWYG, βιέπεη
ζε γεληθέο γξακκέο ηελ επίδξαζε ζε κφλν κηα κνξθή. Βμάιινπ, ε εξγαζία ζε νζφλε, είλαη πιένλ
ρξήζηκε κφλν γηα ηε δηφξζσζε ηνπ θεηκέλνπ.
Ο ζρεδηαζκφο ελφο εγγξάθνπ κε βάζε ηε γιψζζα XML θαη ηε δηαδηθαζία ηεο παξάιιειεο έθδνζεο,
αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. ρεδηάδεηαη ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ
(XML schemas) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ εγγξάθνπ (Document Type Definition). ηε
ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχληαη βάζεηο δεδνκέλσλ, «απνζήθεο» ή άιια ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ
ηε δηαρείξηζε ησλ θαλνληθψλ πεγψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εγγξάθνπ. Ώθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ηεο
θφξκαο (template) γηα ηελ έθδνζε ζε ραξηί ή ηελ πξνβνιή ζην δηαδίθηπν κέζσ XSL θαη CSS, ελψ ζηε
ζπλέρεηα γίλεηαη ε «ζπγγξαθή», δειαδή ν ζπλδπαζκφο ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθφλσλ θαη ε δεκηνπξγία
ησλ καθεηψλ. Σέινο, φια απηά ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη είηε γηα εθηχπσζε (Postscript), ή γηα πξνβνιή
ζην Αίθηπν (HTML), ή ζε άιιεο εθαξκνγέο. Τπάξρνπλ πνιιά ινγηζκηθά, ηα νπνία βνεζνχλ ζηε
δεκηνπξγία δνκεκέλσλ εγγξάθσλ γηα παξάιιειεο εθδφζεηο. Ώθφκα είλαη θαηλνχξηα θαη σο εθ ηνχηνπ,
θάπνηα κπνξεί λα επηδέρνληαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπο.
Δ επηθνηλσλία πιένλ είλαη εθηθηή ζε άκεζε επηθνηλσλία (real time) κεηαμχ φισλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηή ε αλαπιήξσζε ρακέλνπ ρξφλνπ ησλ παξαδνζηαθψλ
κεζφδσλ εθδφζεσλ. Οη ζπληειεζηέο κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη
κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο λα αλαδεηήζνπλ φηη ρξεηάδεηαη. Βίλαη γεγνλφο φηη ε παξαδνζηαθή
δηαδηθαζία αιιά θαη ε κνληέξλα πξνζέγγηζε ζηελ έθδνζε έρνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα. κσο δε κπνξεί λα ππάξμεη άκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ ελφο ηξφπνπ εξγαζίαο απφ ηνλ
άιιν. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα ππάξρεη πάληα παξάιιειε έθδνζε θαη φρη γηα θαηάξγεζε ηνπ ελφο κέζνπ.
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3.1.6.4.
Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα έθδνζε ζε
πνιιαπιά κέζα
Σν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ειεθηξνληθνχ αξρείνπ κε δηακφξθσζε, κέζα απφ ηελ παξάιιειε δηάξζξσζε
ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο crossmedia.
XML/JDF (Job Definition Format) / πεγή (Adobe 2000)

Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ Χ
ΠΛΖΡΔ ΜΟΝΣΔΛΟ ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ JDF/PDF
Γεκηνπξγία

Γηαρείξηζε

πγγξαθέαο

πιινγή

Γηαρείξηζε Ρνήο
Δξγαζίαο/pre media

JDF

JDF

JDF

Γηαηνκετθφ/Σνκετθφ
ή Δμσηεξηθφ

Δηαηξηθφο
ρεδηαζκφο θ Γεκνζίεπζε

Γηαλνκή

Δθηχπσζε/Παξαγσγή
JDF

Αιπζίδα Δθνδηαζκνχ ή ecommerce Καηαζθεπή Πξντφληνο
Ανθηκαζηηθφ intermediary
Αηφξζσζε
PDF

άξσζε/
Φσηνγξαθηζε

Βηθφλεο

Βηθνλνγξάθεζε

Βμνκνίσζε

άξσζε/
Ρεηνπζάξηζκα
Βηθφλαο ηεο
Ρνήο Βξγαζίαο

Βηθνλνγξάθεζε
&
ρεδηαζκφο
Ρνήο Βξγαζίαο

PDF
Αηαρείξηζε Project/Παξάδνζε
Αηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο
πλεξγαζίαο

JDF

JDF

JDF

JDF

JDF

MIS

JDF

Βξγαζηήξην
ΐηβιηνδεζίαο

JDF

Βθπιήξσζε

Πξνζάξηεζε PDF

JDF

ειίδα/Κείκελν
πλαξκνιφγεζε
(indesign)

Γηαδηθηπαθνί Παξνρείο
Γηαδηθηπαθνί Παξνρείο
Δθηππωηηθώλ Τπεξεζηώλ
Δθηππωηηθώλ Τπεξεζηώλ
Πξνκήζεηεο αγνξώλ,
αγνξώλ, JDF
JDF Πξνκήζεηεο
Γεκνπξαζίεο
Γεκνπξαζίεο
θιπ
θιπ

Δηνηκαζία
ρεδηαζκνύ

Πξνζάξηεζε PDF

JDF

Ρνή Βξγαζηψλ
πγγξαθήο θαη
Αηφξζσζεο

JDF

Κχξην άξζξν

Αηεχζπλζε Ρνήο Βξγαζίαο

JDF

Αηαρείξηζε Απλακηθνχ

JDF

Πεγή: (Adobe 2000) JDF/PDF
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Παξαγσγή
JDF

Αθξαία
Μέζνδνο
Πεξηγξαθήο
Δηθφλαο
JDF

Ανθηκαζηηθφ ζην Αηαδίθηπν θαη
Τπεξεζίεο Αηφξζσζεο PDF

JDF
άξωζε/
Φωηνγξάθηζε

Παξαγσγή

JDF

Καηά
Παξαγγειία
&
GA

Ζ Δθδνηηθή Γηαδηθαζία πζηήκαηνο Crossmedia

3.2.
3.2.1.

Oπηηθή Eπηθνηλσλία – Mνξθέο θαη Mέζα:
΄Eληππα θαη Hιεθηξνληθά Μέζα

3.2.1.1.

Δηζαγσγή

Δ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηνπ δηαδίθηπνπ (Ίληεξλεη) θαη ησλ πνιπκεζηθψλ
εθαξκνγψλ, ζεσξήζεθε αξρηθά σο κία απεηιή γηα ηα παξαδνζηαθά κέζα θαη θπξίσο, ζηα έληππα κέζα
επηθνηλσλίαο.
ηελ πξάμε φκσο δηαπηζηψζεθε ε αλζεθηηθφηεηα, ε επειημία, ε αληνρή θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο
λέεο ζπλζήθεο ηφζν ησλ εληχπσλ, φζν θαη ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο
εθδφζεηο – εθηππψζεηο, ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο.
Tα πξφζθαηα πνξίζκαηα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο, έρνπλ
νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, νη δχν απηέο θαηεγνξίεο κέζσλ ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο ζπλππάξρνπλ,
ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη εμειίζζνληαη αθνινπζψληαο κηα παξάιιειε πνξεία. Χζηφζν, ε
ζρέζε θαη νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ κέζσλ, δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα λέα ζχλζεηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη δεδνκέλα.
Μεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ, ε πνξεία ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε
θαη ε θαηαλνκή ηεο, ζηα δηάθνξα κέζα, φπσο επίζεο θαη ε δηείζδπζε ηνπ Iληεξλεη ζηελ δηαθήκηζε.
Εδηαίηεξν ξφιν έρνπλ θαη ηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη αλαπηχζζνληαη, ζηνλ
ηνκέα ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη νη λέεο επελδχζεηο, ζηελ ραξηνβηνκεραλία θαη ζηα
ζπζηήκαηα ησλ εθηππσηηθψλ κεραλψλ.
ην πιαίζην απηφ είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ νη κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο
ηερληθέο παξαγσγήο ησλ εληχπσλ, ε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ηελ παξνπζία θαη παξαγσγή ησλ λέσλ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαζψο επίζεο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ
βηνκεραλία ηεο νπηηθήο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο.
3.2.1.2.

Nέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ κέζσλ νπηηθήο επηθνηλσλίαο

Oη λέεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ επηκέιεηα θαη ηελ παξαγσγή ησλ
εληχπσλ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ,νη νπνίεο πξνθαινχλ, ζεκαληηθέο
κεηαβνιέο ζε φιν ην θάζκα ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ πιένλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα έληππα
φζν θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα, (Eθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν).
Οη θπξηφηεξεο κεηαβνιέο αθνξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ζε έλα εμ νινθιήξνπ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο επεμεξγαζίαο «Cross Media Publishing».
H παξαδνζηαθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηφζν ησλ εληχπσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ,
επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά απφ ηηο αιιαγέο απηέο. Παξάιιεια, ε παξαδνζηαθή δηακφξθσζε ηεο ξνήο
εξγαζίαο ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο, απνθηά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθά, ηδηαίηεξα
ζε φηη αθνξά ηνλ δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ.
Πξνθχπηεη ζπλεπψο, άκεζα ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ζηηο λέεο θαηεπζχλζεηο
φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο (εθδφηεο,
επηρεηξεκαηίεο, εξγαδφκελνη θαη θνηηεηέο ζηηο εθδφζεηο, ηηο γξαθηθέο ηέρλεο θαη ηελ παξαγσγή ησλ
λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ) κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ.
ήκεξα, ε ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ
κέζσλ. Mε ηνλ φξν ειεθηξνληθά κέζα (Media, Media Technology), νξίδνληαη νη εθαξκνγέο ησλ
πνιπκέζσλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζε δπν κνξθέο: ηελ κνξθή ησλ CD-ROM θαη DVD θαη ζηελ κνξθή
ησλ Iζηνζειίδσλ (Websites) πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Αηαδίθηπν (Internet).
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Tα ειεθηξνληθά κέζα, απνηεινχλ ζήκεξα, καδί κε ηα έληππα, ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ηνπο
πφινπο ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο. Γεληθφηεξα, ηα έληππα, απνηεινχλ
έλα κέξνο ηεο επξχηεξα δηακνξθσκέλεο βηνκεραλίαο ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ.
O ζρεδηαζκφο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα έληππα, ηδηαίηεξα
ζε φηη αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζειίδαο, (ηφζν ηεο έληππεο, φζν θαη ηεο ειεθηξνληθήο).Βπίζεο ζηελ
δηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε-δηαρείξηζε, ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ (layout structure),
ηελ δηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηα ρξψκαηα. ηνλ εθδνηηθφ ρψξν, πθίζηαληαη ζήκεξα ζε
παξάιιειε κνξθή νη εθεκεξίδεο θαη νη ηζηνζειίδεο ζην Αηαδίθηπν, νη πεξηνδηθέο εθδφζεηο θαη νη
εθδφζεηο ζε εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ( CD-ROM θαη DVD).
χγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ
H δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ρψξνπ ηεο δηακφξθσζεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο
έρεη νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο δνκηθέο κεηαβνιέο ζε φηη αθνξά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ
εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ.Eηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ε εθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηεο ξνήο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ κηα
έθδνζε, (έληππε ή ειεθηξνληθή). Tα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη ε
πιήξεο επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο ξνήο εξγαζίαο (digital workflow) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαηφπηζε
αξθεηψλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθδφζεσλ, θάζε κνξθήο.
H νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (ηφζν ησλ εληχπσλ φζν
θαη ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ), έρεη ήδε νδεγήζεη ζηελ θνηλή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ νη νπνίεο,
ζα απνηειέζνπλ κηα έθδνζε πνπ ζα κεηαζρεκαηηζζεί, ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
H δηαδηθαζία απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε, σζηφζν κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ θαησηέξσ σο εμήο :
Πίλαθαο ξνήο δεδνκέλσλ ζε ζχζηεκα Crossmedia

3.2.2.

ΠEPIEXOMENO – TOIXEIA EKΓOH
EΠEΞEPΓAIA ΓEΓOMENΧN
(ΦHΦIOΠOIHH EIKONΧN, ΓPAΦITIKH,
EΠEΞEPΓAIA KEIMENΧN, EΠEΞEPΓAIA EIKONA)

TEΛIKA ΦHΦIAKA ΓEΓOMENA EKΓOH

ENTYΠO

HΛEKTPONIKO MΔOΝ

EKTYΠΧH EΦAPMOΓH

ITOEΛIΓA
CD-ROM / INTERNET

ΠEPATΧH / ΓΗΑΥΔΗ ΡΗΖ
Πεγή: Politis A. (2004)
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3.2.3.

Xαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ Eθδνηηθνχ πεξηβάιινληνο

H λέα απηή δνκή ηεο θνηλήο επεμεξγαζίαο ησλ εθδφζεσλ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, θαζψο εθαξκφδνληαη
λέεο ηερλνινγίεο ζηε ξνή εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή.
Eλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ε λέα θηινζνθία ζηελ ξνή εξγαζίαο απφ ηνλ δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ έσο ην
ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ κέζσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απνθηά κία
λέα κνξθή θαη θπξίσο ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ζπλδπαζκέλε δηαδηθαζία παξαγσγήο
εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο. ε φηη αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε αλάπηπμε λέσλ πξνηχπσλ (π.ρ. PDF θαη JDF, Job Definition Format) θαη
λέσλ ηερλνινγηψλ ζπκπίεζεο ηεο εηθφλαο (JPEG 2000), ζχγρξνλα «εξγαιεία» γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ (Content management) θαη ηερλνινγίεο θνηλήο
επεμεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ κηαο έθδνζεο (π.ρ. XML - εXtensible Markup Language).
ια απηά ηα λέα ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα
ην ζχλνιν ησλ εθδφζεσλ ηφζν ζηα έληππα φζν θαη ζηα ειεθηξνληθά κέζα.
Δ Sabelstrom K., πξνηείλεη έλα κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα εθδνζεί ζε πνιιαπιά είδε κέζσλ,
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο (εθηχπσζε-www-tv-radio).
1. ΚΒΕΜΒΝΟ → ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia → πξνεηνηκαζία γηα εθηχπσζε → δηακφξθσζε
ζειίδσλ γηα εθηχπσζε
2. ΒΕΚΟΝΏ → ΐαζε επεμεξγαζίαο multimedia → πξνεηνηκαζία γηα www → HTML ζειίδεο γηα ηνλ
server
3. ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΚ ΤΛΕΚΟ → ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia → πξνεηνηκαζία γηα TV → ζηνηρεία
επεμεξγαζίαο γηα TV
4. ΔΥΟ → ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia → πξνεηνηκαζία γηα ξάδην → ζηνηρεία επεμεξγαζίαο γηα
ξάδην
5. ΐΕΝΣΒΟ → ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia → πξνεηνηκαζία γηα TV
Μνληέιν, Sabelstrom K., γηα έθδνζε ζε πνιιαπιά κέζα έθδνζεο
Κείκελν

Φσηνγξαθία

Ώπεηθφληζε

Premedia γηα
εθηππσηηθά
κέζα

Πξνζρέδην γηα
ζρεδίαζε &
εθηχπσζε

Premedia γηα
ην δίθηπν

Premedia
HTML γηα
www

Premedia γηα
Σν
ξαδηφθσλν

ηνηρεία
premedia γηα
Σν ξαδηφθσλν

Premedia γηα
ηειεφξαζε

ηνηρεία
premedia γηα
ηειεφξαζε

ΐάζε
Αεδνκέλσλ
Πνιπκέζσλ

Ήρνο

βίληεν

Πεγή: Sabelstrom K. (2001) Μονηέλο για έκδοζη ζε πολλαπλά μέζα έκδοζης
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3.2.4.

Δθαξκνγέο Crossmedia εθδνηηθφ ζχζηεκα

Crossmedia εθαξκνγέο (Αίθηπν, Κηλεηφ, Διεθηξνληθφ ραξηί, PDAs, θ.ιπ.)

Πεγή: Πνιίηεο Ώ. (2004)

3.2.5.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο
γηα Crossmedia, (Γηαρείξηζε, Ζιεθηξνληθνχ Αξρείνπ)
Σν ειεθηξνληθφ αξρείν είλαη ε βαζηθή πξνππφζεζε ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζίαο έθδνζεο. Καησηέξσ
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία (αξρεία-πξνγξάκκαηα-δπλαηφηεηεο-εθαξκνγέο), ζηελ θαηάζηαζε έθδνζεο.
Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηα δεδνκέλα ζε αξρεία, πξνγξάκκαηα θαη
δηαδηθαζίεο.
1. e-Archive, (Text-icon-photo-design-information)
1α. Icon / Photo, (72 dpi-300 dpi-600 dpi-1200 dpi)/Vector-archive, [Vector (logotype, scheme,
eps,cdr,…)] - Analog e-Archive, [Analog (reflex original/Transparent original)].
1α1. RGB,CMYK,HSB,..
1α2. TIFF,GIF,JPEG,….
1β. Text e-Archive,(font e-Archive), (for MAC or PC)
2. PDF e-Archive
2α. PDF for press Archive, (High Resolution) / PDF for www Archive, (Low Resolution)
3. PS e-Archive
4. Method
4α. CONVENTIONAL - Offset - Flexography - Gravure - Screen - Letterset 4β. DIGITAL (Variable printing Machine-press), e-Archive
4β1. Master Archive - Variable Archive 5. WWW e-Archive
5α. WWW project archive, [Original Design Files (Flash, Shockwave, Director…)] as well as HTML
upload code.
140

5α1. Web TV archive
5α2. WAP archive
5α3. Technological Archive, (Java Script. / CGI Base / CSS Base / ….)
5β. VIDEO e-Archive, (According to file categories, (MPEG, AVI, Quick Time,...)
5γ. Audio e-Archive, [According to format (MP3,WAV,RealAudio…)]
5δ. CD e-Archive
5ε. DVD e-Archive θαη Business, e-Archive , Management Archive, Distributor Archive, Customer
Archive, Administrator Archive, Knowlenge e-Archive, Service Archive, Workflow Archive,
Troubleshooting Archive
Παξαθάησ ν V. Žiljak, ην απνηππψλεη ζε ζρέδην θαη παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ αξρείσλ κε
ηελ XML θαη ην JDF, (Job Definition Format).
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Δθδνηηθφ ζχζηεκα Crossmedia – Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΟ
ΑΡΥΔΗΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ-ΛΟΓΗΣΗΚΑ/
ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΡΥΔΗΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΜΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΡΥΔΗΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ
ΠΔΛΑΣΖ

ΑΡΥΔΗΟ ΔΗΚΟΝΑ

ΑΡΥΔΗΟ
ΔΚΣΔΛΔΖ

ΑΡΥΔΗΟ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ
ΔΚΣΤΠΧΖ

Ώιιν/
Εδησηηθφ

ΑΡΥΔΗΟ
ΦΖΦΗΑΚΖ
ΔΚΣΤΠΧΖ

ΚΔΗΜΔΝΟ
ΑΡΥΔΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ ΓΝΧΖ/Δξγαζίαο
ΡΟΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΑΡΥΔΗΧΝ

ΑΡΥΔΗΟ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ
ΑΡΥΔΗΟ

72 dpi
300 dpi
600 dpi
1200 dpi

ΑΡΥΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΚΣΤΠΧΖ
ΑΡΥΔΗΟ
ΤΒΡΗΓΗΚΖ
ΜΖΣΡΑ

ΓΗΑΝΤΜΑΣΗΚΟ
ΑΡΥΔΗΟ

PIXEL
ΑΡΥΔΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ
ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
ΓΗΟΡΘΧΖ

ΓΡΑΜΜΑΣΟΔΗΡΑ
ΑΡΥΔΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΚΣΤΠΧΖ

XML
CD-HD
ΑΡΥΔΗΟ

PDF ΑΡΥΔΗΟ

JDF

PDF ΑΡΥΔΗΟ
ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ
(ΔΚΣΤΠΧΖ)

JOB DEFINITION
FORMAT

DVD
ΑΡΥΔΗΟ

PDF ΑΡΥΔΗΟ
WEB

ΚΛΔΗΣΑ
ΑΡΥΔΗΑ

(Postscript)

ΒΗΝΣΔΟ
ΑΡΥΔΗΟ

ΤMΒΑΣΗΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΟ
(ηεο κεζφδνπ) AΡXEIO
ΦΧΣΟ-ΜΖΣΡΑ
ΦΧΣΟ-ΜΖΣΡΑ ΔΠΗ
ΔΚΣΟ ΜΖΥΑΝΖ
ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ(Laser)
(πκβαηηθή-Laser)

ΖΥΖΣΗΚΟ
ΑΡΥΔΗΟ

WEB ΑΡΥΔΗΟ
WEB
ΑΡΥΔΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ
ΚΑΛΧΓΗΑΚΖ
ΣΖΛΔΟΡΑΖ

WAP
ΑΡΥΔΗΟ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΓΗΑ
ΟΠΟΗΟ ΤΜΒΑΣΟ
ΑΡΥΔΗΟ
JAVA SCR
CGI
CSS ...

Πεγή :V. Žiljak, (2002)
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3.2.6.

Γηαρείξηζε Αξρείσλ ζε Πεξηβάιινλ XML γηα Γηάθνξα Αξρεία

Πεγή: Inspera (2005)

Μέζσ ηεο XML, παξνπζηάδεηαη ζε ζρέδην ε θαηάζηαζε ηεο ζρέζεο κε ηα παξάιιεια εθδνηηθά
ζπζηήκαηα, γηα δηαθνξεηηθά κέζα.
ια ηα αξρεία (εθηφο ηνπ WAP ), είλαη αξρεία δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, νπφηε θαη δηαθνξεηηθήο
ηερλνινγίαο.
Με ην XSLT αξρείν, κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε έλα XML αξρείν (ζεσξεηηθά) ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα
παξαθάησ αξρεία :
 Tα αξρεία PDF, είλαη θπξίσο αξρεία θηιηθά πξνο ηνλ νπνηνδήπνηε, κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ
δεδνκέλσλ.
 Tν HTML, είλαη ηερλνινγία γηα δηαδξαζηηθή εθαξκνγή ζε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, (W3C markup
language).
 Tν FLASH, είλαη ηερλνινγία γηα δηαρείξηζε αξρείνπ ζε δηαδξαζηηθέο, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο.
 Tν WAP είλαη πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ γηα θηλεηά ηειέθσλα, δηαδίθηπν θαη
επηθνηλσλία κε θηλεηέο ζπζθεπέο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε θαη έρνπκε GPRS-3G, θαη άκεζα ζε
GPRS-4G, Menno Mooij, (2005).
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Πεγή: Ννκηθφο . (2006)
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Πεγή: Ννκηθφο . (2006 )
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3.2.7.

JDF [Job Definition Format]

Σν JDF είλαη ην απνηέιεζµα ηεο ζπλεξγαζίαο µηαο µεγάιεο θνηλνπξαμίαο βηνµεραληψλ θαη εηαηξεηψλ,
απνθαινχµελε CIP4. Σν CIP4 ην απνηεινχλ ζεµαληηθνί θνξείο ηεο αγνξάο, επηρεηξήζεηο
θαηαζθεπαζηέο πιηθψλ θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ινγηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηψλ γηα ηελ έληππε επηθνηλσλία. Έρεη ζαλ
ζθνπφ ηελ απηνµαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ζχγθιηζε ησλ µέζσλ.
Σα µέιε ηνπ CIP4, ηελ απνηεινχλ πεξηζζφηεξεο απφ 300 επηρεηξήζεηο, ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο
γξαθηθήο επηθνηλσλίαο
Σν JDF είλαη έλα πξφηππν ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν γηα ηελ βηνκεραλία κε ζθνπφ λα απινπνηήζεη ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, γχξσ απφ ηε
βηνκεραλία γξαθηθψλ ηερλψλ ζηε πξνεθηχπσζε, ηελ εθηχπσζε θαη πεξάησζε. Με απηφ ην ζηφρν, ην
JDF ζηεξίδεηαη θαη επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο κεξηθέο ιχζεηο, φπσο ην CIP3's Print
Production Format (PPF) θαη ην Adobe Systems' Portable Job Ticket Format (PJTF). Βπηηξέπεη ηελ
ελζσκάησζε ησλ εκπνξηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ ηερληθή ξνή ηεο εξγαζίαο. Σν JDF
ελψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηχπσλ πνπ είλαη βαζηζκέλα ζην XML, πνπ εμαζθαιίδνπλ κέγηζηε πηζαλή
ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ (Platforms) θαη ηεο έηνηκεο αιιειεπίδξαζεο κε
ηα βαζηζκέλα ζπζηήκαηα ηνπ δηαδίθηπνπ, [www.cip4.org].
3.2.7.1.
Αλάιπζε ηνπ JDF
Σν job definition format [θαζνξηζµνχ εξγαζίαο] (JDF) είλαη ην πξφηππν ηεο βηνµεραλίαο επηθνηλσλίαο
θαη εθηχπσζεο απφ ην Adobe PostScript θαη απφ ην ζρήµα εγγξάθσλ (ΡDF). Ο ζρεδηαζµφο, ην prepress
νξίδνπλ ην JDF, ζαλ ηελ ηερλνινγία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο παξαγσγήο, ηελ
αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ επειημία ηεο παξαγσγήο. Σν JDF είλαη
βαζηζµέλν ζε µηα εηδηθή µνξθή γιψζζαο (ΥΜL) θαη είλαη έλαο µεηαθνξέαο πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο
µπνξεί λα ζπλδέζεη θαη λα µεηαθέξεη ηα αξρεία ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο παξαγσγήο.
Δ ρξήζε ηνπ JDF επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ηεο πξφζεζεο εθηχπσζεο ελφο αξρείνπ, θαζψο επίζεο θαη
θάζε βήµα ηεο απαηηνχµελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο πξφζεζεο. Βίλαη ε έμππλε
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«ζπζθεπή» πνπ φρη µφλν ειέγρεη ην πεξηερφµελν εξγαζίαο, αιιά θαη ηηο νδεγίεο αιιειεπίδξαζεο µε
άιιεο JDF ζπζθεπέο, θαζνδεγψληαο απηφµαηα ηα βήµαηα ηεο ξνήο εξγαζίαο, απφ ηελ δεµηνπξγία ζηελ
ηειηθή παξαγσγή, επηηξέπνληαο ηελ µεγαιχηεξε δπλαηή απηνµαηνπνίεζε, ηελ ηαρχηεηα, ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επθνιία ρξήζεο
3.2.7.2.
Βαζηθά νθέιε
• ΐνεζά ηνπο ζρεδηαζηέο λα ζπλεξγάδνληαη µε ηε µεγαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα µε ηελ ηερλνινγία
εθηχπσζεο, κε ηα πξφηππα ξνήο εξγαζίαο.
Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ξνήο εξγαζίαο
• Βπηηαρχλεη ηελ παξαγσγή ηεο εθηχπσζεο µε έλα επθπέο ―job jacket‖ πνπ θαηεπζχλεη θαη ζπλδέεη θάζε
βήµα ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο.
• Βιαρηζηνπνηεί ηνλ απαηηνχµελν ρξφλν.
• Μεηψλεη ηα ιάζε, µε ζπλέπεηα ηελ πην πξνβιέςηµε θαη πςειφηεξε πνηνηηθή παξαγσγή.
• Βπηηξέπεη ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθηππσηψλ, µέζσ ηεο αλαθχθισζεο εξγαζίαο παξαγσγήο
θαη ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο εθηχπσζεο.
• Πξνζζέηεη αμία ζηηο επηρεηξήζεηο µέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο εθηχπσζεο.
Σν JDF απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δεµηνπξγία ηεο λέαο γεληάο πξνηχπσλ, θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε,
δηαδηθαζηψλ εθηχπσζεο θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ξνήο εξγαζίαο.
Σν ζρήµα θαζνξηζµνχ εξγαζίαο είλαη έλα xml-based ζρήµα αξρείσλ, γηα ηηο ηειηθέο πξνδηαγξαθέο
θαηαγξαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλδπάδεηαη µε έλα πξφηππν απεηθφληζεο µελπµάησλ θαη έλα πξσηφθνιιν
αληαιιαγήο µελπµάησλ. Σν JDF δεµηνπξγήζεθε γηα λα αλαπηχμεη έλα αλνηθηφ, έθηαην, xml-based
πξφηππν εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη έλαλ µεραληζµφ γηα λα παξέρεη ηηο λέεο επηρεηξεζηαθέο επθαηξίεο
γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζηάδην ηεο δεµηνπξγίαο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο
παξαγσγήο ησλ δεµνζηεπµέλσλ εγγξάθσλ. Δ γιψζζα XML γιψζζα (Βίλαη έλα άζξνηζµα ζηνηρείσλ
γιψζζαο, ε νπνία µνηάδεη πνιχ µε ηελ HTML θαη ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ πεξηγξαθή δεδνµέλσλ. Σα
ΥΜL αξρεία δελ είλαη πξνθαζνξηζµέλα. Υξεζηµνπνηνχλ έλα πξφηππν παξαγσγήο εγγξάθνπ (DTD) ή
έλα ζρήµα γηα ηελ δεµηνπξγία ηνπο θαη είλαη απηνπεξηγξαθφµελα.
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3.2.7.3.

Απηνµαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ζχγθιηζε µέζσλ

Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα έληππα πξνηφληα
Δ απαίηεζε γηα µεγαιχηεξε ελνπνίεζε θαη απηνµαηνπνίεζε ησλ ζπζηεµάησλ, έρεη νδεγήζεη ζηελ
δηαδηθαζία δεµηνπξγίαο πξνδηαγξαθψλ. ε απηά ηα ζρήµαηα νθείιεηαη ε δεµηνπξγία µηαο γεληάο
ζπζηεµάησλ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηα νπνία άξρηζαλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο
νξηζµέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ pre-press, ηνπ ξress θαη ηνπ ξost-press. Σα ζρήµαηα πεξηείραλ δηάθνξνπο
πεξηνξηζµνχο θαη ηηο ηδηφθηεηεο παηέληεο αξρηηεθηνληθήο. Μπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ θαη λα
δηαρεηξηζηνχλ µφλν νξηζµέλεο πηπρέο µηαο εξγαζίαο εθηχπσζεο. Να θάλνπλ δηαρείξηζε γηα λα
βνεζήζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεµηνπξγίαο θαη αλαζεψξεζεο. κσο δελ µπφξεζαλ λα παξέρνπλ
δπλαηφηεηεο ζηα ζπζηήµαηα απηνµαηνπνίεζεο παξαγσγήο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ θαη λα
"ραξηνγξαθεζνχλ" νη εξγαζίεο. Παξφια ηα πξνβιήµαηα, ηα ζρήµαηα πξνεηνίµαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ
ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πξαγµαηηθή βειηίσζε ηεο βηνµεραλίαο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Σνλ
ηειεπηαίν θαηξφ έρεη ππάξμεη µηα απαίηεζε γηα ηηο βηνµεραλίεο εθηχπσζεο θαη έθδνζεο λα θαζνξίζνπλ
θαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηα δχν θξίζηµα ζηνηρεία ηνπ JDF έλα πξφηππν βαζηζµέλν ζηελ µνξθή
αιπζίδαο θαη έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ επηθεληξσµέλσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαηαζθεπήο θαη
δηαρείξηζεο-δηαλνµήο πιεξνθνξηψλ εθηχπσζεο. Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζµν ηεο εθηχπσζεο έρνπλ
απαληήζεη ζε απηήλ ηελ απαίηεζε γηα λα δεµηνπξγήζνπλ έλα λέν ζρήµα πνπ αληηµεησπίδεη απηά θαη
άιια δεηήµαηα.
Γηα ηελ πξν-εθηχπσζε θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ε Ώdobe, βαζίζηεθε ζηα ΡostScript δεδνκέλα,
ψζηε ζε ζπλδπαζµφ µε ην JDF λα βειηηψζνπλ θαη λα απηνµαηνπνηήζνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ
παξαγσγή εξγαζίαο. Σελ ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ παξνρή ησλ µέζσλ γεθχξσζεο ζην ράζµα
ηεο επηθνηλσλίαο µεηαμχ δηαθνξεηηθψλ µεραλψλ θαη ζπζηεµάησλ θαη ζηε θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε
δηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο.
Οη ζεµαληηθφηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ JDF µπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: ηελ
δπλαηφηεηα ηνπ λα νινθιεξψζεη θάζε µέξνο ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, ηελ δπλαηφηεηα
ηνπ λα ζπλδέζεη ην ΜΕS (Management Information System) µε ηελ παξαγσγή θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ
λα εθηειέζεη θαη ηηο δχν παξαπάλσ δπλαηφηεηεο. Έηζη µε ηελ δεµηνπξγία ελφο αξρείνπ JDF νη πειάηεο
µπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηχπσζε, φπσο ηνλ αξηζµφ ησλ ζειίδσλ, ην µέγεζνο
ηνπ ραξηηνχ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρξσµάησλ, ηνλ ηχπν ηνπ ραξηηνχ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί, ηνλ
ηξφπν παξάδνζεο, ηνλ αξηζµφ ησλ ηππσµέλσλ ζειίδσλ, π.ρ. εθεµεξίδσλ θαη εµεξνµελίεο παξάδνζεο.
πλέρεηα παξαδίδεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ειέγρνληαη ηα δεδνµέλα θαη γίλνληαη νη
απαξαίηεηεο ξπζµίζεηο
γηα ηελ απηνµαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνεθηχπσζεο. ε ζπλδπαζµφ µε ηελ απηνµαηνπνίεζε ηεο
πξνεθηχπσζεο ην JDF «ζπλεξγάδεηαη» µε ην MIS (Management Information System). Ο ρεηξηζηήο
µπνξεί επίζεο λα πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ζην ηµήµα θνζηνιφγεζεο θαη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ ζην αλάινγν ηµήµα. Σν JDF απφ ηελ πξνεθηχπσζε µπνξεί λα πάξεη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζµίζεηο ησλ ρξσµάησλ θαη απηφµαηα λα ξπζµίζεη ηα µειαλεία ηεο µεραλήο ή
πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία θνπήο, ηηο δηπιψζεηο θαη λα ξπζµίζεη ηηο θνπηηθέο θαη δηπισηηθέο µεραλέο
θαζψο ε εξγαζία ζπλερίδεηαη γηα ηελ εθηχπσζε.
Σν JDF µπνξεί λα πξαγµαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία θαη ηελ νξγάλσζε ζε ζχλνιν φισλ ησλ πιηθψλ θαη
έηζη λα παξαδνζεί ζηνλ πειάηε ζε νινθιεξσµέλε ιχζε. Βθηφο απφ ην ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ην JDF µπνξεί λα επηθνηλσλήζεη µέζα απφ βάζεηο δεδνµέλσλ µε ινγηζµηθά πξνγξάµµαηα
φπσο ην CRM (Costumer Relationship Management «Λνγηζµηθφ επηθνηλσλίαο µε ηνλ πειάηε») θαη λα
δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν βηβιηνδεζίαο, ηνλ αξηζµφο ησλ εληχπσλ, ηνλ ηφπν θαη ηξφπν
παξάδνζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ο ζθνπφο ηνπ JDF είλαη λα ελζσµαηψζεη θάζε ηκήκα θάζεο ηεο
δηαδηθαζίαο, ηεο εθηππσηηθήο εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο απηνµαηνπνίεζε εξγαζηψλ, ηαρχηεηα,
νηθνλνµηθφηεξε δηαδηαθαζία απφ ηελ δεµηνπξγία, επηκέιεηα έσο ηελ παξάδνζε.
Σν CΕΡ3, πξηλ ηελ Αηεζλή Βηαηξηθή πλεξγαζία γηα ηελ νινθιήξσζε (ή ελζσµάησζε) ηνπ pre-press,
ηνπ press θαη ηνπ ξνst-ξress, αλαζεσξείηαη θαη γίλεηαη CIP4, µε ηελ ζεµεξηλή ηνπ µνξθή. Σν CΕΡ4
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αλέπηπμε ην ΡΡF (Ρrint Production Format), ην πξφηππν πνπ δεµηνχξγεζε ηα µέζα γηα ηελ δηεπθφιπλζε
ηεο ξνήο εξγαζίαο µεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ δηαθνξεηηθψλ έληππσλ πξντφλησλ.
Ο ζθνπφο ήηαλ λα επηηξαπεί ν έιεγρνο νµάδσλ ή ζπζηνηρηψλ µεραλεµάησλ απφ έλα εληαίν ―job
ticket‖. Σν απνηέιεζµα ήηαλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο φηαλ ρεηξηζµφ ηεο ξνήο ηνπ pre-press, ηνπ
press θαη ηνπ ξνst-ξress,[ πξνεθηχπσζε-εθηχπσζε-πεξάησζε] θαη απνζαθήληζαλ ηελ πεξαηηέξσ
απηνµαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Σν επφµελν βήµα ήξζε µε ηελ µνξθή ΡJTF [Ρortable Job
Ticket Format (Πξφηππν ηεο Adobe βαζηζµέλν ζην ΡDF. ηελ ηερληθή αλάιπζε ηνπ βαζίζηεθε ε CIP3
γηα λα θσδηθνπνηήζεη ην ΡΡF πξφηππν) ηεο Ώdobe, πνπ πξφζθεξε πεξηνξηζµέλν αιιά πνιχ αθξηβή
έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηµαζίαο εθηχπσζεο, φπσο ην layout ην imposition, ην trapping, θαη ην
RIPing, θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο πνηθίισλ δηαδηθαζηψλ εθηχπσζεο.
Σν JDF δεµηνπξγεί µηα γέθπξα µεηαμχ θάζε ρσξηζηνχ ηµήµαηνο ζηε δηαδηθαζία εθηχπσζεο, απφ ηε
ζηηγµή ηεο ζχιιεςεο µηαο ηδέαο πξνο ηελ πξαγµαηνπνίεζε, νπφ ην πξνζρέδην µέρξη ηελ ηειηθή έγθξηζε
απφ ηνλ πειάηε,
αλεμάξηεηα απφ ηελ νµάδα ή ην άηνµν, αλεμάξηεηα απφ ην ιεηηνπξγηθά θαη ην ινγηζµηθά, αθφµα
αλεμάξηεηα θαη νπφ ην πιηθά εθηχπσζεο.

3.2.7.4.
χγθιηζε ινγηζκηθψλ
Σν InDesign, ην Ώcrobat, ε ΡostScript, ην ΡDF θαη ην JDF, παξέρνπλ µηα θνηλή πνξεία ζηελ πιήξε
απηνµαηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο απφ ηε δεµηνπξγία έσο ηε δηαλνµή, θαη απφ ηελ παξαγσγή ζηελ
επηρεηξεζηαθή ξνή ηεο εξγαζίαο. Σν PDF είλαη µία µνξθή αξρείνπ γηα µηα απηνµαηνπνηεµέλε ξνή
εξγαζίαο θαη µπνξεί λα ζπλδεζεί απφιπηα µε ην JDF. Οη απηνµαηνπνηεµέλεο πνξείεο εξγαζίαο ζπρλά
αλαθέξνληαη ζαλ PDF/JDF. Γηα ηελ πξνεθηχπσζε ην RIP είλαη ν αξρηθφο ζθνπφο θαη έηζη ην PostScript
ηεο Adobe πνπ είλαη επίζεο ζπµβαηφ εμαγσγήο JDF έρεη ήδε ελζσµαησζεί ζην Rip ηνπ πξνγξάµµαηνο.
Έηζη απφ ηελ αξρή µέρξη ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο µπνξνχλ λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη
δηθιίδεο αζθαιείαο γηα ηελ
απνπεξάησζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
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Σν πην ζεµαληηθφ φµσο ζηνηρείν είλαη φηη παξέρεηε ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ µε ην
θαζνξηζµέλν αξρείν εξγαζίαο. Ώζπλέπεηα ζηνλ αξηζµφ ησλ ζειίδσλ, ζηα µειάληα, ζην µέγεζνο ησλ
ζειίδσλ, θ.ιπ., δεµηνπξγεί ιάζνο ζην απνηέιεζµα εµπνδίδνληαο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
εθηχπσζεο. Γηα λα γίλεη ζσζηά θαη απνηειεζµαηηθά ην preflight θαη ην verification, ζα πξέπεη ε ξνή
εξγαζίαο λα μεθηλά απφ ηελ αξρή.
Σν JDF µηα εχθαµπηε µεζνδνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή ξνήο ηεο εξγαζίαο θαη δπλαηφηεηα παξνρήο ηνπ
ειέγρνπ, ησλ εληνιψλ θαη ηεο δηαµφξθσζεο ελφο απηνµαηνπνηεµέλνπ ζρεδίνπ θαη ηεο παξαγσγήο µηαο
εξγαζίαο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ ζην JDF, νη νπνίεο πεξηιαµβάλνπλ:
• Πξφζζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο Preflighting
• ΐειηίσζε ηνπ µελχµαηνο JMF
• χζθημε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ νλνµαζία ηνπ αξρείνπ θαη ρξήζε θσδηθνπνίεζεο MIME
(Multipart Messages)
• Πξνζζήθε ηεο ιεηηνπξγίαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ρξψµαηνο
• Πξνζζήθε ησλ «δπλαηνηήησλ ησλ ζπζθεπψλ»
Σν JDF είλαη νπζηαζηηθά έλα πεξίπινθν επθπέο ζχζηεµα, ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ηνπ µελχµαηνο.
3.2.7.5.

Παξάκεηξνη πνπ ξπζκίδνληαη ζην JDF

 ρεηηθά κε ηελ παξαγγειία: Δκεξνκελία, ψξα, είδνο θαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο
 ρεηηθά κε ηνλ αγνξαζηή (εθδφηεο): Βηαηξία, ην πξφζσπν κε ην νπνίν ήξζακε ζε επαθή,
δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (E-mail) θαη θσδηθφο εηαηξίαο.
 ρεηηθά κε ηνλ πσιεηή: Βηαηξία, ην πξφζσπν κε ην νπνίν ήξζακε ζε επαθή, δηεχζπλζε,
ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (E-mail) θαη θσδηθφο εηαηξίαο.
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ή ηεο εξγαζίαο: λνκα εξγαζίαο ή βηβιίνπ,
ζπγγξαθέαο, ην φλνκα ηεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ, αξηζκφο παξαγγειίαο αγνξαζηή θαη πσιεηή.
 Αξηζκφο αληηηχπσλ
 Δάλ ε έθδνζε είλαη ε πξψηε ή ππήξμαλ θαη άιιεο.
 Γνκή βηβιίνπ: Δμψθπιια ( πιηθφ, ρνληξφ, αλζεθηηθφ, αδηάβξνρν θ.ιπ.), Δζψθπιια (
δηαζηάζεηο, είδνο ραξηηνχ)
 Αξίζκεζε
 Γηαλνκή-Γηάζεζε: Βθδφηε ή ζε επηρεηξήζεηο
 Σειηθή ηηκή θαη Φ.Π.Α.

3.2.7.6.

Σα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ JDF

1. Απλαηφηεηα λα θέξεη κηα ηππσκέλε εξγαζία απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ώπηφ
πεξηιακβάλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξν-εθηππσηηθήο, ηεο εθηππσηηθήο
θαη ηεο κεηεθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο.
2. Απλαηφηεηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ παξαγσγήο θαη
ππεξεζηψλ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (MIS). Ώπηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη ηε ζηηγκηαία εξγαζία
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πνπ ζα αθνινπζήζεη θαζψο επίζεο θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ζηηο γξαθηθέο
ηέρλεο.
3. Απλαηφηεηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο άπνςεο ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ άπνςε ηνπ
πειάηε θαζψο θαη κηαο εμαξηεκέλεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ άπνςε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο.
4. Απλαηφηεηα λα θαζνξηζηεί θαη λα αθνινπζεζεί νπνηαδήπνηε θαζνξηζκέλε απφ ην ρξήζηε ξνή
ηεο εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηα ππνζηεξηγκέλα πξφηππα ξνήο ηεο εξγαζίαο. Ώπηφ
πεξηιακβάλεη ηκεκαηηθή, παξάιιειε, επηθαιππηηθή θαη ηελ επαλαιεπηηθή επεμεξγαζία ζε
απζαίξεηνπο ζπλδπαζκνχο θαη πέξα απφ ηηο δηαλεκεκέλεο ζέζεηο.
3.2.8.
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ηνηρείσλ Γηαρείξηζεο Δληχπσλ θαη
ζπζηήκαηνο Crossmedia.
Σα ηερληθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο ζπκβαηηθήο ή ειεθηξνληθήο
έθδνζεο είλαη:
Αηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγίεο ζπγγξαθήο θαη δεκηνπξγία αξρείσλ, πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο αξρείσλ, ηα
ππνζηξψκαηα εθηχπσζεο, νζφλεο παξνπζίαζεο ή ζχζηεκα πξνβνιήο, ηα νπνία νξίδνληαη ζε :
1. Σα file formats θαη ηηο κνξθέο απνζήθεπζεο, δειαδή αξρεία PS/EPS/TIFF/PDF/JPG/GIF/ θαη άιιεο
πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο αξρείσλ, (ήρνπ θαη εηθφλαο).
2. Σελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ κε ςεθηαθά workflows(JDF-CIP4).
3. Σελ δηαδηθαζία θσηνγξάθηζεο κε ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ηνπ πξσηφηππνπ πιηθνχ
(ζρεδίσλ ε θαη θσηνγξαθηψλ, slides, ηππσκέλσλ ζεκάησλ), δειαδή ηελ ηερλνινγία γηα ηελ θαηάιιειε
ρξήζε κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή.
4. Σελ αμηνιφγεζε, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ ε εηθφλσλ πξσηφηππσλ (ζε ηππσκέλε επηθάλεηα,
ραξηί-θσηνγξαθία –πιαζηηθφ-θ.α.)
5. Σηο παξακέηξνπο ππνινγηζκνχ κεζφδνπ εθηχπσζεο θαη ηεο παξαγσγήο- πνηφηεηαο ηνπ
ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο.
6. Σελ παξνπζίαζε ζε ππφζηξσκα εθηχπσζεο (ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν,θ.ιπ.), ζηαηηθή
εηθφλα ή, ζε νζφλε ππνινγηζηή, ζε δπλακηθή εηθφλα, (ζελάξην, ξεπνξηάδ, θηλνχκελα ζρέδηα).
7. Σελ ζρέζε ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο κε ηελ πνηφηεηα.
8. Σελ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα εθηχπσζε ζε φγθν, (κνξθνπνηεκέλε ζπζθεπαζία πξντφλησλ)
9. Πεξηβάιινλ γηα δηακφξθσζε θαη παξαγσγή, πεξηερνκέλνπ γηα ΜΜΒ.
10. Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ εθδνηηθνχ άπινπ πξντφληνο (crossmedia).
11. Σηο παξακέηξνπο ππνινγηζκνχ, ρξνληθήο δηάξθεηαο, έθδνζεο, γηα εθήκεξν ε εβδνκαδηαίν έληππν ε,
άιιν έληππν.
12. Σελ έθδνζε ζην δηαδίθηπν (web).
13. Σελ έθδνζε απφ ην δηαδίθηπν (web) θαη ηελ παξαγσγή ζε επηθάλεηα πιηθνχ, ηαπηφρξνλα θαη ζε
πνιιά κέξε.
14. Σελ έθδνζε ζε κηθξή ε κεγάιε επηθάλεηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (ρξεζηκφηεηα).
15. Σελ έθδνζε ζε πξνζσπνπνηεκέλν έληππν.
16. Σελ έθδνζε θαη ηελ δηάζεζε, θαηά δήηεζε.
17. Σν πεξηερφκελν, νιηθήο δηαδηθαζίαο εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα εθπαίδεπζε.
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Ο Helmut Kipphan παξνπζηάδεη ζρέδην-εηθφλα, ηνπ ρψξνπ έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο – παξαγσγήο ζε
κνξθή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ.
Bάζε Αεδνκέλσλ
Παραγωγικό ύστημα
Δκτσπωτικών Μέσων

Πειάηεο,
Ώληηπξνζσπεία,
Βθδφηεο

Σππσκέλα
Φχιια

Plate,
etc

Ώξρέηππν

Βθηππσηηθή
Αηαδηθαζία

Πξνεθηχπσζε
Αεδνκέλα

Αεδνκέλα

Οινθιήξσζε
(κεηά ηελ
εθηχπσζε)

Αεδνκέλα

Φηικ, εθη.πιάθα θιπ

Υαξηί, κειάλη θιπ

Αηαλνκέαο
Αεδνκέλα

Βκπεηξηθά θιπ

Καηαλαισηήο & Πειάηεο

Πεγέο Πιεξνθνξηψλ

Σππσκέλν
Πξντφλ

Ώπνζήθεπζε
Ώλαιψζηκα Τιηθά
Data In

Product Out
Supplier

Πεγή: Helmut Kipphan (2001)

Σν «Δληππν» σο Δθαξκνγή ζην Γηαδίθηπν

3.3.
3.3.1.

Δηζαγσγή

Σα δηαδίθηπν είλαη έλα επίηεπγκα ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιιέο θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο. Ώγνξαπσιεζίεο,
ζπλαιιαγέο κε θξαηηθνχο θνξείο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο, δηαζθέδαζε,
ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θ.ιπ.
Σν δηαδίθηπν καο πξνζθέξεη κηα λέα κνξθή ιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.
Δ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ελζσκαηψλεη κε επθνιία πνηθίιν πιηθφ πνιπκέζσλ, παξέρνληαο
πεξηζζφηεξεο επθνιίεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (πινήγεζε, αλαδήηεζε, ζρνιηαζκφ επί ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη θ.ιπ.). Βπηηξέπεη πεξηζζφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δπλαηφηεηεο
πξφζβαζεο ζην δεκνζίεπκα θαη γίλεηαη δηαζέζηκν θαζνιηθά θαη δηεζλψο, αθνχ αλά πάζα ζηηγκή, κέζα
απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή θαη ελψ δηαζέηνπκε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, κπνξνχκε λα έρνπκε
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε.
3.3.2.

εκεξηλή θαηάζηαζε

Δ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε κηαο πιεξνθνξίαο, είλαη πην εχθνιε απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο
δεκνζίεπζεο. Δ πιεξνθνξία ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, δεκηνπξγείηαη επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεηαη
ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη επνκέλσο, είλαη πην εχθνιν λα δηαδνζεί κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ε
δηάδνζή ηεο είλαη πην γξήγνξε.
Σα θφζηε έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ εθείλα ηεο έληππεο
δεκνζίεπζεο, ελψ ε δηαδηθαζία απηή έρεη ειάρηζην θφζηνο ζπληήξεζεο, αθνχ νη ελεκεξψζεηο γίλνληαη
(δηθηπαθά), πην εχθνια θαη άκεζα. πλεπψο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
δεκνζίεπζεο λα έρνπκε εχθνιε θαη πνιιαπιή δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο.
κσο είλαη θαηαλνεηφ, φηη ππάξρεη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά.
Βίλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο, π.ρ. ε δπζθνιία αλάγλσζεο ησλ δεδνκέλσλ,
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κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε κέζα απφ ειεθηξνληθφ δίθηπν. Γηα φια
απηά ηα «κεηνλεθηήκαηα» πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ
πξνβνιήο πιεξνθνξίαο, έρνπλ νξηζηεί δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ
πεξηερνκέλνπ, ζε έλλνηεο πνπ κέρξη ηψξα δελ έρνπκε αλαθέξεη, αθνχ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο
πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ εληχπνπ.
Δ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ, είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο εμέιημεο ησλ ζπκβαηηθψλ
εθδφζεσλ, ζε ειεθηξνληθέο εθδφζεηο. ια ηα δεδνκέλα γηα ηελ εθηχπσζε ελφο εληχπνπ βξίζθνληαη
απνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε ζχλζεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο δελ
απαηηεί ηδηαίηεξν ρξφλν. Δ παξνπζίαζε ελφο εληχπνπ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηφπνπο. Βλδεηθηηθά
παξνπζηάδνπκε ηα ειεθηξνληθά ―έληππα‖ ηα νπνία θαη ηα θαηαλέκνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε.
ηελ πξψηε θαηεγνξία, αλήθνπλ ηα πεξηνδηθά ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξνβάιινληαη φπσο αθξηβψο ηα
αληίζηνηρα έληππα, κε πιήξε θείκελα, ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ηα ίδηα ζέκαηα, κε ηα ζπκβαηηθά έληππα.
Δ δεχηεξε θαηεγνξία, ζπκπεξηιακβάλεη ηα πεξηνδηθά ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ απνηεινχλ δηαθήκηζε γηα ηα
αληίζηνηρα έληππα, δίλνπλ δειαδή πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, αλάινγα δειαδή κε ην είδνο ηνπ πεξηνδηθνχ, απνζπάζκαηα απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ.
ηελ ηξίηε θαηεγνξία, εληάζζνληαη ηα έληππα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ πεξηιήςεηο ησλ άξζξσλ, πνπ
πεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα έληππα, φκσο γηα λα δεη θαλείο νιφθιεξν ην άξζξν θαη θαη‘ επέθηαζε,
νιφθιεξν ην, (π.ρ. πεξηνδηθφ), πξέπεη λα είλαη ζπλδξνκεηήο ηνπ πεξηνδηθνχ. Δ ηειεπηαία θαηεγνξία
αθνξά θπξίσο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηα νπνία ζπλαληά θαλείο ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, φπσο ην
«Heal Link».
Ο Δ.Kipphan, παξνπζηάδεη θαη απνηππψλεη κία γεληθή άπνςε ζε εηθφλα, ζηε θαηάζηαζε ζε έλα
Massmedia, Crossmedia θαη Print media, (ειεθηξνληθφ), πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ.

Πεγή: Helmut Kipphan (2001)
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3.3.3.

Ηζηνξηθά θαη απαηηήζεηο πνηφηεηαο ζην δηαδίθηπν

Γηα αξθεηά ρξφληα ην έληππν ήηαλ ην κφλν κέζν πξνβνιήο πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη
εηθφλαο ζην επξχ θνηλφ. Ώξγφηεξα, ήξζε ην ξαδηφθσλν κε ηε δηαλνκή ηεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη
ηειεπηαία, πξνζηέζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο ε ηειεφξαζε.
κσο, κε ηελ επξεία δηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (Δ/Τ), ε πιεξνθνξία, κε ηε κνξθή
πξσηνγελνχο πιηθνχ, κπνξνχζε λα ζπλζέηεη ην κήλπκα, λα παξάγεηαη, λα δηνξζψλεηαη θαη λα
απνζεθεχεηαη-δηαλέκεηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
ηε βηνκεραλία ησλ εθδφζεσλ, αλαπηχρζεθαλ εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ
πινπνίεζε ηεο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εληχπσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κέρξη ηελ ζηηγκή
εθηχπσζεο ζην ππφζηξσκα, πξντφλ. Οη εθδνηηθέο εηαηξίεο ζεσξνχλ ππνρξέσζε ηνπο, ηελ πξνβνιή ησλ
δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα έληππά ηνπο θαη ζην λέν κέζν πιεξνθφξεζεο, αθνχ νη ζεκεξηλέο
απαηηήζεηο ην επηβάιινπλ.
Μέζα απφ ην δηαδίθηπν, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο, αξθεί λα
δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ: ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζχλδεζε ζην Internet. Έλα
ειεθηξνληθφ θείκελν κπνξεί λα δηαβαζηεί ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο αλαγλψζηεο, ζε φιν ηνλ θφζκν.
Δ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο
πνηφηεηαο ζηηο εθδφζεηο. Δ αιιαγή ηνπ κέζνπ πξνβνιήο έρεη επηθέξεη αιιαγή θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο
έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο.
Τπάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνβνιήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη είλαη
γεγνλφο, φηη ε δηεχξπλζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κέζσλ έρεη δηεπξχλεη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ κέζνπ, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε
πινήγεζε θ.ιπ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά θαη ηε ζεκειηψδε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν κέζσλ.
Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θαη ζπλζέηνπλ έλα πνηνηηθφ ειεθηξνληθφ έληππν θαη θαη‘ επέθηαζε κηα
πνηνηηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα πνηνηηθφ
έληππν, ζην κέζν πξνβνιήο ηνπο. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, εθείλν πνπ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ γηα ην έληππν, είλαη κηθξήο ζεκαζίαο, αλ φρη αδηάθνξν γηα ην δηαδηθηπαθφ έληππν.
Παξνπζηάδνπκε ηα ζηνηρεία πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλα δηθηπαθφ ρψξν, κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηεο θαιήο πνηφηεηαο.
3.3.4.

Γνκή ηεο ηζηνζειίδαο

Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηεο ζειίδαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζην
δηθηπαθφ ηφπν, ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ην λνεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζειίδαο. Δ
πινήγεζε είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε ην έληππν. Ο
ιφγνο είλαη απιφο: ζε έλα έληππν, γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα δηαβάζεη θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, πξέπεη
πξψηα λα ην εληνπίζεη κέζα απφ ηα πεξηερφκελα πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα αλαηξέμεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. ην δηαδίθηπν αξθεί θαλείο λα θάλεη θιηθ ζηνλ
θαηάιιειν ππεξζχλδεζκν, ή λα αλαδεηήζεη ην ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κέζα απφ ηε κεραλή
αλαδήηεζεο, ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ φπνηα άιιε κνξθή πινήγεζεο ηνπ site (κπάξεο θχιηζεο, ράξηεο
ηνπ site θ.ιπ.). Δ αξρηηεθηνληθή ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηε ζεηξά εκθάληζεο ηεο
πιεξνθνξίαο ζηε ζειίδα. Οη ζρέζεηο θαη νη ηεξαξρίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ζα πξέπεη δειαδή νη
ππεξζχλδεζκνη, νη ηίηινη ή νη πεγέο λα μερσξίδνπλ απφ ην απιφ θείκελν. Ο λνεηηθφο ζρεδηαζκφο έρεη
ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην δηθηπαθφ ηφπν, (κε ζπλέπεηα), ζαθήο θαη
θαηαλνεηή απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο.
Πνηνηηθή πινήγεζε ζεκαίλεη δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε κε εχρξεζην ηξφπν, εχθνια θαη γξήγνξα.
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3.3.5.

Υξήζε ηνπ κέζνπ

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο ζειίδαο, ηα ππεξθείκελα, ηα πιαίζηα, ε θίλεζε
ησλ πνιπκέζσλ (ηαρχηεηα, θαηεχζπλζε, δηάξθεηα, πνηθηιία), ν ήρνο, ηα βίληεν θ.ιπ. ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεηά θαη θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο θαη φρη λα ηνπο
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή. Εδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία ελδερνκέλσο
πεξηνξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο, φπσο ν ρξφλνο θφξησζεο ησλ γξαθηθψλ, ρξφλνη θφξησζεο ησλ
πεξηερνκέλσλ ηεο ζειίδαο, νη browsers, νη πιαηθφξκεο, θαζψο θαη νη ηαρχηεηεο ζχλδεζεο κε ην
δηαδίθηπν. Δ πνηνηηθή ρξήζε ηνπ κέζνπ, ζεκαίλεη λα απνθεχγνληαη νη ππεξβνιέο, νη νπνίεο ζπρλά
παξαηεξνχληαη ζε δηάθνξα sites, φπσο πνιιέο θηλνχκελεο δηαθεκίζεηο, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ
απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην ρξήζηε, θαζψο θαη ππεξβνιέο ζε πνιπκέζα, ηα νπνία φρη κφλν δελ βνεζνχλ
αιιά θνπξάδνπλ ην ρξήζηε.
3.3.6.

Μήλπκα

Σν πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη ην site ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, θαηαλνεηφ θαη
ελεκεξσκέλν. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηελ πιεξνθνξία, επνκέλσο ζα
ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη γξακκαηηθή γηα ηα επίπεδα γλψζεο ησλ ρξεζηψλ, ζπκβαηά κε
ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. αθψο έλα on line έληππν πνηθίιεο χιεο πνπ πξννξίδεηαη γηα φινπο,
ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξία κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φινη λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ θαηαλνήζνπλ.
Έλα επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ζην δηαδίθηπν φκσο, είλαη ινγηθφ λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε νξνινγία,
φκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη, πξννξίδνληαη εμαξρήο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο.
3.3.7.

Δκθάληζε

Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ έλα site λα είλαη δεκηνπξγεκέλν, ψζηε λα ζπλαληά ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ.
Πξέπεη λα είλαη θηιηθφ, λα σζεί ην ρξήζηε ζηελ εμεξεχλεζε, ψζηε ν ρξήζηεο λα ζειήζεη ζην κέιινλ λα
επηζθεθηεί θαη πάιη ηε ζειίδα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αγνξάδεη θάζε ηεχρνο ελφο αγαπεκέλνπ
πεξηνδηθνχ.
3.3.8.

Πξνζβαζηκφηεηα

Δ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη δεκηνπξγεκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληαλαθιά επαηζζεζία ζε
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θνπιηνχξαο. Θα πξέπεη ηα θείκελα λα είλαη γξακκέλα ζηελ θαηάιιειε γιψζζα
θαη αλ είλαη δπλαηφλ, λα ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθέο γιψζζεο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια
εηθνλίδηα θαη ρξψκαηα, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δπζθνιίεο ζηνπο
ρξήζηεο. Αελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο, φηη ππάξρνπλ γχξσ καο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ
δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ην δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε.
Πξέπεη, ινηπφλ λα δίλεηαη ζεκαζία ζην ζρεδηαζκφ γηα φινπο, θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί
νδεγίεο ζρεδηαζκνχ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε W3C.
3.3.9.

Δκθάληζε γξακκαηνζεηξάο

Οη γξακκαηνζεηξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή πιεξνθνξίαο ζηελ νζφλε ζα πξέπεη λα είλαη
επαλάγλσζηεο, ζε θαηάιιειν κέγεζνο. Θα πξέπεη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε γξακκαηνζεηξά (bold,
italics θ.ιπ.), λα επηιέγεηαη ψζηε λα θαηεπζχλεη ζσζηά ην ρξήζηε θαη φρη λα ηνπ πξνθαιεί ζχγρπζε. Σν
θνληξάζη (αληίζεζε), κεηαμχ ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θφληνπ θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ γξακκάησλ σζηε λα
επηηξέπεηαη ε αλάγλσζε θαη λα κελ επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν ηα κάηηα ησλ ρξεζηψλ. Οη απνζηάζεηο
κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ αιιά θαη ησλ γξακκψλ ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε ν
αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα δηαβάζεη φζν ην δπλαηφλ πην μεθνχξαζηα.
Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε, φηη νη γξακκαηνζεηξέο san serif (ρσξίο παηνχξα) είλαη πην επαλάγλσζηεο. Έρεη
φκσο απνδεηρζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εηδηθά φηαλ ην θείκελν είλαη ππθλνγξακκέλν θαη ηα
θελά αλάκεζα ζηηο αξάδεο δελ είλαη αξθεηά κεγάια, νη παηνχξεο ησλ γξακκάησλ λα έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα ρσξίδνπλ ηηο αξάδεο κεηαμχ ηνπο, θάλνληαο πην εχθνιε ηελ αλάγλσζε. Βπνκέλσο, δελ
έρεη ζρέζε αλ ε γξακκαηνζεηξά έρεη ή φρη απνιήμεηο ζηα άθξα ηεο, αξθεί λα είλαη θαζαξή απφ άπνςε
ζρεδηαζκνχ, δειαδή λα κε κπεξδεχνληαη ηα γξάκκαηα κεηαμχ ηνπο.
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3.3.10.

Δηθφλεο

ην δηαδίθηπν πξνβάιινληαη εηθφλεο, νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ζε κνξθέο αξρείσλ, φπσο ην jpeg, png,
gif θαη άιια, ηα νπνία ζπκπηέδνπλ ηηο εηθφλεο θαη δεκηνπξγνχλ αξρεία κηθξφηεξνπ φγθνπ. Δ δεκηνπξγία
κεγάισλ αξρείσλ γηα ηηο εηθφλεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνβιεζνχλ ζην δηαδίθηπν, (ε αλάιπζε ηεο εηθφλαο),
δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πεξηζζφηεξε απφ 72 ppi, φζν δειαδή είλαη θαη ε αλάιπζε ηεο νζφλεο.
Ώληίζεηα, είλαη θαιφ λα κε δεκηνπξγνχληαη κεγάια αξρεία, έηζη ψζηε λα γίλεηαη γξήγνξα ην
(downloading), ηεο εηθφλαο. Βμάιινπ, γηα ην δηαδίθηπν έρεη νξηζηεί κηα ρξσκαηηθή νκάδα, ε νπνία είλαη
δπλαηφ λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε νζφλε, απφ νπνηνλδήπνηε browser. Πξφθεηηαη γηα ηελ web safe palette,
ε νπνία πεξηέρεη 256 ρξψκαηα πνπ κπνξνχλ (πξέπεη), λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα γξαθηθά ηεο
ηζηνζειίδαο.
ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο ππάξρνπλ εληνιέο, κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα δνχκε
αλ ε εηθφλα πνπ πξφθεηηαη λα ζηείινπκε, ζα είλαη «αλαγλψζηκε» ζην δηαδίθηπν.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ελφο εληχπνπ πεξηνδηθνχ είλαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο κεηξήζηκα.
Αελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ. κσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα
θαη γη‘ απηφ ην ιφγν, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο ηζηνζειίδαο ή νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο κε
βάζε ην δηαδίθηπν, ζπλεζίδεηαη ε νξγάλσζε focus groups απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξεία αλάπηπμεο, ψζηε
λα εληνπηζηνχλ νη επηζπκίεο αιιά θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα ή ηελ εθαξκνγή.
3.3.11.

Γηαθνξέο ζρεδίαζεο γηα εθηχπσζε θαη ην δηαδίθηπν.

Σα εθηππσκέλα κέζα είλαη ε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηππσκέλν ππφζηξσκα,
δειαδή, ην ραξηί, ην ραξηφλη,ην κέηαιιν,ην πιαζηηθφ,θ.α.. Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηα ηππσκέλα κέζα, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθνχλ ζαλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ζηελ απφδνζε πηζηφηεηαο, ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ρξψκαηνο. Οη δηαθνξέο ζηελ ζρεδίαζε κεηαμχ ζειίδαο
γηα εθηχπσζε θαη ε δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ζην δίθηπν θαζψο θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή, είλαη ηα δεδνκέλα ηεο ζχγθξηζεο, ηα νπνία πεξηγξάθεθαλ
ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο ησλ αξρείσλ θαη πξνγξακκάησλ.

3.4.

Πνηνηηθφο Διεγρνο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ γηα έληππν ή
αξρείν

Ο γθνπξνχ ηεο πνηφηεηαο ISHIKAWA, πξνηείλεη έλα κνληέιν,ζην νπνίν πεξηγξάθεη κε ζρεδηαζηηθφ
ηξφπν ηελ γεληθή πξνζέγγηζε, ζην πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο, Εshikawa K., (1985).
Σερλνινγία-Μεραλή

Άλζξσπνο

Μεηξήζεηο

Πξφβιεκα
πνηφηεηαο

3.4.1.

Μέζνδνο
πλζήθεο-Τιηθά
Πνηνηηθφο έιεγρνο

Πεγή: Εshikawa K.,(1985) Cause and effect Diagram/Fishbond
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Κνηλσληθά status

Πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη ε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ (πιηθψλ ή δηαδηθαζηψλ), ζε ζρέζε κε κεηξήζηκα
πξφηππα παξαγσγήο, π.ρ. ν έιεγρνο ηεο εθηχπσζεο λα είλαη ε αθξηβήο εθηχπσζε, ζηα αληίηππα κε ηελ
απφρξσζε ηνπ πξσηχπνπ-δνθηκίνπ.
Πνηνηηθφο έιεγρνο εθηχπσζεο είλαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία ειέγρνπ ζηα ζηάδηα (πξνεθηχπσζεο
- εθηχπσζεο - πεξάησζεο) ηεο παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ ίδηα πνηφηεηα εληχπσλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ πειάηε, ή ηελ ζπκθσλία πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο. O πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ζχγθξηζε
δεδνκέλσλ – κέζσλ, ζε ζρέζε κε κεηξήζηκεο ηηκέο ησλ πξφηππσλ παξαγσγήο (π.ρ. δνθίκηα), Ννκηθφο
. (2006).
Ο Gary G. Field, θαζεγεηήο ζην California Polytechnic State University, πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηεο
πνηφηεηαο, ζηελ πηζηή αλαπαξαγσγή ηνπ δνθηκίνπ θαη ηεο απφρξσζεο ηνπ ρξψκαηνο, (G. Field, 2004).
Με απηή ηε πξνζέγγηζε, πξνζδηνξίδνληαη ηα δεδνκέλα κίαο εθηχπσζεο, ηα νπνία ππάξρνπλ
θαηαγξακκέλα θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο ( ζηάληαξηο), ηεο βηνκεραληθήο εθηχπσζεο.
Οη πξνδηαγξαθέο απηέο, έρνπλ ζεκεία πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
απζηεξέο, κε αλνρέο ζηηο κεηξήζηκεο ηηκέο ησλ ππθλνηήησλ,ζηίο απνρξψζεηο κειαληψλ, (The Australian
Print Standards are ± 0.03 density in the 40% middletones for A1 Standard (Limited editions,
lithographs and books) θαη (± 0.05 density in the corresponding target areas) γηα ηελ αγνξά ζηελ
U.S.A.. Σν ίδην ζχζηεκα απνθιίζεσλ θαη νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο, ππάξρεη θαη ζηελ Βπξσπατθή
Κνηλφηεηα. Με απηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία εθείλα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα, ζηηο απνρξψζεηο ηνπ ρξψκαηνο.
3.4.2.

Πνηνηηθφο έιεγρνο εθηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ

ιεο νη επηθάλεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ-πιηθψλ, ραξαθηεξίδνληαη απν ηελ δεθηηθφηεηα ηεο κειάλεο
ζηελ επηθαλεηά ησλ, (κέζα απν δπλάκεηο ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο) πάληα ζε αιιειεπίδξαζε, κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ.
3.4.3.

Αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο εθηχπσζεο

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ πνηνηηθή εθηχπσζε θαηαγξάθνληαη παξαθάησ.

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

 Ππθλφηεηα εθηππνχκελεο κειάλεο
 Βθηππνχκελε ζηηιπλφηεηα(γηαιάδα)
 Βθηχπσζε ζηελ πίζσ φςε (απν λσπή κειάλε)
 Γεσκεηξηθή θαη νπηηθή ηαχηηζε ηεο επηθάλεηαο ηεο εξγαζίαο κε ην δνθίκην
 Βπθξηλέο (θνθηφ), εθηππσηηθφ ξάζηεξ θαη γξακκηθφ ζρέδην
 Οπηηθή ή θσηνγξαθηθή αμηνιφγεζε ( κέζα απφ ccd camera), έιεγρνο κεγέζνπο ηεο θνπθθίδαο
 Αεθηηθφηεηα (πξφζθεζε), ηεο κειάλεο ζην ππφζηξσκα
157

 Αηαπεξαηφηεηα (δηείζδπζε), κειάλεο ζην ππφζηξσκα
 χζηεκα μήξαζεο / ζηέγλσζεο
 Μεραληθέο θαη ρεκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πιηθψλ θαη παξάκεηξνη κεραλνινγίαο ηεο εθηππσηηθήο
κεραλήο.
Βπηπιένλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε ζρέζε κε ηελ
εθάζηνηε κέζνδν,(νθζεη-θιεμνγξαθία-βαζπηππία-κεηαμνηππία,θ.α.), φπνπ αξθεηνί παξάκεηξνη
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ
θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην εθηππσηηθφ απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνπ Εshikawa K.
3.4.4.
Πνηφηεηα Υξσκαηηθήο Απφδνζεο ζε ηερληθφ κέζν, ( Οζφλε)
Καηά ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία ζηελ δηαρείξηζε ησλ ρξσκάησλ, γηα ηελ παξνπζίαζε ζε πνιιαπιά κέζα
(ππφζηξσκα θαη νζφλε-πξνβνιηθφ ζχζηεκα), παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αθφινπζεο ξνήο ζηελ
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ αξρείσλ-ζηνηρείσλ, ζηα κεραλήκαηα θαη ζηηο παξακέηξνπο, νη νπνίεο
ππάξρνπλ θαη ηελ δηακνξθψλνπλ, ζηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία.
Σα δεδνκέλα ζηνηρεία, δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο εθαξκνγέο ηεο παξαγσγήο, ηφζν ζηελ
εθηχπσζε ζε ππφζηξσκα ηφζν θαη ζηελ παξνπζίαζε ζε νζφλε ή ζε πξνβνιηθφ ζχζηεκα.
Ο Yui-Liang Chen et al (2005), παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ ρξσκαηηθή
αθηηλνβνιία (ρξψκα ζηελ νζφλε RGB), CMC ( l:c) formula θαηά ην CIE/94.
A. Καιηκπξάξηζκα
Β. Πξνζδηνξηζκέλα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο, (ICC profile)
Α. Καιηκπξάξηζκα ζε ραξαθηεξηζηηθά νζφλεο, θσηνγξαθηθήο κεραλήο, ζθάλεξ, εθηππσηή
Σν θαιηκπξάξηζκα απνηειείηαη απν ηα παξαθάησ ζηνηρεία.
1. Αηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο δεδνκέλσλ γηα ξχζκηζε ρξψκαηνο ζηα ζθάλεξ.
2. Αηαδηθαζία ξχζκηζεο ππθλνκέηξνπ, κε κεδεληζκφ ηεο έλδεημήο ηνπ ζε δηαθαλέο θαζαξφ ζεκείν ηνπ
θηικ ή ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή έλδεημε ρξψκαηνο, ζην ιεπθφ ππφζηξσκα, (Ννκηθφο .2006).
2α. Υξσκαηνκεηξία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ( Διεθηξνληθψλ κεραληζκψλ) ηεο νζφλεο.
2β. Υξσκαηνκεηξία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθάλλεξο θαη ησλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ
2γ. Υξσκαηνκεηξία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ, κέζα απν ηνπο κηθξνχο εθηππσηέο ε, ησλ
βηνκεραληθψλ εθηππσηηθψλ κεραλψλ, (θχιινπ θαη ξνινχ).
Με ηα ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλα νξίδνπκε θαη πξνζδηνξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε, ζηα δεδνκέλα ηεο
εθδνηηθήο δηαρείξηζεο ζε, θαιηκπξάξηζκα θαη ICC profile.
Καιηκπξάξηζκα, είλαη ε ξχζκηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα
ζηάληαξηο, ψζηε ε απφδνζή ησλ λα είλαη ζηαζεξή.
Β. Σα ICC profile
Σα ICC profile είλαη ε δεκηνπξγία ICC (πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο) γηα θάζε κεράλεκα, ην νπνίν
αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην ρξψκα θαη ε δηαδηθαζία γίλεηαη κεηά ην θαιηκπξάξηζκα, (JDF / CIP4,
2004).
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3.4.5.
Γηαθνξψλ

Παξνπζίαζε ησλ πζθεπψλ Μεηξήζεσλ Υξψκαηνο θαη Υξσκαηηθψλ

ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΖ ΥΡΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΠΤΚΝΟΜΔΣΡΑ

ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΑ

ΠΔΚΣΡΟΦΧΣΟΜΔΣΡΑ
Πεγή: Ννκηθφο . (2006)
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ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ

MONITOR-RGB,
SCANNER RGB

[ΣFT/LCD/Plasma,...]

CMYK ΔΚΣΤΠΧΣΖ

ΚΏΘΒ ΜΔΥΏΝΔΜΏ
«ΏΝΣΕΛΏΜΐΏΝΒΣΏΕ» ΣΟ ΥΡΧΜΏ
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΏ

RGB
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ
ΜΖΥΑΝΖ

CMYK
ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ
ΜΖΥΑΝΖ

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

ιεο νη δηαδηθαζίεο θαη πξνζδηνξηζκνί ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ, ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ
νξγάλσλ ειέγρνπ, πξνζεγγίδνληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηαχηηζε, κε ηα δεδνκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηχπσλ ή ησλ πξσηνηχπσλ, γηα ηελ αλαπαξαγσγή έθδνζεο.
ια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ απνρξψζεσλ θαη ησλ ρξσκάησλ, έρνπλ πνιιά
δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ έρνπλ, νκνην-εθδνζεί. Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ηφζν ε
θαηεγνξηνπνίεζε-ηαμηλφκεζε ζην RGB (αθηηλνβνιία θσηφο/νζφλε-πξνβνιηθφ ζχζηεκα), φζν θαη ζην
ζχζηεκα CMYK, (αληαλαθιαζηηθή αθηηλνβνιία κειαλψλ-ηφλεξ ζην εθηππσκέλν ππφζηξσκα), δελ
έρνπλ ηελ ίδηα βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ. Δ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ζηηο θσηεηλέο πεγέο RGB
(αθηηλνβνιία θσηφο/νζφλε-πξνβνιηθφ ζχζηεκα), ε δεχηεξε αλήθεη ζηηο αληαλαθιαζηηθέο ηδηφηεηεο
CMYK,(αληαλαθιαζηηθή αθηηλνβνιία κειαλψλ-ηφλεξ, ζην εθηππσκέλν ππφζηξσκα),(βι.πλνπηηθφ
πίλαθα, Απλαηφηεηεο ησλ Διεθηξνληθψλ Μέζσλ / Τπνζηξψκαηα-Οζφλεο-Πξνβνιηθά ζπζηήκαηα).
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3.4.6.
Απνηχπσζε θαηάηαμεο ησλ Μέζσλ σο πξνο ηα (Τπνζηξψκαηα-νζφλεοπξνβνιηθά ζπζηήκαηα)
Πξνζδηνξηζκφο θαη απνηχπσζε ησλ κέζσλ ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία
ΝΔΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ MASSMEDIA/CROSS MEDIA/
PRINTMEDIA
ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
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ζε
η

αθή
Φεθη
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LC
Πιάζ D
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 χ Π ξ νβ
ζηε
ν
κα, ιηθφ
R.G
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ε

CRT
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ΐ
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π

Φιεμ
νγξα
θ ία

Σππνγξαθία

φθ

Αηακ
φξ θ
γηα Α σζε
ίθηπν

θσ λν
Ραδηφ

λ
κπφ
Σα

...
φ,
ηθ
ζη
ια

d/
Dv /
Cd
HD

ηα
κα
-Π

ε

ψ
ηξ

ν/
δη
Ρ ά ζε
Β - ξα
Μ εφ
Μ ει
Σ


νχκ ελάξη
ν
ε
ΐί λ λ α  ρ
Κα
Σ
ισ ειεφ ηεν έδηα
δ ηα
θή ξαζε
Σε
ιεφ
ξ
αζε
Ο
Κ ηλ

ιν
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έη

ο
ζε
πσ
ηχ
Βθ
ο
νη
δα
νδ
ιί
έζ
ε ε
Μ
ζε ζ
σ χπσ
ξθ θη
κφ ε
ηα γηά

Α

εηφ
Κ ηλ θ σ λ ν
ιέ
Σε Ipod α
ξ
θν
Αηά dzets
ga

Κείκελν
Βηθφλα
Φσηνγξαθία
ρέδηα

ζ φλ

ζ
πν

r++
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ηί
αξ

Pa p e
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E

φλ ε
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Ό
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η
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Σερ

θφ
πηη είν
ε
θ
ξρ
νζε
Ώπ ζνλ-Ώ
Μέ

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

3.5.

Ρνή Γηαρείξηζεο ηνπ πκβαηηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Αξρείνπ

Δ εθδνηηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαρεηξηζηηθέο πεξηπηψζεηο-δηαθνξνπνηήζεηο, ζηελ
θαηεγνξία ηνπ έληππνπ πιηθνχ, φπσο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαθηλείηαη ή δηαλέκεηαη, ην ειεθηξνληθφ
αξρείν. ηε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε πξνζεγγίδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθδνηηθνχ πξντφληνο, ζχκθσλα κε
ην κνληέιν (βι. Crossmedia publishing θαη Παξαγσγή ΄Βληππεο ΐηνκεραλίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ-/πκβαηηθφ Βθδνηηθφ χζηεκα).
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Παξνπζηάδνπκε ηελ ηαμηλνκεκέλε θαηάζηαζε, ε νπνία απνηππψλεη ηνπο ηνκείο θαη θάζεηο, ζηελ
δηαλνκή-δηαρείξηζε, (ζπκβαηηθνχ-ςεθηαθνχ πξντφληνο) κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε, (πειάηεθαηαλαισηή).
Ρνή θαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο ηνπ πκβαηηθνχ θαη Φεθηαθνχ πξνηφληνο

3.5.1.

Δ θαηάζηαζε ηεο δηαλνκήο δηάζεζεο, ησλ ζπκβαηηθψλ ή ςεθηαθψλ έληππσλ πξντφλησλ.
Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Kipphan H.,ν πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ ζελαξίσλ
ζηελ δηαρείξηζε, δειαδή ηελ απνζήθεπζε ηελ δηαλνκή θαη ηελ δηάζεζε, ησλ ηππσκέλσλ
δηακνξθσκέλσλ ππνζηξσκάησλ, κέρξη ηνλ ηειηθφ πειάηε – θαηαλαισηή. Παξνπζηάδνληαη νη, Ώ, θαη ΐ,
πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο.
σγκεντρωτική Δκτσπωτική
Παραγωγή
«Δθηύπωζε θαη Γηαλνκή»

Πξνεθηύπωζε

Δθηύπωζε

(Ώλαινγία,
Αηάηαμε θιπ)

Οινθιήξωζε

Απνζήθεπζε
Βάζε
Γεδνκέλωλ

Φεθηαθή Βξγαζία

Βξγαζία
Βθηχπσζεο

Ψεθηαθή
Πξνεθηύ
πωζε

Βάζε
Γεδνκέλωλ

Α3

Ώπηνθίλεην
Α4

Σνπηθέο Δηαηξείεο Δθηύπωζεο

Αεδνκέλα
Γηαλνκέαο

Μεηαθνξηθό
Μέζν

Ώεξνπιάλν

Γιανομή Δκτύπωσης (αποκέντρωση)
«Γηαλνκή θαη Δθηύπωζε»

Φεθηαθή Βξγαζία

Γηαλνκέαο
(Γ)

Αηαλνκείο
Α2

Σξέλν

Πξνεηνηκαζία πγθεληξσηηθήο Βξγαζίαο
Καη Παξαγσγή

Β

Α1

Πειάηεο/Καηαλαισηήο

Δθηππωηήο/Δθδόηεο

Βξγαζία
Βθηχπσζεο

Αηαθνξεηηθέο Σνπνζεζίεο

Βθηππσκέλν
Πξντφλ

Μεηαθνξηθό
Μέζν

Αίθηπν

Πξνεηνηκαζία πγθεληξσκέλεο Βξγαζίαο

Ανξπθνξηθά
Αεδνκέλα
Μεηαθνξάο &
Ώιιεινγξαθία

Ψεθηαθή
Πξνεθηύ
πωζε

Μεηάδνζε
Δθηύπωζεο

Άκεζε Δηθόλα
(C to press)

NIP (C to print)

Οινθιήξωζε

Σνπνζεζία #1

Απνζήθεπζε

Α1

Οινθιήξωζε
Απνζήθεπζε

Α2

Οινθιήξωζε

Σνπνζεζία #3

Απνζήθεπζε

Α3

Premedia/Δθδόηεο
«Αίηεκα Βηβιίνπ»/NIP

(ΐηβιηνπσιείν)

Πεγή: Kipphan H. (2002)
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Σνπνζεζία #2

Πειάηεο/Καηαλαισηήο

Α

3.6.

πκπεξάζκαηα

ην θεθάιαην απηφ έγηλε ε πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ αλάιπζε ησλ
παξακέηξσλ κειέηεο θαη ζρεδίαζεο γηα ην crossmedia ζχζηεκα, κέζα απφ ηηο δνκέο ησλ ππνινγηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ (θείκελα θαη θσηνγξαθίεο)
κε ζθνπφ ηελ πνιιαπιή έθδνζε, ζε πνιιά κέζα, (Οζφλε ππνινγηζηή, δηαδίθηπν, θηλεηφ ηειέθσλν,
PDAs, θ.ιπ.).
Πξνζδηνξίζζεθαλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ JDF-CIP4, ησλ Crossmedia, κε ηελ αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο (workflow), ζε έληππε επηθνηλσλία.
ηε πξνζέγγηζε απηή ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη θαλεξφ θαη παξνπζηάδεηαη έλα αληηθεηκεληθφ πξφβιεκα
δηαρείξηζεο ηνπ ρξψκαηνο, ηφζν ζηε έληππε κνξθή, φζν θαη ζηε νζφλε, κε κεγάιν βαζκφ δηαθνξάο ηεο
απφδνζεο ηνπ ρξψκαηνο. Ώπηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπ RGB (αθηηλνβνιίαο) κε ηα
CMYK (κειάληα).
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4.

ΔΞΤΠΝΑ ΤΛΗΚΑ
4.1.

Δηζαγσγή ζηα Έμππλα Τιηθά θαη Σνκείο Δθαξκνγήο

Σν έηνο 2000, ην Νφκπει Υεκείαο απνλεκήζεθε ζε ηξεηο θαζεγεηέο/εξεπλεηέο, ηνπο Alan J. Heeger,
Alan G. Mac Diarmid and Hideki Shirakawa, γηα ηελ αλαθάιπςε αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε, ησλ
πνιπκεξψλ νξγαληθψλ πιηθψλ ζε αγψγηκα-εκηαγψγηκα πιηθά, (ζε ηδηφηεηεο ζηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα,
ππήξραλ κφλν ζηα κέηαιια).Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο,
ζε πνιιά εξεπλεηηθά πεδία θαη ηνκείο, φπσο, ηηο νζφλεο (displays), ηα θπθιψκαηα-κηθξνθπθιψκαηα
(wires), ηνπο επαηζζεηνπνηεηέο ( sensors) θαη άιια ζπλαθή ΄΄Διεθηξνληθά΄΄,Έμππλα πζηήκαηα.
Δ αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ πιηθψλ κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ, ζα πξνζθέξνπλ
κεγάιεο ππεξεζίεο ζε εθαξκνγέο θαη ζε πνιινχο ηνκείο. Βπηπιένλ κε ηηο εθηππσηηθέο ζχγρξνλεο
κεζφδνπο είλαη βέβαην φηη ζα μεθηλήζνπλ παξαγσγή ζε θζελά ειεθηξνληθά πξντφληα, ζε εθαξκνγή γηα
πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο, ζηελ ηαηξηθή, ζηελ επηθνηλσλία,ζηελ ειεθηξνληθή θαη ζα
κεηαζρεκαηίζνπλ-βειηηψζνπλ, πνιινχο ηνκείο θαη δξάζεηο. Βμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο δπλαηφηεηεο,
κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηνπο ηνκείο πνπ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ησλ. Βθαξκνγή ζηε ζπζθεπαζία
θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ, πνηψλ,εθαξκνγή ζηελ πεξίζαιςε,εθαξκνγή ζηελ βηνκεραλία νρεκάησλ θαη ζε
αξθεηέο άιιεο ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.

Πεγή: Alan Hooper, IoM3,(2005)

Σα έμππλα πιηθά,κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, ζε παζεηηθέο ή
δξαζηηθέο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο. Έρνπλ εθαξκνγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο,
IDTecxEX/Report, (2006), Nanomarkets (2007)
Μεξηθνί απφ ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπο έρεη επηθέξεη ζεκαληηθφ φθεινο είλαη νη
αθφινπζνη :
 Βλδπκαζία- ξνπρηζκφο
 ΐηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
 Κηελνηξνθία
 Εαηξηθή
 ΐηνκεραλία θαξκάθσλ
 Καηαζθεπέο (νηθεκάησλ ή άιισλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ)
 Διεθηξνληθά-ειεθηξηθά
 Άκπλα-αζθάιεηα
 Κίλεζε, δηαθίλεζε, δηαρείξηζε πιηθψλ
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Ώεξνδξφκηα
Παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο παξαγσγήο θαη εξγαζηψλ ζε κηα επηρείξεζε
πζηήκαηα πιεξσκήο
Ληαληθή πψιεζε
θ.ιπ.

Ο Alan Hooper, παξνπζίαζε ζρεδηαζηηθά ηνπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ, λα αλαπηχμνπλ
θαη λα εθαξκφζνπλ, ηέηνηα ζηνηρεία ζηνπο ηνκείο, πνπ ζα έρνπλ επθπή θαη έμππλε ζπκπεξηθνξά.

Πεγή: Alan Hooper, IoM3(2005)

Ο θαζεγεηήο Δ.Ulrich, παξνπζίαζε κία αξηζκεηηθή νζφλε, ε νπνία είλαη εθηππσκέλε κε βηνκεραληθή
ζπκβαηηθή κέζνδν (φθζεη)

πεγή: H.Ulrich, (2006) Οζφλε αξηζκεηηθψλ ελδείμεσλ

165

πεγή: R.Baumann (2006)

Ο εξεπλεηήο R.Baumann,εθηχπσζε θαη παξνπζίαζε, θαισδηψζεηο εθηππσκέλεο κε νθζεη, (εθαξκνγή
ζε παηρλίδη), R.Baumann/ Chemnitz Univ.(2006)

Πεγή: R.Baumann (2006)

Δ εηαηξείεο, Avery Dennison/Omron, θ.α., παξνπζίαζαλ θεξαίεο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID, εθηππσκέλεο
κε κέζνδν Φιεμνγξαθίαο κε εκηαγψγηκα πιηθά, (κειάληα), Avery Dennison/Omron, θ.α.,(2006)
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Πεγή: Avery Dennison/Omron (2006)

Βθηππσκέλα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα κε αγψγηκα κειάληα απφ ηελ εηαηξεία, Sun Chemical.

Πεγή: Sun Chemical (2006)

Βπίζεο εθηππσκέλα πιαζηηθά ππνζηξψκαηα γηα ηε δεκηνπξγία πιεθηξνινγίσλ απφ ηελ εηαηξεία
Parmod VLT.

Πεγή: Parmod VLT (2006)
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Δ εηαηξεία Power Paper παξνπζίαζε εθηππσκέλν ζπζζσξεπηή (Ρεχκαηνο 1,5 V ) εθηππσκέλν κε
φθζεη.

Πηγή: Power Paper (2005)

Βπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνκεραληθέο εθηππσηηθέο κέζνδνη γηα ηελ παξαγσγή ζε (ΣΣΕ),
ρξνλνζεξκνθξαζηαθνχο αηζζεηήξεο (δείθηεο), γηα ζπζθεπαζκέλα πξνηφληα (θξνχηα, θ.ιπ.)
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν θαίλεηαη ε ρξσκαηηθή εμήγεζε ζηηο έλλνηεο, (1.
θξέζθν, 2. εληφο νξίσλ, 3. εθηφο νξίσλ)
Γείθηεο ζε εθαξκνγή ζπζθεπαζκέλσλ θξνχησλ.
1. Κίηξηλν-Πξάζηλν → θξέζθν
2. Πνξηνθαιί → είλαη εληφο νξίσλ
3. Κφθθηλν → αθαηάιιειν γηα πψιεζε, (εθηφο νξίσλ)

Πεγή: ripe sense, (2004)
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Βθηππσκέλε εηηθέηα κε ζεξκνρξσκηθά κειάληα - (ΣΣΕ), ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη - αιιάδεη, κε ηελ
αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζεο.
ηελ παξαθάησ παξνπζίαζε εθηππσκέλνπ δείθηε ζε εηηθέηα, ην θαξαβάθη πξέπεη λα είλαη κπιέ γηα ηελ
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, φρη κφλν ζηελ ζπληήξεζε, αιιά θαη ζην ζεξβίξηζκα.

Πεγή: ripe sense (2004)

ΣΣΕ, Υξνλνζεξκνθξαζηαθνί δείθηεο. Δ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ζεκαίλεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο.

Πεγή: Iom3(2005)

Οη ρξνλνζεξκνθξαζηαθνί δείθηεο είλαη απηνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα κε ηελ αιιαγή
ηνπ ρξψκαηνο ζε επαίζζεηα ηξφθηκα – ζπζθεπαζίεο, π.ρ. παηδηθέο ηξνθέο, θ.ιπ.
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Πεγή: Σime strip (2004)

Οη ΣΣΐ Υξνλν-ΐην-Ώηζζεηήξεο. Βθαξκνγή ζε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα. Δ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο
ζεκαίλεη παξνπζία νμπγφλνπ, ζπλεπψο θαη αιινίσζε ηνπ ζθεπάζκαηνο.

Πεγή: VTT, (2005)
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Δθαξκνγή ζε ερεηηθφ ζήκα επηθάλεηαο, κε ηελ RFID ηερλνινγία
Άιιεο εθαξκνγέο ηνπ RFID ζπζηήκαηνο είλαη, ε δεκηνπξγία ερεηηθνχ ζήκαηνο απφ ηηο ηδηφηεηεο
ρξήζεο εκηαγσγψλ κειάλεο, (ζε θαηάιιειε δηάηαμε ζρήκαηνο), φπνπ κε ηελ ελζσκάησζε
πηεδνειεθηξηθνχ θξπζηάιινπ, δεκηνπξγείηαη ερεηηθφ ζήκα, κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο
ζηνλ κεζνδαθηχιην κεηαηξνπέα, ( mkv.itm.miun.se/paperfour).
πσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα, θαίλεηαη ην αθνπζηηθφ ζήκα, πεγή: IDTechEX, (2005).

Πεγή:IDTechEx, (2005)

Πεγή:Klaus Finkenzeller Giesecke θαη Devrient, (2003)
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Σα λέα θαηλνηνκηθά πιηθά (κειάληα), θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα
conductive inks / αγψγηκα κειάληα, ηα dielectric inks / δηειεθηξηθά κειάληα θαη ηα semiconductive inks
/ εκηαγψγηκα κειάληα. Βπίζεο, θαηαηάζζνληαη ζε κειάληα γηα εθηχπσζε θπθισκάησλ-θεξαηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ RFID, κε ηδηφηεηεο ζε ζπρλφηεηεο εθπνκπήο ζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο έδεημαλ
φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε εθαξκνγέο γηα θσηνβνιηατθά (solar array printing
-photovoltaic), κε πξννπηηθέο ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζηελ πξνζηηή ηηκή γηα ηελ ρξήζε απφ ην
επξχ θνηλφ, γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ.

4.2.

΄Δμππλα πζηήκαηα

4.2.1.
Οξηζκνί
Ο φξνο έμππλνο ή, επθπήο, πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηερλνινγίεο, πνπ εθαξκφδνπλ πιηθά ε
δηαδηθαζίεο, ζε αληίζηνηρεο έμππλεο εθαξκνγέο. πρλά φκσο ραξαθηεξίδεηαη έλα πιηθφ έμππλν, φηαλ
δεκηνπξγεί λέεο ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ έλα ζχζηεκα λα βειηηψλεη θαη λα αιιάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Σν έμππλν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ επαηζζεηνπνηεηή, (ην πιηθφ δεκηνπξγίαο) θαη ηελ ηερλνινγηθή
– ηερληθή εθαξκνγή ηνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ζε ζπλεξγαζία κε Δ/Τ. Tα
έμππλα ζπζηήκαηα, απνηεινχληαη απν ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία έρνπλ «έμππλε» ραξαθηεξηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Οη ιεηηνπξγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξηθά, κεραληθά,
νπηηθά, ζεξκηθά, καγλεηηθά θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο, ζε θαηλνηφκεο εθαξκνγέο, (IoM3 Smart
Materials for 21st Century ).
4.2.1.1.

Δθηχπσζε Ζιεθηξνληθψλ

Ο εξεπλεηήο Parashkov R.et al (2005), ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία ζπκπεξαίλεη θαη θαηαιήγεη φηη,
φιεο νη εθηππσηηθέο κέζνδνη ζα κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, κε πνιχ ρακειφ
θφζηνο θαη ζε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ.
Ο Harrop P.et al (2005), παξνπζίαζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο κεζφδνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία γηα ηε βηνκεραληθή εθηχπσζε γηα ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. Με απηή ηελ θαηάηαμε
πξνζδηφξηζε ην γεληθφ πεξηβάιινλ ησλ κεζφδσλ εθηχπσζεο θαη θαηάηαμε ηηο δπλαηφηεηεο, ζηελ
δηαδηθαζία ηεο εθηχπσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ.
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Ο Nomikos S.et al (2006), παξνπζίαζαλ κηα θαηάηαμε απφ ζηνηρεία, ηα νπνία πξνδηαγξάθνπλ δεδνκέλα
ησλ κεζφδσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην είδνο θαη ηε κέζνδν εθηχπσζεο, ζηε
δπλαηφηεηα ηεο ηερλνινγηθήο εθηχπσζεο ηεο θεξαίαο γηα ην ζχζηεκα ηνπ RFID. Πξνζδηφξηζαλ επίζεο,
ηα πιηθά ππνζηξψκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ νη αληίζηνηρεο κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο.
Έηζη κε ηελ θαησηέξσ θαηάηαμε, παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα ζπλνπηηθά, ν βαζκφο επηξξνήο θαη ε
δπλαηφηεηα ηεο έληαμεο ζην βηνκεραληθφ εθηππσηηθφ ζχζηεκα, ηεο παξαγσγήο ησλ ειεθηξνληθψλ
θπθισκάησλ, (γηα εθαξκνγή ζηα έληππα πξντφληα).
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Καηάηαμε ησλ κεζφδσλ εθηχπσζεο θαη δεδνκέλα βαζκνχ ελζσκάησζεο ζηα έληππα
ΜΔΘΟΓΟΗ
ΔΚΣΤΠΧ
Ζ

ΒΑΘΜΟ
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣ
Α θαη
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗ
Α ΚΑΣΑ ΣΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΣΖ
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧ
Ζ

ΒΑΘΜΟ
ΚΑΣΑΛΛΖ
ΛΟΣΖΣΑ
ΣΖ ΜΖΣΡΑ
ΔΚΣΤΠΧΖ

ΒΑΘΜΟ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗ
ΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΣΤΠΧΖ
ΚΔΡΑΗΑ

ΒΑΘΜΟ
ΔΝΧΜΑΣΧ
Ζ RFID

ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ
ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΔΝΣΤΠΑ ή
ΓΗΑ ΔΞΤΠΝΔ ΤΚΔΤΑΗΔ

ΛΕΘΟΓΡΏΦΕ
Ώ

Μεγάινο κέρξη
ηελ
πξφζζεηε
κεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Εθαλνπνηεηηθφ

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
ζηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ή/θαη
εθηφο απφ απηή

Υαξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν,

ΞΔΡΏ
ΟΦΒΣ

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Καιή

Εθαλνπνηεηηθφο

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
ζηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ή/θαη
εθηφο απφ απηή

Υαξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν,

ΦΛΒΞΟΓΡΏ
ΦΕΏ

Πξφζζεηε
κεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Καιή

Εθαλνπνηεηηθφο
–

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
εθηφο απφ ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

Υαξηί, πιαζηηθφ,

ΐΏΘΤΣΤΠΕ
Ώ

Πξφζζεηε
κεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Καιή

Εθαλνπνηεηηθφο Βμειίζζεηαη

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
εθηφο απφ ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

Υαξηί,
πιαζηηθφ,
αινπκηλίνπ..

ΜΒΣΏΞΟΣΤ
ΠΕΏ

Μέηξηα
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Καιή

Βιάρηζηνο
Μέηξηνο

/

Μηθξή
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
εθηφο απφ ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

Υαξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν,
μχιν, χθαζκα, γπαιί

ΤΦΕΣΤΠΕΏ

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Καιή

Εθαλνπνηεηηθφο Βμειίζζεηαη

Μεγάιε
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα
εθηφο απφ ηελ
παξαγσγηθή
δηαδηθαζία

Υαξηί, πιαζηηθφ,

ΦΔΦΕΏΚΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
,
Ε,
ΕΕ,
ΕΕΕ(βι.ηνκείο
Φ.Β.)

Βιάρηζηνο κέρξη
ηε
κέηξηα
παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα

Πξντφλ έληππν,
κφλν
ζε
νξηζκέλεο
κνξθέοηερλνινγίεο

Μέηξηα
Βμειίζζεηαη / εθηχπσζε
ςεθαζκνχ

ΟΦΒΣ

Ε, ΕΕ

Βμειίζζεηαη

Βμειίζζεηαη

θχιια

Υαξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, Άιια
ζπκβαηά ππνζηξψκαηα

Πεγή: Nomikos S. et al (2006 )

4.2.2.

Οξνη θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία

Δ έμππλε ζπζθεπαζία δελ έρεη θάπνηα επαθξηβή εξκελεία, παξφια απηά, είλαη έλαο φξνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο λέεο ζπζθεπαζίεο, πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα
κηαο απιήο αιιαγήο ζην ρξψκα, ζην ζρήκα, ζηα γξαθηθά θαη ζηα barcodes. κσο νη δηάθνξνη νξηζκνί
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη (ζε μέλε απφδνζε), Smart – Intelligent – Hybrid. Ώπηνί νη φξνη έρνπλ
αλαθνηλσζεί θαη δειψλνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη θαη πεξηβάιιεη ελλνηνινγηθά ζην ζχζηεκα ή, ηε
ρξήζε ή, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ζρέζε ηνπο. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νξηζκνί :
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Δμππλε σο πξνο ηελ ρξήζε ηεο,
Δπθπή σο πξνο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο θαη
Τβξηδηθή σο πξνο ηελ ηερλνινγία, Nomikos et al (2005).
Μεξηθέο θνξέο, πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ, ηεο επθπνχο ζπζθεπαζίαο ζηα ειεθηξνληθά
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κφλν.
ήκεξα, ε έμππλε ζπζθεπαζία δηακνξθψλεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ
ςεθηαθή ηερλνινγία, κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα RFID θαη ηνπο ρξσκνζεξκνθξαζηαθνχο ή, βηνινγηθνχο
αηζζεηήξεο-δείθηεο.
ηνλ νξηζκφ ηεο έμππλεο ή επθπνχο ζπζθεπαζίαο, έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε θαη ην εξεπλεηηθφ ηκήκα
ηνπ Cambridge, δειαδή φηη, δελ ππάξρεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο (αθφκε), γηα ηελ έλλνηα ηεο έμππλεο
ζπζθεπαζίαο, δηφηη πεξηέρεηαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηνκείο, IDTechEx, Report, (2005).
Δ έμππλε ζπζθεπαζία, είλαη ε ζπζθεπαζία εθείλε ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζπκβαηηθή θαη λέα
ειεθηξνληθή ηερλνινγία θαη απνηειείηαη απφ έλα ελζσκαησκέλν κηθξνηζίπ, θεξαία θαη κπαηαξία.
Μπνξεί λα επηθνηλσλεί αζχξκαηα ζε ζπκβαηά ειεθηξνληθά κέζα. Παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη
αιιειεπηδξά κέζσ ελφο ππνινγηζηή ή κε άιιν ζπκβαηφ ειεθηξνληθφ κεράλεκα, Nomikos et al (2006).
Ο Harrop P. πξνηείλεη φηη, κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έμππλε ζπζθεπαζία, (ε νπνία κπνξεί εθηφο
ησλ ζπκβαηηθψλ δξάζεσλ ηεο, α. Πξνζηαζία, β. Βπηθνηλσλία, γ. Αηαθίλεζε, δ. Ώπνζήθεπζε ), λα
δχλαηαη λα εθαξκφζεη δηαδηθαζίεο ζπζηεκάησλ RFID, θεξαίεο κπαηαξία θαη δείθηεο θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηθξή ή κεγάιε απφζηαζε, κε πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηεο πξνζηαζίαο, Harrop P. (2005). Σελ ίδηα άπνςε-πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη θαη ν Kit L.Yam, ν νπνίνο
πεξηγξάθεη ζε εθαξκνγέο ηφζν ηεο ηερλνινγίαο, φζν θαη ζε ρεκηθέο-θπζηθέο εθαξκνγέο ζηα ηξφθηκα,
Kit L.Yam et al (2005).
Δ δπλακηθή ζπλεξγαζία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο RFID, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ δέθηε
(αζχξκαηα ), ζε ζπκβαηφ ειεθηξνληθφ κεράλεκα θαη λα παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο,
ζε νπνηαδήπνηε νζφλε, κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, Frank Siegmund, (2004). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη
ζπλππάξρνπλ νη ηππσκέλεο θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε θαη επαλέθδνζε
ησλ πιεξνθνξηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, Kuusisto Jani-Mikael, (2005)
ΐαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εμέιημεο απφ ηε ζπκβαηηθή ζπζθεπαζία ζε πβξηδηθή έμππλε
ζπζθεπαζία Nomikos S.et al (2005), είλαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ζρεδίαζεο,
ζε ηνκείο παξαγσγήο, κε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν,π.ρ. ηελ ρξήζε ηνπ, ηνλ παξαγσγφθαηαζθεπαζηή,ηελ ηζηνξία ηνπ,θ.ιπ. Έρεη δπλαηφηεηεο απηφκαηεο ελεκέξσζεο ζε πνιιαπιά κέζα.
Βπίζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε δηαρείξηζε ζηε ξνή παξαγσγήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
π.ρ.(εθνδηαζηηθή αιπζίδα) αιιά θαη λα πξνζθέξεη γεληθέο ή εηδηθέο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηεο θνηλσλίαο.
Με ηελ απνηχπσζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ έμππλε ζπζθεπαζία, θαηαγξάθνπκε ηηο απαηηήζεηο ζηε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο. Ώπηέο νη παξάκεηξνη απνηεινχληαη, ηφζν απν ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα
ηεο ζπκβαηηθήο ζρεδίαζεο φζν θαη απν ηα δεδνκέλα ηεο ζρεδίαζεο ησλ ειεθηξνληθψλ απαηηήζεσλ.
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Πεγή: Ννκηθφο . (2007)
Δ έμππλε ζπζθεπαζία ζην ζχζηεκα RFID, έρεη πεξηζζφηεξεο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζηελ ζρεδίαζε,
ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ.
Πξνυπφζεζε είλαη, νη απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαισδηψζεσλ ή, ηεο θεξαίαο ηνπ RFID ζπζηήκαηνο θαη νη
απαηηήζεηο ζρεδίαζεο ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο.

Δ εηαηξεία Cypak, δηακφξθσζε έλα ειεθηξνληθφ αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα,(ζηε εθηππσκέλε ζπζθεπαζία),
γηα ηα ηαρπδξνκεία ζηελ νπεδία, CYPAK (2005).
Βξεπλεηέο, απφ ην Mid Sweden University ( June 2007), έρνπλ θαηαζθεπάζεη-ηππψζεη, έλα
δηαδξαζηηθφ ππφζηξσκα ζε ραξηί, (κε εκηαγψγηκα κειάληα), ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ ερείν θαη ηίζεηαη
ζε ιεηηνπξγία κε ηελ αθή.
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Πηγή: Mid Sweden University-paperfour, (June 2007)

Ο Mikael Gulliksson, επηθεθαιήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ππνζηεξίδεη, "We combine paper with
printed graphic codes and electronically conductive ink that is engineered to be sensitive to
pressure.Then digital information is embedded in the paper, and when it is touched, the information
comes out via printed speakers."

Πεγή: Mid Sweden University-Project Paperfour, (June 2007)

Βηδηθή ζρεδίαζε (ζηελ εηθφλα), γξαθηθφ ζρέδην αληίζηαζεο – θαισδίσζεο (ιεηηνπξγεί κε αθή), φπνπ
κε ζπλεξγαζία πξνγξάκκαηνο Δ/Τ (Αεμηά), ην εθηππσκέλν ζρήκα-θαισδίσζε, ιεηηνπξγεί ζαλ ερείν
θαη κεηαθέξεη ερεηηθφ κήλπκα.
Παξαθάησ, απφ ην Mid Sweden University (June 2007), παξαζέηεη κία εθαξκνγή ζε ζπζθεπαζία
θαξκάθνπ "MEDICIN", ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ αλσηέξσ θαηαζθεπή. Δ
θαηαζθεπή ηεο ραξηνζπζθεπαζίαο ζα έρεη φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ (ζε
εθδνηηθή –εθηππσηηθή παξαγσγή ), ζε έλα ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν, Δ.Β.Β..
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Πεγή: Mid Sweden University-paperfour, (June 2007)

4.2.3.
4.2.3.1.

΄Δμππλα Έληππα – Ζιεθηξνληθά Πξντφληα κέζσ ηνπ RFID
Γεληθφο νξηζκφο

Σν ζχζηεκα ηνπ RFID είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ηαπηνπνίεζε, κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο. Σν
ζχζηεκα απηφ φηαλ ελζσκαησζεί ζε ππφζηξσκα, ηφηε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έληππν κε ειεθηξνληθέο
δπλαηφηεηεο.
Σν ζχζηεκα RFID, πξνηείλεη ην MIT (2004) φηη :
Α. Βίλαη κία ηερλνινγία πξνζδηνξηζκνχ θαη ηαπηνπνίεζεο.
B. Αελ είλαη κηα απιή ζπκπιήξσζε θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θσδηθνπνίεζεο ηνπ Barcode.
Γ. Έρεη κηα κεγάιε πξνζδηνξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη αλαγλσξίδεηαη θαη κέζα απφ πνιινχο πεξηνξηζκνχο.
Γ. Μπνξεί λα γξάθεη πιεξνθνξίεο λα δηαγξάθεη θαη λα έρεη πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη κλήκε.
Δ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δχζθνιν πεξηβάιινλ ζαλ επαηζζεηνπνηεηήο, αιιά θαη ζαλ δπλακηθφ –
δξαζηηθφ έληππν ή πξντφλ, π.ρ. εηηθέηα-θαξηειάθη-βηβιίν-αθίζα, θ.ιπ.
Σν ζχζηεκα RFID έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εθαξκνγέο, ην νπνίν δειψλεη φηη κπνξεί λα
δηαρσξίζεη ηελ πιεξνθνξία, θαζψο θαη λα ηελ ηαμηλνκήζεη.
Σν MIT, πξνηείλεη ζηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο, φηη ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ νη ζπρλφηεηεο
ζπκβαηφηεηαο κε ην αληίζηνηρν πξντφλ, θαζψο ρξεηάδεηαη ηαχηηζε κε ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη
ηνπο αλαγλψζηεο ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο- έληππα, (θαξηειάθηα, εηηθέηεο, έληππεο ζπζθεπαζίεο, θ.α.).
Έμππλεο θάξηεο
Έμππλεο θάξηεο νλνκάδνπκε ηηο θάξηεο κε ηζηπ, εθείλεο δειαδή πνπ πεξηιακβάλνπλ επάλσ ηνπο κηα
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη κπνξνχλ λα έρνπλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα κέζα ζηελ κνλάδα απηή.
Έμππλεο εηηθέηεο
Δ έμππλε εηηθέηα είλαη, κηα επίπεδε επηθάλεηα πνπ επηθνηλσλεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε ηνλ πνκπφ. Οη
εηηθέηεο κπνξνχλ λα είλαη κφλν αλάγλσζεο ή εηηθέηεο αλάγλσζεο θαη απνζήθεπζεο. Οη εηηθέηεο
δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε παζεηηθέο-εκηπαζεηηθέο-ελεξγέο. Οη παζεηηθέο έρνπλ
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κφλν θεξαία θαη αλαγλσξίδνληαη απφ κία πήγή εθπνκπήο, (π.ρ.αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα ζηα βηβιία). Οη
εκηπαζεηηθέο έρνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαη απνηεινχληαη απφ θεξαία θαη ηζίπ. Οη
ελεξγέο εηηθέηεο είλαη νη εηηθέηεο, κε πεγή ελέξγεηαο, (ζπλήζσο κε κηα πνιπζηξσκαηηθή, επιχγηζηε θαη
κε ρακεινχ θφζηνπο κπαηαξία), IDTechEx, (2005).
Δλεξγή έμππλε εηηθέηα
Βίλαη έλα εθηππσκέλν κηθξήο δηάζηαζεο ραξηηνχ (εηηθέηα), πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα κπαηαξία θαη έλα
θχθισκα (θεξαία).
Μέζα ζηνλ φξν έμππλεο εηηθέηεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα έμππλα εηζηηήξηα θαη ηα εχθακπηα
ππνζηξψκαηα, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο έμππλεο θάξηεο,
(ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, π.ρ.πξσηφθνιια) θαη αο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απφ
απφζηαζε. Σν ηειεπηαίν είλαη δηαθνξεηηθφ, αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ζέκα.
Οη έμππλεο εηηθέηεο δηακνξθψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο θαηαζηάζεηο ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν, αιιά θαη ζηε δπλακηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο. Μπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα ζψζνπλ δσέο θαη
λα δεκηνπξγνχλ νιφθιεξα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζήκεξα
είλαη επίπεδεο, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε
δχζθνια ζεκεία φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζπζθεπαζία. Οη έμππλεο εηηθέηεο έρνπλ πάρνο κέρξη 0.3mm.
Παζεηηθέο εηηθέηεο
Οη παζεηηθέο εηηθέηεο δελ πεξηέρνπλ κπαηαξία. Ώληινχλ ηελ ελέξγεηα ηνπο απφ ξαδηνθχκαηα πνπ
κεηαδίδνληαη απφ ηηο ζπζθεπέο αλάγλσζεο. Δ ζπζθεπή αλάγλσζεο κεηαδίδεη έλα ρακειφ ξαδηνζήκα
κέζσ ηεο θεξαίαο, ζηελ εηηθέηα ε νπνία ην ιακβάλεη. Δ εηηθέηα ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αλαγλψζηε
γηα ηελ επαιήζεπζε-ηαπηνπνίεζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ζηνηρείσλ. Δ πιεηνςεθία ησλ παζεηηθψλ
εηηθεηψλ ιεηηνπξγνχλ επαλαζθεδάδνληαο ην ζήκα απφ ηνλ αλαγλψζηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε θεξαία ζα
πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα ζπγθεληξψλεη ελέξγεηα απφ ην εηζεξρφκελν ζήκα θαη λα ην
κεηαδίδεη.
Βμαηηίαο ηεο απνπζίαο νπνηαδήπνηε πεγήο ελέξγεηαο νη δηαζηάζεηο ησλ εηηθεηψλ είλαη ζεκαληηθά
κηθξέο. Σν κηθξφηεξν κέγεζνο πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη 0.15mm X 0.15mm θαη ην πάρνο
ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πάρνο ελφο θχιινπ ραξηηνχ (7.5 micrometers). Οη παζεηηθέο εηηθέηεο έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή εκβέιεηα αλάγλσζεο πνπ πνηθίιεη απφ 10cm κέρξη κεξηθά κέηξα, εμαξηψκελν απφ ηελ
επηιεγφκελε ζπρλφηεηα θαη ην κέγεζνο / ζρήκα ηεο θεξαίαο. Έρνπλ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο
θαη είλαη αξθεηά ρακειφηεξεο ζην θφζηνο, κε απνηέιεζκα λα είλαη ε ηδαληθή ιχζε, γηα ρξήζε ζε θζελά
αληηθείκελα. Οη παζεηηθέο εηηθέηεο είλαη αξθεηά πην ειαθξέο θαη πην θζελέο ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγέο,
ελψ έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο. Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη έρνπλ κηθξφηεξε εκβέιεηα
αλάγλσζεο θαη απαηηείηαη ε χπαξμε ηζρπξνχ αλαγλψζηε. Βμαηηίαο ηεο απιντθφηεηαο ηνπο είλαη νη
ηδαληθέο γηα παξαγσγή θεξαηψλ κε ηηο εθηππσηηθέο κεζφδνπο, Nomikos et al (2006).
Ζιεθηξνληθφο Έιεγρνο
Διεθηξνληθή επνπηεία-έιεγρνο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθπγή θινπήο, ζε καγαδηά θαη βηβιηνζήθεο.
Ώπηέο νη εηηθέηεο δελ πεξηέρνπλ δεδνκέλα, είλαη παζεηηθέο εηηθέηεο.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παζεηηθψλ εηηθεηψλ, ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ
πξντφλησλ, (θαιπκκέλεο-πξνζηαηεπκέλεο), ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηηο αλαθαιχςεη, έλαο θιέθηεο.
Γεληθέο ρξήζεηο ησλ RFID πζηεκάησλ
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ έρνπλ πηζηνπνηήζεη ηελ ρξήζε ηνπο θαη ζπλερίδνληαη λα
ηζρπξνπνηνχλ ηελ ζέζε ηνπο, αθφκα πεξηζζφηεξν. Σα RFID ζψδνπλ δσέο, απνηξέπνπλ αζζέλεηεο θαη
εγθιήκαηα, ηελ δηαζθέδαζε θαη έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζε κειινληηθφ
πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο κηαο εηαηξείαο, IDTechEx, (2006).
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Με ηελ βνήζεηα ησλ RFID ζπζηεκάησλ, κεηψλεηαη ην θφζηνο γηα φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απφ
ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ θαηαζθεπαζηή, κέρξη ηνλ θαηαλαισηή θαη κέρξη ηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ αλαθχθισζε. Δ έμππλε ζπζθεπαζία δεκηνπξγεί, κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο
ηεο θνηλσλίαο, ζε θιάδνπο π.ρ. θαξκαθνπνηψλ, ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, ηνλ ζηξαηφ, ηηο
βηβιηνζήθεο, ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο, θ.ιπ.
Έμππλα ζηνηρεία ζε πξντφληα
ηαλ κηιάκε γηα ελίζρπζε ηνπ πξντφληνο ελλννχκε ηελ πξνζζήθε ρξήζηκσλ ή ειθπζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε
έλα πξντφλ ή ζε κηα ζπζθεπαζία, κε ηελ βνήζεηα κηαο εηηθέηαο ή κε ελζσκάησζε, π.ρ. νη ρξσκαηηθέο
αιιαγέο ζηελ ηαηλία ειέγρνπ, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο θαηλνχξγηεο κπαηαξίεο γηα λα ππάξρεη
πηζηνπνίεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπο.
Δ κειέηε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη εηηθέηεο ζε πξντφληα
θαη ζε ζπζθεπαζίεο, ηα νπνία αληρλεχνπλ δηάθνξα ζηνηρεία θαη θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. ε
ππεξζέξκαλζε θαηά ηε κεηαθνξά πξνηφλησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα καγεηξέκαηνο, ην αλαπνδνγχξηζκα ηνπ
πξντφληνο, ηηο δνλήζεηο ή θαη ηε απνζηείξσζε ελφο πξντφληνο, θ.ιπ. ια απηά έρνπλ βνεζήζεη ζηε
ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εηηθεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο εθδφζεηο π.ρ. δείθηεο – βηναηζζεηήξεο,
κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ζπγθεθξηκέλα βαθηήξηα θαη ηνχο. Σν κηθξφ πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη έμππλεο
εηηθέηεο λα αληρλεχνπλ δηάθνξα ζπκπηψκαηα φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη επεηδή νη ειεθηξνληθέο
δξάζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηη γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα ην θαηαγξάςνπλ
ςεθηαθά. Μηα εηηθέηα κπνξεί λα ζπλδπάδεη δχν εθαξκνγέο απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο.
Άιιεο εθαξκνγέο πνπ ζα πξνζηεζνχλ άκεζα είλαη, ζηα παηρλίδηα θαη ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ
απεπζχλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή, δεκηνπξγψληαο έμππλεο επηθάλεηεο πάλσ ζην πξντφλ θαη ζηελ
ζπζθεπαζία.
4.2.3.2.

ΣΣΗ θαη ΣΣΒ ηερλνινγία θαη νξηζκνί

Υξφλν-ρξσκνζεξκνθξαζηαθνί δείθηεο, (ΣΣΗ ) Time Temperature Indicators or Integrators
Βίλαη έλα ζχζηεκα επηζήκαλζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
ηαπηφρξνλα κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.
Έρνπλ ηελ κνξθή κίαο «δσληαλήο», ρακεινχ θφζηνπο απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ή, είλαη ελζσκαησκέλε
ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Οη ΣΣΕ, επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ελδερφκελεο θαθνκεηαρείξηζεο
ηνπ πξντφληνο, φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο.
Βίλαη ρεκηθά ελεξγνί θαη δείρλνπλ κία εχθνια κεηξήζηκε, ζσξεπηηθή ρξσκαηηθή αιιαγή. Οη δείθηεο
ΣΣΕ, παξαθνινπζνχλ ην ρξνλνζεξκνθξαζηαθφ ηζηνξηθφ ησλ ηξνθίκσλ ζε φιε ηνπο ηελ πνξεία,απφ ην
ζεκείν παξαγσγήο, ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο δηαλνκήο, κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, Taoukis P.,(2004).
Bην-επαηζζεηνπνηεηέο, (ΣΣΒ)Time Thermochromic, Bio-Sensors
Έλαο βηναηζζεηήξαο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ,γηα ηελ αλίρλεπζε, (κηθξνβίσλ
ή νμπγφλνπ), ν νπνίνο ζπλδπάδεη έλα βηνινγηθφ ζχλνιν θαη ζπλεξγεί κε έλα θπζηθνρεκηθφ αληρλεπηή.
Βίλαη έλαο βηναηζζεηήξαο αεξίσλ, (νμπγφλνπ) βαζηζκέλνο ζηηο ρξσκαηηθέο αιιαγέο-νμεηδψζεηο πνπ
επαηζζεηνπνηνχληαη ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Ώπηά είλαη έλδπκα θαη απνδίδνπλ κηα κπιε ή άιιε
απφρξσζε ζε ζπρλφηεηα νξαηνχ θάζκαηνο, 610 nm. Ο βηναηζζεηήξαο νμπγφλνπ είλαη ζε ζέζε λα
αληρλεχζεη, έλα επξχ θάζκα ησλ ζπγθεληξψζεσλ νμπγφλνπ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα λα
αλαθηήζεη ην κπιε ρξψκα, δειαδή ν ρξφλνο απφθξηζεο βηναηζζεηήξσλ, είλαη θαζνξηζκέλνο απν ηελ
θαηαζθεπή ησλ γηα ηνλ ζθνπφ ρξήζεο ησλ. Ο βηναηζζεηήξαο νμπγφλνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα δείμεη ηηο ζπγθεληξψζεηο νμπγφλνπ επάλσ απφ ηα απνδεθηά επίπεδα, (ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ)
πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ
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ζπζθεπάζηεθαλ θάησ απφ ηα αξρηθά ρακειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ, Gardiol A.E et al
(1996).
4.2.3.3.
Δθηππσκέλεο Μπαηαξίεο – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηππσκέλνπ
κηθξν-ζπζζσξεπηή.
Δ κπαηαξία ιεηηνπξγεί ζαλ κηα κνξθή απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο, κε πνιιέο εθαξκνγέο ζηα
κηθξνειεθηξνληθά θπθιψκαηα,ζηα νπνία παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα, (πνπ ρξεηάδεηαη έλα κηθξνζχζηεκα),
γηα λα ιεηηνπξγήζεη.
ηελ αγνξά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ξαδηνζπρλφηεηαο (RFID), πξφζθαηα δεκηνπξγήζεθε ν ηχπνο
εθηππσκέλεο κπαηαξίαο- PowerID ή θαη ζηα ζπζηήκαηα εηηθεηψλ RFID, γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή
ζην πεξηβάιινλ ηεο δηαθίλεζεο (εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). Δ ηππσκέλε κπαηαξία πξνζθέξεη επίζεο ζηε
γξακκή παξαγσγήο ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο ηήο ξνήο παξαγσγήο ησλ
κπαηαξηψλ θαη πξντφλησλ ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο θαηαζθεπαζηέο κέζσ ηνπ ηκήκαηνο PowerInks. Οη
ηερλνινγίεο ηεο εθηππσκέλεο κπαηαξίαο θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηα ζρέδηα πξντφλησλ
πξνζηαηεχνληαη, απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο παγθνζκίσο.
Καηά ηελ παξαγσγή εθηππσκέλσλ κπαηαξηψλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε ξνή εξγαζίαο,
δηφηη πεξηιακβάλεη αξθεηέο εθηππσηηθέο θάζεηο θαη επίπεδα. Ώπηφ ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφ εθδνηηθφ
ζχζηεκα.

Πεγή: Power Paper LTD

Δθηππσκέλε Μπαηαξία - Δθαξκνγέο
Δ ηερλνινγία ησλ δπλακηθψλ εηηθεηψλ ή θαξηειάθηα, γηα ζπζηήκαηα RFID, είλαη κηα πξφζθαηε
θαηλνηνκία, πνπ εμεηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ RFID. Βίλαη γλσζηφ, φηη
νη «εκη-παζεηηθέο» ή «εκηελεξγέο» εηηθέηεο, είλαη νη εηηθέηεο πνπ πεξηέρνπλ κηα πεγή ελέξγεηαο, κηα
θεξαία θαη έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα.
Δ θχξηα ηερλνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ παζεηηθήο θαη εκηπαζεηηθήο εηηθέηηαο-θαξηειάθη, είλαη φηη ε
κπαηαξία πνπ δίδεη ελέξγεηα ζε εηηθέηεο, πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη θαηάιιεια κε ηελ εηηθέηα πνπ
ιακβάλεη ην αληίζηνηρν πνζφ ελέξγεηαο ζήκαηνο, γηα ην θχθισκα. Με απηή ηε δηαδηθαζία ζα επηηεπρζεί
ζην επίπεδν δηέγεξζεο, «ζα μππλήζεη» θαη ζα εθπέκςεη ηα ζήκαηα πίζσ, ζηνλ αλαγλψζηε. Οη παζεηηθέο
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εηηθέηεο ζπιιέγνπλ ελέξγεηα απφ ην ζήκα ηνπ αλαγλψζηε, ελψ νη εηηθέηεο εκη-παζεηηθήο θαηαζθεπήο,
πεξηέρνπλ κηα ελζσκαησκέλε πεγή ελέξγεηαο θαη δελ ζπιιέγεη ελέξγεηα απφ ηνλ αλαγλψζηε. Ώπηφ
επηηξέπεη ηηο εκη-παζεηηθέο εηηθέηεο λα έρνπλ ππεξνρή απφ ηηο παζεηηθέο εηηθέηεο.
4.2.4.
4.2.4.1.

Δθαξκνγέο ζηελ πζθεπαζία
΄Δμππλε πζθεπαζία

ηε έμππλε ζπζθεπαζία ππάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ
δξάζεηο θαη δπλακηθή, γηα αξθεηνχο θιάδνπο ζηνλ επξχηεξν παγθφζκην ρψξν. χκθσλα κε ηηο
νηθνλνκηθέο κειέηεο (Reports), ηνπ Harrop, IDTechEx (2006) θαη www.Nanomarkets.net (2007) ε
αγνξά ζα αλαπηχμεη απηά ηα ζπζηήκαηα (RFID-TTI-TTB-Acoustic, θ.ιπ.) θαη απηφ θαίλεηαη θαζαξά
απν ηα νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ, ηφζν ζε θνηλσληθφ-θαηαλαισηηθφ επίπεδν πξνζθνξάο φζν θαη ζε
επηρεηξεκαηηθφ φθεινο.
Βπίζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, BITCOM, (2005), θάζε αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπ έμππλνπ πξντφληνο,
είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε, ηέηνησλ δνκψλ θαη δξάζεσλ, ζε ζπζηήκαηα πνπ νξίδνπλ ην
πεξηβάιινλ ησλ RFID ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιιψλ εθαξκνγψλ ηνπο. Ώπηφ είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκν
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ζε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα
θαη επνκέλσο ζα ζπλδπάζνπλ λέα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη πξνκεζεπηέο θαη
ζα θαζηεξψζνπλ ππνδνκέο, γηα ζηαζεξή δηά-επηρεηξεκαηηθή παγθφζκηα δξάζε.
Σν Βξεπλεηηθφ θέληξν ηνπ VTT (Information Technology, Finland), έρεη απνηππψζεη-δεκηνπξγήζεη,
κία γεληθή ζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα έρνπλ παξέκβαζε ζε αξθεηνχο ηνκείο, ζε δηαδηθαζίεο,
ζε θάζεηο θαηαζθεπήο, αιιά θαη ζε επαίζζεηνπο ρψξνπο ζηελ δνκή ηεο θνηλσλίαο. Πξνηείλνπλ έλα
γεληθφ πιαίζην ζπλεξγαζηψλ θαη δξάζεσλ κε ηεξάζηην αληηθείκελν εθαξκνγψλ.
4.2.5.
Σερλνινγηθά Γεδνκέλα ηνπ πζηήκαηνο ηεο ΄Δμππλεο πζθεπαζίαο
Σν εξεπλεηηθφ θέληξν ηνπ VTT, παξνπζίαζε κία θαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα
επεξεάζνπλ, ην γεληθφ πιαίζην ηεο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο.
πηγή: VTT Information Technology, Finland

Πεγή: VTT Information Technology, Finland, (2005)

Οη Cooney and Winkles, απνηππψλνπλ ηε λέα ηερλνινγία θαη ηε λέα θαηάζηαζε ζηελ εθνδηαζηηθή
αιπζίδα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηα ηξφθηκα, ε νπνία ζα ηξνπνπνηεζεί θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.
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Cooney and Winkless, (2003) ΄Δμππλε ζπκπεξηθνξά ζε πξντφληα

Διζαγυγή Καινοηόμυν Σεσνολογιών
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Ακεπαιόηηηα
Βεληιυμένη
ΒεληιυμένηΟπαηόηηηα
Οπαηόηηηα
Βεληιυμένη
ΒεληιυμένηΑζθάλεια
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Δςθςήρ
ΔςθςήρΑνάδπαζη
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Γιπλήρ Καηεύθςνζηρ
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Δνιζσςμένη Λήτη
Απόθαζηρ

Πεπιβάλλον
Θεπμοκπαζία

Μικποβιολογικά

Μια Γςναμική Πποζέγγιζη ηην Αζθάλεια Σποθίμυν
Καινοηόμερ, αποδιοπγανυηικέρ ηεσνολογίερ βαζιζμένερ ζηον όπο ηποθίμυν
ππαγμαηικού σπόνος

Πηγή: Cooney and Winkless (2003)

Απνηχπσζε ηεο πξφβιεςεο γηα εθαξκνγέο ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία, απφ ηελ IDTechEx.

Απνηχπσζε θαηάζηαζεο ζρεδίαζεο ηνπ Ζ.Δ.Δ. κε ζχζηεκα RFID
Με ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε παξνπζίαζε θαη ζπιινγή, θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε ησλ δπλαηνηήησλ,
θαηαγξάθνπκε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β..
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Δ ρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β., έρεη πξνυπφζεζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ζπκβαηηθήο έθδνζεο, ηηο
γλψζεηο ζρεδίαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ θαη ζρεδίαζεο ειεθηξνληθψλ, κε ζθνπφ ηηο απαηηήζεηο
ρξήζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηηο απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο, ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ.

ΝΕΑ ΧΕΔΙΑΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΕΝΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ
υμβατική
χεδίαση
Εντύπου &
χεδίαση
Ηλεκτρονικών

Απαηηήζεηο Έθδνζεο &
Γηαρεηξηζηηθέο Ηι.Ιθαλόηεηεο
Μνξθή-ρέδην-Πξηγξάκκαηα
Αξρεία
Σερλνινγία
Τιηθά- Σα.Q.M.

Απαιτήσεις Χρήσης
υμβατικού
Εντύπου
&
Απαιτήσεις
Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

Πίλαθαο ηνπ Harrop Δ., ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη ζρέζεηο θαη νη πξνζεγγίζεηο, ζηελ δηακφξθσζε ηεο
λέαο θαηάζηαζεο ηνπ έμππλνπ εληχπνπ.

Πξνκεζεπηήο
Πξνκεζεπηήο
Τπνζηξψκαηνο
Τπνζηξψκαηνο

Πξνκεζεπηήο
Πξνκεζεπηήο
Μειαληνχ
Μειαληνχ

Πξνκεζεπηήο
Πξνκεζεπηήο
Βμνπιηζκνχ
Βμνπιηζκνχ
Σππσκέλσλ
Σππσκέλσλ
Τιψλ
Τιψλ

Καηαζθεπαζηέο
Καηαζθεπαζηέο
Διεθηξνληθψλ
Διεθηξνληθψλ
πζηεκάησλ
πζηεκάησλ&
&
Ώλάπηπμε
Ώλάπηπμε
Καηαζθεπαζηηθά
Καηαζθεπαζηηθάζπζηαηηθάζπζηαηηθάζηνηρεία
ζηνηρείαηεο
ηεοβηνκεραλίαο
βηνκεραλίαοθαη
θαη
αλαιψζηκα
αλαιψζηκαπνπ
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Πεγή: Harrop P. (2006)
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Σν RFID χζηεκα

4.3.
4.3.1.

Ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ RFID

Δ αξρή ηνπ RFID μεθηλά, ζηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Οη Γεξκαλνί, νη Ώκεξηθάλνη θαη νη
ΐξεηαλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ξαληάξ, πνπ είρε αλαθαιπθζεί ην 1935 απφ ηνλ θνηζέδν Φπζηθφ Sir
Robert Alexander Watson-Watt, γηα λα αληηιακβάλνληαη ηα αεξνπιάλα φηαλ απηά βξίζθνληαλ
ρηιηφκεηξα καθξηά. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα μερσξίζνπλ ηα ερζξηθά απφ ηα θηιηθά
αεξνζθάθε.
Αηαπίζησζαλ πσο φηαλ νη πηιφηνη γχξηδαλ ηα αεξνπιάλα θαζψο επέζηξεθαλ ζηελ βάζε ηνπο, ηφηε ην
ξάδην-ζήκα πνπ απνζηέιινληαλ ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Ώπηή ε κέζνδνο βνεζνχζε ηνπο ρεηξηζηέο ησλ
ξαληάξ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα αεξνπιάλα ήηαλ Γεξκαληθά, (θαηά θάπνην ηξφπν ην ζχζηεκα απηφ
απνηειεί θαη ην πξψην παζεηηθφ RFID ζχζηεκα).
Κάησ απφ ηελ επηηήξεζε ηνπ Watson-Watt, νη ΐξεηαληθέο ππεξεζίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ έλα κπζηηθφ
πείξακα θαη θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ην πξψην ελεξγφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θηιηθψλ θαη ερζξηθψλ
αεξνπιάλσλ. Σνπνζέηεζαλ πάλσ ζηα ΐξεηαληθά αεξνζθάθε έλα κεηαδφηε. ηαλ ιάκβαλε κελχκαηα
απφ ην ξαληάξ ζην έδαθνο, ν κεηαδφηεο απαληνχζε κεηαδίδνληαο έλα ζήκα πξνο ην ξαληάξ πνπ
πηζηνπνηνχζε ηελ ΐξεηαληθή ηαπηφηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο. Με παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ην
ζχζηεκα RFID.

Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ξαληάξ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηελ ρξήζε ξαδηνθπκάησλ ζπλερίζηεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
1950 θαη 1960. Οη επηζηήκνλεο θαη νη αθαδεκατθνί ζε ΔΠΏ,
Βπξψπε θαη Εαπσλία θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ
παξνπζίαζαλ εξγαζίεο θαη κειέηεο πνπ εμεγνχλ ηνλ ηξφπν πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ξαδηνθχκαηα γηα ηνλ
εληνπηζκφ αγαζψλ απφ απφζηαζε.
O Mario W. Cardullo ηζρπξίδεηαη πσο έιαβε αξηζκφ παηέληαο
γηα ηελ πξψηε ελεξγή RFID εηηθέηα κε επαλεγξάςηκε κλήκε (23 Εαλνπαξίνπ 1973). Σελ ίδηα ρξνληά
ζηελ Καιηθφξληα, ν επηρεηξεκαηίαο Charles Walton αλαθάιπςε έλαλ κεηαδφηε πνπ άλνηγε ηελ πφξηα
ηνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θιεηδηνχ. Μηα θάξηα, εθνδηαζκέλε κε έλαλ κεηαδφηε πνπ
επηθνηλσλνχζε κέζσ ζεκάησλ κε έλαλ αλαγλψζηε ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηελ πφξηα. Δ εθεχξεζε ηνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ επηρεηξήζεηο.
Ο Watson-Watt κε ηελ πξψηε ζπζθεπή ξαληάξ

Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε ησλ Δ.Π.Ώ. θαηέβαιε έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ζπζηεκάησλ RFID. Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 70 ην Τπνπξγείν Βλέξγεηαο δήηεζε απφ ηα Βζληθά
Βξγαζηήξηα Los Alamos λα αλαπηχμνπλ έλα ζχζηεκα ηθαλφ λα εληνπίζεη ηα ππξεληθά πιηθά. Οη
επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ ζηελ εηζαγσγή ελφο κεηαδφηε ζηα θνξηεγά θαη ελφο αλαγλψζηε ζηηο πχιεο
θάζε ρψξνπ. Δ θεξαία ηνπ αλαγλψζηε ζέηεη ζε ελέξγεηα ηνλ κεηαδφηε, ν νπνίνο απνζηέιιεη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη άιια ζηνηρεία φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ νδεγνχ. Σν ζχζηεκα
εκπνξεπκαηνπνηήζεθε ην 1980 φηαλ νη επηζηήκνλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνρψξεζαλ πξνθεηκέλνπ λα
ηδξχζνπλ κηα εηαηξεία απηφκαηεο πιεξσκήο δηνδίσλ.
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, νη επηρεηξήζεηο θπθινθφξεζαλ ζην εκπφξην δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ
θπξίσο δηαθνξνπνηνχληαλ ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ(απφ 125kHz ζε 13.56MHz ζηε
ζπλέρεηα). ήκεξα ηα ζπζηήκαηα κε ζπρλφηεηα 13.56 MHz ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν εηζφδνπ,
ζπζηήκαηα πιεξσκήο (Mobile Speedpass) θαη ζηηο έμππλεο θάξηεο.
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ηηο αξρέο ηνπ 1990, ε IBM αλαθάιπςε ηελ ρξήζε ηεο ππέξ-πςειήο ζπρλφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα RFID,
κε κεγαιχηεξε εκβέιεηα θαη ηαρχηεξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. ηα κέζα ηνπ 1990 ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ
ηεο πξνβιεκάησλ, ε εηαηξεία πνχιεζε ηελ παηέληα ζηελ εηαηξεία Intermec, πξνκεζεχηξηα ζπζηεκάησλ
barcode.Σα RFID πξαγκαηηθά εθηνμεπηήθαλ ην 1999, φηαλ ην Uniform Code Council, ε EAN
International ε Procter and Gamble θαη ε Gillette ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Auto-ID
Center ζην Παλεπηζηήκην (ΜΕΣ), ηεο Μαζαρνπζέηεο. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο δχν θαζεγεηέο, ν
David Brock θαη ν Sanjay Sarma πνπ ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ RFID ρακεινχ θφζηνπο
ζηα πξντφληα ψζηε λα παξαθνινπζνχληαη θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο.
Οη θαζεγεηέο Brock θαη Sarma, άιιαμαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ αληηκεηψπηδαλ νη άλζξσπνη ηα RFID.
Μέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή νη εηηθέηεο αληηκεησπίδνληαλ ζαλ κηα θηλεηή βάζε δεδνκέλσλ πνπ
πεξηιάκβαλε ζηνηρεία γηα ην πξντφλ ην νπνίν κεηέθεξε. Ώληίζεηα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπο, ηα
ζπζηήκαηα RFID κεηαηξάπεθαλ ζε κηα δηαδηθηπαθή ηερλνινγία, ζπλδένληαο ηα αληηθείκελα κε ην
δηαδίθηπν.

ηνλ επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηεο εμέιημε ησλ RFID αλάκεζα ζηηο δεθαεηίεο 1940-2000.
Αεθαεηίεο

Γεγνλφηα

1940-1950

Υξεζηκνπνηείηαη ην ξαληάξ
Σα RFID αλαθαιχπηνληαη ην 1948

1950-1960

Πξψηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα
πάλσ ζηα RFID

1960-1970

Ώλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ RFID
Πξψηεο εθαξκνγέο
Ραγδαία εμέιημε ησλ RFID

1970-1980

Σα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε
εληαηηθνχο ξπζκνχο
1980-1990

Βκπνξηθέο εθαξκνγέο

1990-2000

Σα RFID γίλνληαη κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο
Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ
Βπξεία ρξήζε ησλ RFID

Πεγή: ΜΕΣ (2002)
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4.3.2.

Δηζαγσγή θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά

Βίλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ηαπηνπνίεζε, κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο. Έρεη κηα κεγάιε
πξνζδηνξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη αλαγλσξίδεηαη θαη κέζα απφ πνιινχο πεξηνξηζκνχο. Μπνξεί λα γξάθεη
θαη λα δηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζε κλήκε. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έμππλεο εθαξκνγέο ζαλ δπλακηθή
θαη δξαζηηθή επηθνηλσλία θαη κπνξεί λα ππάξρεη ζε φια ηα ππνζηξψκαηα θαη πιηθά κε δηάθνξεο
κνξθέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο RFID ηα απνηεινχλ ηα εμήο:
Δ θεξαία εθπνκπήο, ην ηζηπ, ηνλ αλαγλψζηε, ηελ θεξαία ιήςεο, ινγηζκηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη
ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, S.C. Cheung et al. (2006). Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνηλσλνχλ κέζσ
ζπρλνηήησλ. Υξεζηκνπνηείηαη ε ρακειή ζπρλφηεηα (125/134 KHz) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλεζέζηεξα γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ή θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ. Δ πςειή ζπρλφηεηα (13,56ΜΔz) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη είλαη αλαγλσξίζηκε κέρξη ην 1,50m. Δ πνιχ πςειή ζπρλφηεηα (850MHz-950MHz)
κπνξεί λα δηαβάζεη κέρξη ηελ αθηίλα ησλ 3m θαη κε ηαρχηεηα πςειήο αλάγλσζεο. Δ ζπρλφηεηα ησλ
κηθξνθπκάησλ 2.45 GHz ή, 8 GHz, ζε κεγάιε απφζηαζε αλάγλσζεο. Οη θεξαίεο είλαη ην απαξαίηεην
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν, (είλαη βαζηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID), γηα ηελ εθπνκπή θαη ηελ ιήςε ελφο
ζήκαηνο. Βίλαη ην θπξηφηεξν ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρεη ζε πνιιά γεσκεηξηθά
ζρήκαηα θαη ζρεδηάδεηαη-παξάγεηαη, κε φιεο ηηο γλσζηέο εθηππσηηθέο κεζφδνπο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα
λα εθηππψλεηαη απεπζείαο, παξαγσγηθά ζε δηάθνξα πιηθά ππνζηξψκαηα, (ραξηί-ραξηφλη-ζχλζεηε
ράξηηλε θαηαζθεπή-πιαζηηθφ, θ.ιπ.). ια ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο RFID, δηέπνληαη απφ λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο.
ηελ Βπξψπε, ε ERO (European Radiocommunications Office), αλαθνίλσζαλ ζηηο (9 Μαξηίνπ ηνπ
2006), ηηο νδεγίεο γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο. Βπηπξφζζεηα ζην Βπξσπατθφ
πλέδξην γηα Σαρπδξνκηθέο θαη Σειεπηθνηλσληαθέο Ώξκνδηφηεηεο (CEPT - European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations ), νξίζζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ
επηθνηλσλία. Σα RFID ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κε standards θαη
ISO, ηα νπνία φξηζαλ νξγαληζκνί (EPC) θαη ην MIT.
4.3.3.
4.3.3.1.

Κξηηήξηα Δπηινγήο ζην RFID χζηεκα
Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο RFID

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ RFID είλαη :












Βιαρηζηνπνίεζε ειιείςεσλ
Καιχηεξε δηαρείξηζε θαη εληνπηζκφο αγαζψλ (ηρλειαζηκφηεηα)
Καιχηεξνο έιεγρνο ησλ αγαζψλ θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
Βιαρηζηνπνίεζε ιεζηεηψλ-αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα
Δ αλάγλσζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ κεγάιε απφζηαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε κηα πεγή
ελέξγεηαο (ζπλήζσο ε κπαηαξία) γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ
Απλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ απφ απφζηαζε
Αηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα
Βίλαη δπλαηφ λα κελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ην αλζξψπηλν κάηη
Ώληίζεηα κε ηα barcode, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη θάησ απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα
(νκίριε, ρηφλη θ.α).
Έρνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη
ε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θ.α..
Γλεζηφηεηα
4.3.4.

πρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα RFID

Τπάξρνπλ δηαδνρηθέο εθδφζεηο RFID νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ξαδηνζπρλφηεηεο. Δ
επηινγή ηεο ζπρλφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο θαη ην πεξηβάιινλ αλάγλσζεο.
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Αελ είλαη κηα ηερλνινγία φπνπ έλα κέγεζνο ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
εμαζθαιίζνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα RFID δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ξαδηφθσλα.
Γηα ηα RFID ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εμήο δψλεο ζπρλφηεηαο ζε θαηαλνκέο, φπσο :
Υακειή ζπρλφηεηα (125/134 KHz) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ή
θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ δψσλ.
Τςειή ζπρλφηεηα (13,56ΜΔz) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη είλαη αλαγλσξίζηκε κέρξη ην 1,50m. Ώπηή ε
νκάδα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία λεξνχ ή κεηάιινπ.
Βμαηξεηηθά πςειή ζπρλφηεηα (850MHz-950MHz) κπνξεί λα δηαβάζεη κέρξη ηελ αθηίλα ησλ 3m κε
ηαρχηεηα πςειήο αλάγλσζεο .
Μηθξνθχκαηα 2.45 GHz ή, Μηθξνθχκαηα 5.8 GHz, επηθνηλσλία ζε κεγάιε απφζηαζε.
ιεο νη ζπρλφηεηεο έρνπλ πνηθίια πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, πνπ επεξεάδνπλ φρη κφλν ηελ
απφδνζε θαη ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο, αιιά θαη ην θφζηνο ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη ρακειέο ζπρλφηεηεο έρνπλ κηθξή ελέξγεηα, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα πην αξγά
θαη ε εκβέιεηα είλαη πεξηνξηζκέλε. Παξφιν πνπ δηαζέηνπλ κηθξφηεξε εκβέιεηα, ζπγθξηηηθά κε ηηο
κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο, έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηα εκπφδηα θαη ζε νπνηνδήπνηε κέηαιιν.
Οη πςειέο ζπρλφηεηεο έρνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
εθαξκνγέο κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο. Μεγαιχηεξε ελέξγεηα ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο ζεκαίλεη ηαρχηεξε
κεηαθνξά δεδνκέλσλ.
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO), είλαη ππεχζπλνο, γηα ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εηηθεηψλ,(ζπζηήκαηνο RFID) θαη αλαγλσζηψλ. Παξάιιεια έρνπλ αλαπηχμεη
νξηζκέλα θξηηήξηα γηα απηά ηα ζπζηήκαηα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη γλσζηά κε ηελ νλνκαζία ISO 18000
θαη αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, κε ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ
RFID θαη θαιχπηνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο.
Σα επηά ηκήκαηα ηνπ πξνηχπνπ ISO 18000 είλαη :
 18000-2: Γηα ζπρλφηεηεο 135 KHz
 18000-3: Γηα ζπρλφηεηεο 13.56 KHz
 18000-4: Γηα ζπρλφηεηεο 2.45 GHz
 18000-5: Γηα ζπρλφηεηεο 5.8 GHz
 18000-6: Γηα ζπρλφηεηεο απφ 860 MHz κέρξη 930 MHz
 18000-7: Γηα ζπρλφηεηεο 433.92 MHz
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Πηγή: Dressen-Paret (2004)

Πηγή: Dressen-Paret (2004)
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πρλφηεηεο θαη θαηεγνξίεο ζε απφζηαζε εθπνκπήο

Πεγή: IDTechEX, Report (2006)

Σα ζπζηήκαηα ηνπ RFID, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηαγξάθεηαη ε ζρέζε, ηεο απφζηαζεο κε ηελ
ζπρλφηεηα εθπνκπήο θαη κε ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο.

Μετάδοση

LH

HF

UHF

125KHz

13.56MHz

915MHz

868-

Microwave
2.45GHz

Αργή

Γρηγορότερη

Ανάγνωση

Βελτιωμέν

Χειρότερη

κοντά

η

δεδομένων

σε

μέταλλα/υ
γρά
Όγκος

Μεγάλος

Μικρός
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Πεγή: DTechEX,Report (2006)

4.3.5.

Καηεγνξίεο ησλ RFID ζπζηεκάησλ ζε εθαξκνγέο, εηηθέηα RFID

(Δ νλνκαζία tag, αλαθέξεηαη ζε ηεκάρην ή ηκήκα ππνζηξψκαηνο, ην νπνίν έρεη θεξαία ή θαη chip θαη
ιεηηνπξγεί ζην ζχζηεκα πνκπνχ θαη δέθηε, δειαδή ην ζχζηεκα ηνπ RFID).
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Τπάξρνπλ δηάθνξα tags, κε δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ζε ζπλάξηεζε κε :


Σα ππνζηξψκαηα – επηθάλεηα, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ηππσζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ραξηί,
πιαζηηθφ, ζχλζεηα ππνζηξψκαηα θαη ζε πεξηνξηζκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πγξαζίαο,
ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, θ.ιπ.



Σελ ρσξεηηθφηεηα κλήκεο ηνπο (δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηπ), - απφ 96 bits έσο θάπνηα
Kbits, π.ρ. 64 Kbps,θ.ιπ.



Σελ απφζηαζε ζηελ νπνία ζα είλαη ν αλαγλψζηεο (reader) - π.ρ. απφ ιίγα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ
κέρξη ιίγα κέηξα, ή θαη πνιχ πεξηζζφηεξα, κέζα απφ πξνυπνζέζεηο, (Εζρχο πνκπνχ,ζπκβαηφηεηεο
δέθηε, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θ.ιπ.).



Απλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο (active tags-semi passive).

Γεληθφο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο.
Σν ζχζηεκα ηνπ RFID είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ηαπηνπνίεζε, κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ, (MIT, Auto-Id
Labs).
i) Βίλαη κία ηερλνινγία πξνζδηνξηζκνχ θαη ηαπηνπνίεζεο.
ii) Αελ είλαη κηα απιή ζπκπιήξσζε θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θσδηθνπνίεζεο ηνπ Barcode
iii) Βρεη κηα κεγάιε πξνζδηνξηζηηθή ηθαλφηεηα θαη αλαγλσξίδεηαη θαη κέζα απφ πνιινχο πεξηνξηζκνχο.
iv) Μπνξεί λα γξάθεη πιεξνθνξίεο λα δηαγξάθεη θαη λα έρεη πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη
κλήκε.
v) Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δχζθνιν πεξηβάιινλ ζαλ επαηζζεηνπνηεηήο, αιιά θαη ζαλ δπλακηθή δξαζηηθή, εηηθέηα-θαξηειάθη-έληππν-ζπζθεπαζία, ή ζε άιιν ππφζηξσκα πξντφλ, ζην νπνίν κπνξεί
λα ελζσκαησζεί.
Α. Βρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο. Μπνξνχλ λα θάλνπλ δηαρσξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο,
θαζψο θαη λα δηαρεηξηζζνχλ ηελ πιεξνθνξία.
Β. Βρνπλ δπλαηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο. Πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ νη ζπρλφηεηεο
ζπκβαηφηεηαο κε ην αληίζηνηρν πξντφλ, κε ηνπο εγγξαθείο ε θαη ηνπο αλαγλψζηεο, ζηα θαξηειάθηα,
εηηθέηεο, ζπζθεπαζίεο, (MIT, Auto-Id Labs).

Δθαξκνγέο ζηα Έληππα

4.4.

Έμππλεο θάξηεο: Έμππλεο θάξηεο νλνκάδνπκε ηηο θάξηεο κε ηζηπ-θχθισκα. Πεξηιακβάλνπλ επάλσ
ηνπο κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη γίλνληαη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα κέζα ζηελ κνλάδα.
Έμππλεο εηηθέηεο: Δ έμππλε εηηθέηα είλαη έλα επίπεδν ππφζηξσκα θαη έρεη ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο.
Οη πεξηζζφηεξεο έμππλεο εηηθέηεο είλαη επίπεδεο γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην θφζηνο
θαηαζθεπήο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δχζθνια ζεκεία, π.ρ. ζπζθεπαζία.
Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο επθπνχο ζπζθεπαζίαο ζηα ειεθηξνληθά
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κφλν.
Ώπνηειείηαη απφ ειεθηξνληθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ
απνθσδηθνπνηείηαη ςεθηαθά θαη επηηξέπνπλ λα δηαβαζηεί ν αξηζκφο απφ απφζηαζε. Οη εηηθέηεο
κπνξνχλ λα είλαη κφλν αλάγλσζεο, ή, αλάγλσζεο θαη απνζήθεπζεο.
4.4.1.

Γεληθφηεξεο εθαξκνγέο ζηελ βηνκεραλία

Σα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ RFID ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνηψλ, απηνθηλεηνβηνκεραλία,
πεξίζαιςε, θ.α., πνηθίινπλ. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη νξαηά ζην επφκελν ζρεδηάγξακκα. Βίλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη φια ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά θ.ιπ., ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπζθεπαζία γηα
πξνψζεζε, πξνζηαζία θαη δηάζεζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζηξψκαηα απφ ραξηί ή ραξηφλη. Ώπηφ δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπκε εθηππσκέλα «ειεθηξνληθά» έληππα, κε δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ζηνπο
ηνκείο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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Πεγή: IDTechEx, Reports (2005)

4.4.2.

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εηηθεηψλ

Δλεξγέο: Βίλαη νη εηηθέηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε κπαηαξία. Μεηαδίδνπλ κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο
ην ζήκα ζηνλ αλαγλψζηε θαη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ απφ κεγάιεο απνζηάζεηο, (100m +).
Υξεζηκνπνηνχληαη ζε αγαζά πςειήο αμίαο θαη κεηαθέξνληαη κε νρήκαηα-πινία, θ.ιπ., ζε
εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελεξγψλ εηηθεηψλ είλαη, φηη είλαη εγγξαθήο θαη
αλάγλσζεο, δειαδή ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα επαλαγγξαθνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ.
Οη ελεξγέο εηηθέηεο ζεσξνχληαη πην έγθπξεο θαη πην έκπηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο παζεηηθέο, επεηδή
παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αλαγλψζηε. Βμαηηίαο ηεο πεγήο ελέξγεηαο πνπ
δηαζέηνπλ, εθπέκπνπλ ζε πςειά επίπεδα ελέξγεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά κέζα απφ
λεξφ ή κέηαιιν. Δ εκβέιεηα ηνπο κπνξεί λα θηάλεη ηα ηξηαθφζηα κέηξα θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο
κπαηαξίαο ηνπο αγγίδεη ηα δέθα ρξφληα. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ -50C κέρξη
θαη +70C .
Ζκηπαζεηηθέο: Οη εκη-παζεηηθέο εηηθέηεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηηο παζεηηθέο, κε ηελ
δηαθνξά φηη πεξηιακβάλνπλ θαη κηα κηθξή κπαηαξία. Με ηελ βνήζεηα ηεο κπαηαξίαο ε εηηθέηα
πξνκεζεχεηαη ζπλερψο ελέξγεηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ελέξγεηαο απφ ην εηζεξρφκελν
ζήκα. Οη εκη-παζεηηθέο εηηθέηεο είλαη γξεγνξφηεξεο ζηελ απάληεζε, αιιά ιηγφηεξν αμηφπηζηεο θαη
απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγέο εηηθέηεο.
Παζεηηθέο: Βίλαη νη εηηθέηεο, νη νπνίεο έρνπλ κφλν θεξαία.
4.4.3.

Υαξαθηεξηζηηθά ηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο RFID

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Σν Σζηπ, ηνλ Ώλαγλψζηε, ηελ Κεξαία ιήςεο, ηελ Κεξαία, Λνγηζκηθφ Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα,
Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.
4.4.3.1.

Σζηπ -Υαξαθηεξηζηηθά

Σα ηζηπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξνδηαγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία, ζε
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην κνληέιν (Model XRA00), ππνζηεξίδεη ηελ
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ηερλνινγία ζηελ θιάζε 1 θαη έρεη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηα 902-928 MHz θαη 866-868 MHz
ζπρλφηεηα. ηαλ ελσζεί (ελζσκαησζεί κε ηελ θεξαία), παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ ξαδηνζπρλφηεηα, ε
νπνία κεηαδίδεηαη απφ ηνπο ξαδηναλαγλψζηεο. Λεηηνπξγεί ζε απφζηαζε κέρξη 10 κέηξα θαη ην ηζηπ
πεξηέρεη 128 ζηνηρεία (bit) κλήκε, ηα νπνία είλαη δηαξζξσκέλα ζε 8 ζπζηνηρίεο ησλ 16 ζηνηρείσλ (bits).
Δ πξψηε ζπζηνηρία απνζεθεχεη ηα 16 bit CRC θαη νη ππφινηπεο 6 ζπζηνηρίεο (bit product code), ηνλ
θσδηθφ πξντφληνο. Δ ηειεπηαία ζπζηνηρία έρεη απνζεθεχζεη (θιεηδψζεη) 8 bits θαη άιια 8 bits,
ρξεζηκεχνπλ γηα ην μεθιείδσκα ηνπ θσδηθνχ.
Δ εηαηξεία Hitachi έρεη θαηαζθεπάζεη έλαλ ηχπν (µ-Chip), ην νπνίν είλαη ην κηθξφηεξν ζε
δηάζηαζε ηζίπ.Έρεη (0.4mm X 0.4mm), δηαζηάζεηο. Έρεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε εκηαγσγά
κειάληα (θεξαία RFID) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λέαο ηερλνινγίαο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη
κε ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο ζπκβαηφηεηεο, (Hitachi).
Φωηογραθία ζε μεγέθσνζη ηοσ (μ chip), ηης Hitachi.

Πεγή, Hitachi, (2004)

Βθηχπσζε ζε κεγέζπλζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο γηα εθαξκνγή ζε ζχζηεκα, RFID.
Δ δπλαηφηεηα γηα ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζην ηζηπ, πεξηερνκέλνπ
επηθνηλσλίαο, πεξηέρεη απφ 96 bytes,.....64 Kb ή, έσο 1Mb ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, Frank
Thornton,(2006).
4.4.3.2.

Αλαγλψζηεο (reader) RFID

Οη ηππηθνί αλαγλψζηεο RFID πεξηιακβάλνπλ ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο :


Ώπφζηαζε αλάγλσζεο



Σαρχηεηα αλάγλσζεο



Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδνληαη, (βλ. κεθ. 5.1.8.2.), θ.ιπ.

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο απφζηαζεο αλάγλσζεο απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε κηθξή απφζηαζε, π.ρ.
εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. Μεγάιεο απνζηάζεηο αλάγλσζεο (π.ρ. κεξηθά κέηξα), ζα δεκηνπξγήζνπλ
πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ. Πνιινί αλαγλψζηεο RFID ζπλδένληαη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ψζηε
λα κεηαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβάδνπλ απφ ηελ έμππλε ζπζθεπαζία ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
Βθηφο ησλ ηππηθψλ αλαγλσζηψλ RFID ππάξρνπλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζχζηεκα
RFID, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη νη πξνζσπηθνί ςεθηαθνί βνεζνί (Personal Digital Assistants –
PDAs). Ώπηέο νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πιεξνθνξηαθά
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ζπζηήκαηα θαη ππνζηήξημεο, ζε ηερλνινγίεο φπσο ε Mobile
Moradpour Shahram (2005,b), Taimur Hassan, Samir Chatterjee (2006).

Java,

Bhuptani Manish,

Πξνδηαγξαθέο αλαγλσζηψλ RFID

4.4.3.3.

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ αλαγλσζηψλ RFID
Υαξαθηεξηζηηθφ
Standards
EPC)

(ISO

πρλφηεηα θαη ζηνηρεία

Δμήγεζε
Πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα αθνινπζεί ην ίδην πξφηππν
κε απηφ ηεο εηηθέηαο

or

Αηαζχλδεζε κε Δ/Τ

Καηά ζεηξά πξνηίκεζεο: USB, serial
(RS232), Ethernet, Wi-Fi

Ώζθάιεηα

Αελ
απαηηείηαη
αζθάιεηα.
(Δ
επηθνηλσλία εηηθέηαο θαη αλαγλψζηε
κπνξεί λα είλαη θξππηνγξαθεκέλε)

Απλαηφηεηεο
εγγξαθήο

Ώπαηηείηαη read/write reader

ην ζελάξην ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη αζθάιεηα γηα ηελ πεξίπησζε
ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
αιιά απηή ζα αθνξά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη
κφλν. Σν κφλν πνπ ζα δηαβάδεηαη απφ ηελ ζπζθεπαζία
είλαη ν θσδηθφο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί θαη‘ αξρήλ ζε
δεκφζηεο πιεξνθνξίεο.

Απλαηφηεηεο
δηψξζσζεο
Σνπνζέηεζε / ρξήζε

Ώπαηηνχληαη ζηαηηθνί αλαγλψζηεο, πνπ
λα ζπλδένληαη κε Δ/Τ. Βίλαη επηζπκεηφ
λα είλαη θνκςνί ζηε ζρεδίαζε ηνπο θαη
λα κελ θαηαιακβάλνπλ πνιχ ρψξν.

Ώληίζεηα νη ρεηξνπηαζηνί (handheld) αλαγλψζηεο
RFID είλαη κεγάινη ζε κέγεζνο (π.ρ. φπσο απηνί ησλ
barcodes ζηα supermarket, θαη κεγαιχηεξνη) θαη είλαη
ρξήζηκνη γηα άιινπ ηχπνπ εθαξκνγέο.

πρλφηεηα
(frequency)

LΟW-FREQ. (9-195 KHz) ή

Δ LF επηηξέπεη ηαρχηεηα αλάγλσζεο κεξηθψλ
εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ, ε HF κέρξη 1-1.5 κέηξα.
Ώλάινγα κε ηελ εηηθέηα νη HF δελ ιεηηνπξγνχλ ζε
ηέηνηα απφζηαζε. Οη readers είλαη αηζζεηά θζελφηεξνη
ζε ζρέζε κε ηνπο UHF θαη θαηά θαλφλα δηαβάδνπλ θαη
ηφζν ζε LF φζν θαη ζε HF (multi-protocol readers).

HIGH-FREQ.
(πξνηηκφηεξε)

(13.56

MHz)

Πεγή: Nνκηθφο . (2007)

4.5.

Κεξαίεο

ιεο νη θεξαίεο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιθφ. ήκεξα φιν θαη
πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο εθηππψλνπλ θεξαίεο κε εκηαγψγηκα κειάληα. Οη εθηππσκέλεο θεξαίεο έρνπλ
καιαθή επηθάλεηα θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ κε επηηπρία ηα ηζηπ, αιιά θαη δπλαηφηεηαο λα
πξνζηαηεπζνχλ απφ επηθαιχςεηο πξνζηαζίαο, π.ρ. βεξλίθη, πιαζηηθή επηθάλεηα, θ.α., γηα ηελ αληίζηνηρε
εθαξκνγή ζην ζχζηεκα εθπνκπήο ζήκαηνο ηνπ RFID, RFID averydennison, (2005).
Οη θεξαίεο είλαη ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν (βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο RFID), γηα ηελ
εθπνκπή θαη ηελ ιήςε ελφο ζήκαηνο. Βίλαη ην θπξηφηεξν ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID.
Τπάξρεη ζε πνιιά γεσκεηξηθά ζρέδηα θαη ζρήκαηα θαη ζρεδηάδεηαη παξάγεηαη θαη εθηππψλεηαη, κε φιεο
ηηο γλσζηέο εθηππσηηθέο κεζφδνπο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηππψλεηαη απεπζείαο, παξαγσγηθά ζε
δηάθνξα πιηθά ππνζηξψκαηα, (ραξηί-ραξηφλη-ζχλζεην ραξηί-ζπζθεπαζία-πιαζηηθφ, θ.ιπ.), ή κπνξεί λα
επηθνιιεζεί ή λα ελζσκαησζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. απηνθφιιεηε εηηθέηα-(θεξαία).
Έρεη πνιιέο ζρεδηαζηηθέο θφξκεο θαη πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο θαη ηηο
αλάγθεο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαλαθιά ην ξαδην-ζήκα, ή θαη λα εθπέκπεη, ζε παζεηηθή ή
ελεξγεηηθή θαηάζηαζε. Λεηηνπξγεί θαη είλαη ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο :
[1]. Παζεηηθή, [2]. Βλεξγεηηθή, [3]. Δκηπαζεηηθή
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Βπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κε ζρεδίαζε δηαθφξσλ ηχπσλ θεξαηψλ, γηα
δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο αλά ηνλ θφζκν, S.C. Cheung et al., (2006).
Europe
ALL-8338-02 "Squiggle™"
- EPC Class 1, Gen 1
- Very low cost, general purpose for use on
corrugate, plastic and paper
- 98.2 x 12.3 mm

ALL-8354-02 "M"
- EPC Class 1, Gen 1
- High performance for more difficult tagging
applications
- For use on corrugate, plastic and paper
- 98.4 x 32.8 mm
Πηγή: ALIEN (2004)
The following RFID inlay solutions are available to Alien Qualified Label Converter Partners:

Americas and Asia
ALN-9338-R "Squiggle™"
- EPC Class 1, Gen 1
- Very low cost, general purpose for use on corrugate,
plastic and paper
- 95 (w) x 8.2 (h) mm
ALN-9340-R "Squiggle™ 2"
- EPC Class 1, Gen 1
- New broad-band design enables very high performance at
a low cost
- General purpose for use on corrugate, plastic and paper
- 95 (w) x 8.2 (h) mm

ALN-9354-R "M"
- EPC Class 1, Gen 1
- High performance for more difficult tagging applications
- For use on corrugate, plastic and paper
- 95.3 (w) x 28.6 (h) mm

ALN-9350-R "I"
- EPC Class 1, Gen 1
- Very high performance for difficult tagging applications
- For use on corrugate, plastic and paper
- 148.5 (w) x 10 (h) mm

ALN-9334-R "2x2"
- EPC Class 1, Gen 1
- Small form factor for use on corrugate, plastic and paper
- Ideal for applications requiring smaller labels
- 46.8 (w) x 41.8 (h) mm
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ALN-9336-R "Pharma"
- EPC Class 1, Gen 1
- Very small form factor ideal for item level tagging
- Available from Alien Qualified Label Converter Partners
- 40.7 (w) x 25.2 (h) mm
ALN-9440 "Gen2 Squiggle™"
- EPC Class 1, Gen 2
- Very high performance solution for most packaging
including products containing metal and water
- Small form factor for labels as small as 4x1 inches
- 95(w) x 8.2 (h) mm

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ RFID.

4.5.1.

ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηεο εθπνκπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ παζεηηθνχ, RFID ζπζηήκαηνο.
Παζεηηθό RFID
Η θεξαία θαη ην κηθξνθύθιωκα εθηππώλνληαη-ελζωκαηώλνληαη από ηελ
Βηνκεραλία Δθηππώζεωλ - Γξαθηθέο Σέρλεο

Κεραία

ΤΣΗΜΑ RFID

Σσπωμένο
Καρτελάκι
και κεραία

Αναγνώστης
θεξαία

Computer

Μηθξνθύθιωκα (chip)

Πεγή: Ννκηθφο . θ.α. (2006)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ RFID
ΣΗΝ ΔΣΣΙΚΔΣΑ Η ΚΔΡΑΙΑ ΜΔ ΣΟ CHIP
Δθνδηάδεηαη κε ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΣΑΡΙΑ

Πεγή : Cheung C. et al (2005)
RFID ζε UHF (πρλφηεηα), ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, S.C. Cheung , et al (2005)
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4.5.1.1.
Γπλαηφηεηεο
αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ

ηνπ

RFID

ζπζηήκαηνο

ζηελ

ππεξεζία

ησλ

Ο Gail Barnes, παξνπζηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ RFID ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
θαηαλεκεζνχλ ζε δξάζεηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, (κέζα απφ ηα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα), ζε
ζρέζεηο κε ηηο απαηηήζεηο ππνζηήξημεο ησλ ινγηζκηθψλ ζπλδέζεσλ.

Δπικοινυνία
μικπήρ
εμβέλειαρ

Αζύπμαηη
πιζηόηηηα
Δπικοινυνία
ρ

Οπγανιζμόρ
αζύπμαηηρ
επικοινυνίαρ

Nοκια Field
Communicati
on

Δπικοινυνία
μέζυ
Τπέπςθπυν

Ππυηόκολλο
Δπικοινυνίαρ
ςτηλών
απαιηήζευν

Γευγπαθικό
ύζηημα
Πποζδιοπιζμού
Θέζηρ

ΔΝΔΡΓΟ RFID

Παθηηικό
RFID

Κινηηό
Τπηπεζίερ
ςποζηήπιξηρ
RFID

ςπέπςθπερ
ύζηημα
GSM

Πεγή: Gail Barnes (2006)

πζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, ζε ειεθηξνληθέο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη δηεπαθέο ειεθηξνληθψλ, κε ην
ελεξγφ RFID ζχζηεκα, IDTechEx, (2006), «My Lifestyle Manager», Gail Barnes, (2006)
4.5.2.

ρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο RFID

Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ RFID ζπζηήκαηνο, ζηελ απαίηεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα
ειεθηξνκαγλεηηθά πεξηβάιινληα, είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί (ην ζχζηεκα RFID), ζηηο
ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο. Βίλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δεκηνπξγία αζθάιεηαο, λα δηακνξθσζεί έλα πξφηππν
κνληέιν γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα. Μπνξνχκε λα ηα
θαηαγξάςνπκε ζην ζρέδην θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θεξαίαο, ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηα πιηθά
θαηαζθεπήο.
ρέδην θεξαηψλ
Δ ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο δηακνξθψλεη ηελ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν,
ζχκθσλα κε ηελ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία εμεηάδεη ηηο ζπρλφηεηεο ζε (LF, HF, UHF),
θαζψο θαη ηνπο αλαγλψζηεο, κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζρεδίαζεο, ζε ρακειφ θφζηνο θαη ηηο εθαξκνγέο
θαηά πεξίπησζε.
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ρέδην ινγηζκηθνχ
Σν ζρέδην αιιειεπίδξαζεο ινγηζκηθνχ πξέπεη λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία ρεηξηζκνχ, ηα ζηνηρεία ειέγρνπ
δηεξγαζίαο, ηελ ππνζηήξημε θαη δηαβεβαίσζε αζθάιεηαο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ π.ρ.: Visual
C++, Visual Basic, JAVA, PERL, Supported OS: Windows PC (all), Pocket PC 2002, Linux,
Connectivity: 802.11 a/b, IRDA, RS-232, Ethernet.
Τιηθφ θαηαζθεπήο
Βπηινγή γηα αλαινγηθφ / ςεθηαθφ ζρέδην θπθισκάησλ, PIC, MSP430, ζρέδην ξαδηνζπρλφηεηαο θαη
πξνζνκνίσζε, ελφηεηεο αλαγλσζηψλ ζε ζπρλφηεηεο (LF, HF, UHF), αζχξκαηνη αηζζεηήξεο πνπ
εηδηθεχνληαη ζε: ρακεινχ θφζηνπο, ρακειήο ηζρχνο θαη θνξεηέο εθαξκνγέο.
4.5.2.1.

ρεδίαζε θαη Υαξαθηεξηζηηθά

Διεθηξνκαγλεηηθφ ζρέδην πιηθψλ θαη δηακφξθσζε ηνπ RFID κε ζπκβαηφηεηα, έμππλεο πιηθέο δνκέο,
πιηθφ-βαζηζκέλν ζηνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο. Βπίζεο εκπεηξία κε: Πηεδνειεθηξηθά πνιπκεξή
ζψκαηα, Piezoceramics, καγλεηηθά πιηθά, άκνξθα θξάκαηα, θξάκαηα κλήκεο-κνξθήο, κειάληα εηδηθά,
ειεθηξνληθά πνιπκεξή ζψκαηα Tagsense (2006/b).
Ο κεγάινο παξάγνληαο είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ζηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία, ε ππνζηήξημε απφ ηελ
ίδηα ηελ ηερλνινγία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ. Βπίζεο ε ιεηηνπξγία ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρξεζηψλ.Ώπηά ηα
ζηνηρεία ζπλππνινγίδνληαη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε ζηε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ RFID.
ρέδην κε απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθφ έληππν, (εθαξκνγή ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία)
ΥΔΓΙΑΗ ΔΞΤΠΝΗ ΤΚΔΤΑΙΑ

ΥΔΓΙΑΗ Α΄ ΟΦΗ

ΥΔΓΙΑΗ
ΤΚΔΤΑΙΑ
ΥΔΓΙΑΗ
ΚΔΡΑΙΑ
ΤΣΗΜΑ RFID
ΥΔΓΙΑΗ Β΄ ΟΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΤΚΔΤΑΙΑ

ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΚΔΡΑΙΑ
ΤΣΗΜΑ RFID

Πεγή: Ννκηθφο . (2006)

4.6.

Σππσκέλα Ζιεθηξνληθά κε πκβαηηθέο Μεζφδνπο

4.6.1.
Δθηχπσζε θαισδηψζεσλ -θεξαηψλ
Ο Bruce E. Kahn , δεκηνχξγεζε (κε κειάληα πνιπαληιίλεο), εθηππσκέλεο θεξαίεο κε ηε βηνκεραληθή
εθηππσηηθή κέζνδν ηεο βαζπηππίαο, Bruce E. Kahn, (2005). Δ Marie Wall ηεο εηαηξείαο Cypak AB,
θαηαζθεχαζε, εθηππσκέλε θεξαία γηα εθαξκνγή ζε ζπζθεπαζίεο, γηα ηελ εηαηξεία ησλ ηαρπδξνκείσλ
ζηελ νπεδία, Marie Wall, (2005). Βπίζεο, ν Thomas Lindner ηεο εηαηξείαο HP, επηζεκαίλεη φηη κε ηελ
ςεθηαθή εθηππσηηθή κέζνδν ζα κπνξνχκε λα εθηππψλνπκε θεξαίεο γηα ην ζχζηεκα RFID, Hewlett
Packard Co, (2005).
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Δ εηαηξεία PolyApply, έρεη εθηππψζεη κε βηνκεραληθέο κεζφδνπο, κε ηηο εμείο δηαδηθαζίεο :
 Ληζνγξαθία φθζεη θαη κεηαμνηππηθή κέζνδν.
 Φεθηαθή εθηχπσζε κε ζχζηεκα έγρπζεο (ςεθαζκνχ) θαη laser – Διεθηξν/Φσηνγξαθηθήο
εθηχπσζεο
 ΐαζπηππηθή θαη θιεμνγξαθηθή κέζνδν
 ε ζχζηεκα ππνπίεζεο θαη εκβάπηηζε, (www.PolyApply.com), (Luigi Occhipinti, PolyApply
Integrated Project).
ηελ εηαηξεία ACREO AB, ν Tommi Remonen επηζεκαίλεη φηη, ηα εθηππσκέλα ειεθηξνληθά έρνπλ
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ παξαγσγή ηνπο, φηαλ εηζέιζεη ε εθηππσηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, ACREO
AB, Tommi Remonen, (2005).
Ο εξεπλεηήο Tuomikoski κε πεηξακαηηθφ ηξφπν θαη κέζνδν, απέδεημε ηελ εθηχπσζε κε ηελ κέζνδν ηεο
βαζπηππίαο ζε εθηχπσζε θσηνβνιηατθψλ αηζζεηήξσλ-θπςειίδσλ, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, Tuomikoski Markus, (2006).
Βπίζεο, ν Alastalo, εξεπλεηήο ηνπ VTT, ρξεζηκνπνίεζε βηνκεραληθέο εθηππσηηθέο κεζφδνπο, γηα ηελ
εθηχπσζε θεξαηψλ (κνλνπνιηθέο θαη δηπνιηθέο) ζε ζχζηεκα RFID, θαηαγξάθνληαο δεδνκέλα ησλ
ζπρλνηήησλ, ζε εθηππψζεηο γξακκψλ (πάρνπο-ππθλφηεηαο,θ.α.), γηα θεξαίεο ηνπ RFID, Alastalo Ari,
(2006). Ο Baumann R. ρξεζηκνπνηεί εθηππσηηθή κέζνδν θιεμνγξαθίαο, κεηαμνηππίαο, φθζεη θαη
βαζπηππίαο, ζε απεπζείαο εγγξαθή ζηελ εθηππσηηθή κεραλή (ctp / computer to plate), ζε ζηνηρεία πνπ
νξίδνπλ έλα ζρήκα θεξαίαο, γηα εθπνκπή ζήκαηνο, (θεξαία ζπζηήκαηνο RFID), R. Baumann / R. Weiss,
(2006).
Ο Harrop P. θαηέγξαςε ζε αλαθνξά (Αεθ. 2006), φηη νη θαησηέξσ εηαηξείεο εθήξκνζαλ εθηππσηηθέο
κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή θεξαηψλ, πιεθηξνινγίσλ (θαισδηψζεσλ), κπαηαξηψλ θαη άιισλ
ειεθηξνληθψλ, νζνλψλ, IDTechEx,Harrop P.(2006).
4.6.1.1.
Δθηππσηηθή
εθηχπσζε Ζιεθηξνληθψλ

δηαδηθαζία

θαη

έιεγρνο

ζπκβαηφηεηαο

ζηελ

H εηαηξεία Precisia, παξνπζίαζε εθηππσηηθή δηαδηθαζία κε ηε κέζνδν ηεο θιεμνγξαθίαο ζε εθηππσηηθή
απφδνζε ησλ εκηαγσγψλ κειαληψλ, γηα εθαξκνγέο γηα ηελ εθηχπσζε θεξαίαο, ηνπ ζπζηήκαηνο RFID.
Ο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο πνπ έρεη ε θεξαία θαη ηα πεξάζκαηα (εθηππψζεηο), απφ ηελ εθηππσηηθή
κεραλή, (ζηε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ραιθνχ), ζηελ εθαξκνγή
ζπζηήκαηνο RFID (915 MHz).

Πεγή: Precisia, LLC, (2004)
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4.6.1.2.

Δλζσκάησζε ηνπ ηζηπ

Βλζσκάησζε ηνπ ηζίπ ζην ππφζηξσκα, κε ηελ θεξαία, (ΐηβιηνδεηηθή κέζνδνο).
Δ ελζσκάησζε ηνπ ηζηπ ζηελ θεξαία, κπνξεί λα γίλεη κε δχν ραξαθηεξηζηηθέο ηερλνινγίεο. ε γξακκή
παξαγσγήο, (κεραληζκφ ελζσκάησζεο) θαη εθηφο γξακκήο παξαγσγήο, κε δηαδηθαζία θαη κεραληζκφ
θαηά πεξίπησζε. Σα RFID ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ κε ηελ
θεξαία/ηζηπ, κε ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηξφπνπο :
[1]. Φπρξή ελζσκάησζε (Ξεξή / ηεγλή)
[2]. Βλζσκάησζε κέζα απφ πίεζε θαη κε θφιια (πγξή )
[3]. ε έηνηκε δηακνξθσκέλε εηηθέηα, (Avery Dennison / RFID)

Πεγή: Bielomatik (2006)

Κξηηήξηα θαη παξάγνληεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο εηαηξείαο Bielomatik θαη Buhlebauer, γηα ελζσκάησζε
ηνπ ηζίπ, ζε εθηππσκέλεο θεξαίεο.
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Πεγή: Bielomatik (2006)

Πεγή: Buhlebauer (2006)
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4.6.1.3.

΄Διέγρνο εθπνκπήο θεξαίαο

Μεηά ηελ εθηχπσζε θεξαίαο (ηνπ ζπζηήκαηνο RFID), γίλεηαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο κε ηε κεηξήζηκε
ηηκή ησλ ππθλνηήησλ κειάλεο. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζηπ, γίλεηαη ε ηειηθή δηαδηθαζία πνηνηηθνχ
ειέγρνπ θαη πηζηνπνηείηαη ε εθπνκπή, κέζα απφ ην πείξακα εθπνκπήο θαη ιήςεο. Παξαθάησ
παξνπζηάδεηαη ην ζρεδηάγξακκα ζην ρψξν γηα ηε δηαδηθαζία εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν
ηεζη.

Πεγή: ΜΕΣ (2002)
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Πεγή: Nosko (2007)

Αείγκα έμππλεο εθαξκνγήο ζηε ζπζθεπαζία ζε θάξκαθν-ζπζθεπαζία, Nosko (2007)

4.7.

πκπεξάζκαηα

ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ, έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πιηθψλ θαη νη ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ζε
έληππα πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθαξκφζηκσλ ηνκέσλ, ηεο
ειεθηξνληθήο, ηεο ρεκείαο θαη ηεο κεραληθήο. Καηαηάρζεθαλ νη ελέξγεηεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ
αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ WORK FLOW, ζηε παξαγσγή ησλ έμππλσλ
ζπζηεκάησλ γηα ην Δ.Β.Β. ( Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν Έληππν).
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5.

ΠΛΟΤΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ Ζ.Δ.Δ. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ
ΡΟΛΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ
5.1.

Γεληθή πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη κεηά-απαηηήζεηο ζην Ζ.Δ.Δ.

Δηζαγσγή
Με ηελ εηζαγσγή ζην θεθάιαην ησλ κεηά-απαηηήζεσλ ζηε δηακνξθσκέλε ηάζε απφ ην εκπινπηηζκέλν
έληππν, ζα ζεκεηψζνπκε φηη ππνζηεξίδνληαη, απφ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο ησλ Εδξπκάησλ ζε Projects
(USA / Β.Β.), φπνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θαλνχλ νη λέεο επεξρφκελεο επηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο,
ζηελ έληππε-ειεθηξνληθή βηνκεραλία.
Ώπ΄φια ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέμακε, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζα δεκηνπξγεζεί έλα
πεξηβάιινλ επηξεαζκνχ ζην Δ.Β.Β.. Βπίζεο, ζχκθσλα κε ην (Β) χζηεκα ηήξημεο Ώπφθαζεο, έγηλε
κία ππνζηεξηθηηθή ζρεδίαζε ησλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ ξφισλ θαη ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ, κε ην εκπινπηηζκέλν έληππν. Αηακνξθψλεηαη κηα πξνζέγγηζε ζε φια ηα δεδνκέλα
εθείλα, πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα δνκεκέλν πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δ.Β.Β..
Ώλαπηχρζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε, κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ γλψζεσλ, ζηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ
θαη ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ θαη ζπζηεκάησλ, ζηε δνκεκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ κνληέινπ ..Ώ. Μέζα
απφ ηε δηαρείξηζε απηή γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ζρεδηαζηηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ..Ώ., έρεη
πξνζεγγηζζεί ζε θαηάζηαζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηξξνή ζην λέν
πεξηβάιινλ.
Πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη θνξείο, νη δξάζεηο, νη ηδηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη εκπιεθνκέλσλ
θνξέσλ-ηκεκάησλ -θάζεσλ θαη ζρέζεσλ, γηα λα πξνζεγγηζζνχλ κε θξηηηθφ πλεχκα αμηνιφγεζεο απν ηε
ζέζε ηνπ εξεπλεηή.
Έηζη, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηααπαηηήζεσλ ηνπ Δ.Β.Β., θαηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα ην
δηακνξθψζνπλ:
1. Ρφινη, Ώλζξψπηλν δπλακηθφ-(Ώξκνδηφηεηεο – Βηδηθφηεηεο )
2. Αξάζεηο, (Ννκηθφ Πιαίζην – Βπηρεηξεκαηηθφηεηα / Οηθνλνκηθά - Αξαζηεξηφηεηα θαη δηαδηθαζία ηεο
ξνήο εξγαζίαο)
3. Σερλνινγία - Βμνπιηζκφο ( Πξνγξάκκαηα-Μεραλήκαηα – Παξειθφκελα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα)
4. Τιηθά, Ώλαιψζηκα (αγψγηκα πιηθά- δείθηεο- ηζίπ-αλαιψζηκα)
5. Βθαξκνγέο
Τπνζηήξημε ηεο άπνςεο
ην Project ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ, RIT / Leslie Oak, (2004), θαηαγξάθεηαη ζε αληίζηνηρε κειέηε, απφ
ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη φηη, ην έηνο 2020, ηα ειεθηξνληθά, ζα έρνπλ 40% αχμεζε (ζην κεξίδην
ηεο επηθνηλσλίαο), ζε ζρέζε κε ην ραξηί, ην νπνίν ζα ππνρσξήζεη ζε πνζνζηφ 20% απφ ην έηνο 2003.
Βπίζεο, ζηηο πξνκειέηεο ησλ (Nils Enlund / KTH-Mattsson Bertil/STFI-Robert Picard /KTH-Borje
Alstrom/Den-Gulliksson/Finnland), γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη ησλ
ρσξψλ, γηα ηελ λέα θαηάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία,(Φηλιαλδηα, νπεδία, Ααλία, Ννξβεγία), ( T2Fs
Project, STFI, 2001), απνηχπσζαλ ηελ θαηάζηαζε ησλ :
i) Κνηλσληθψλ – δεκνγξαθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
ii) Αεδνκέλσλ επηινγήο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο
iii) Σερλνινγηθψλ επηδξάζεσλ
iv) Οηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ
v) Αεδνκέλσλ επηινγήο απφ ηηο δηαθεκίζεηο, απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο
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Με απηά ηα δεδνκέλα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ζπλέηαμαλ έλα πιαίζην θαηαζηάζεσλ θαη επηζήκαλαλ, ηελ
θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή ηξνπνπνίεζε, ζηηο επηξξνέο απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Έηζη
θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θαίλεηαη φηη νη ηάζεηο δείρλνπλ άλνδν, ζηελ ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία θαη φηη ππάξρνπλ επηξξνέο πνπ ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ θνηλσληθή δνκή φπσο θαη άιιεο
ζρέζεηο ζε ζπκπεξηθνξέο κε ηνπο ρξήζηεο.
Με απηφ ην ζθεπηηθφ, φπσο θαη κε άιιεο κειέηεο θαη Projects, π.ρ.( The EU Publishing Industry 2003),
θαζψο θαη ην Project (BOOK 2010), { Development Trends in the book Trade Summary/Lauri
Saarinen, Reinen Koskimaa}, ηζρπξνπνηείηαη ε άπνςε, φηη ζα ππάξρνπλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο θαη
κεηαζρεκαηηζκνί, ηφζν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, φζν θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δηακφξθσζε
θαη ηάζεσλ, ζηελ θνηλσλία καο.
Μία επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε, θάλεη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κέηκπξηηδ θαη ηνπ Pira U.K., φπνπ θαη
παξνπζηάδεη ηηο εθαξκνγέο αλά ηνλ θφζκν, φπνπ κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζδηνξίδεη ην κέιινλ ζηηο
επεξρφκελεο εθαξκνγέο, IDTechEx, Reports, (2006),(www.Nanomarket.net June 2007). πλεπψο απφ
ηα αλσηέξσ, είλαη θαλεξφ, φηη ηα έληππα-ειεθηξνληθά πξντφληα, ζα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε
αιιειεπίδξαζε θαη δηακφξθσζε, ηφζν ζηελ ζρεδίαζή ηνπο, φζν θαη απφ ηηο επηξξνέο ησλ ζρέζεσλ, ηεο
θηινζνθηθήο– εζηθήο ζέζεο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ηερλνινγηθήο – νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ
θνηλσλία.
Ώπηφ παξνπζηάδεηαη – απνηππψλεηαη, ζηηο θαησηέξσ ελφηεηεο, κε θξηηήξηα ηα νπνία είλαη
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ αληίζηνηρα πηεζηηθά θαηλφκελα, ζηε
δηακφξθσζε ηνπ Βκπινπηηζκέλνπ Διεθηξνληθά Βληχπνπ-πξνηφληνο.

Πεγή: Pira (2004)
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5.1.1.

Μνληέια ρεδίαζεο Πξνηφλησλ

Δ Μαξηάλλα ηνθρνικ, Stokholm,(2003) πξνηείλεη έλα πιαίζην γηα ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ
ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ απνδεθηνχ πξφηππνπ κνληέινπ γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ επηξξνήο ζηε ζρεδίαζε. χκθσλα κε απηφ ην πιαίζην ησλ ζηνηρείσλ
ζρεδίαζεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θνηλψο παξαδεθηφ εξγαιείν, ην νπνίν ζηνρεχεη, (κέζσ ηεο
θηινζνθίαο), ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηε δεηνχκελε εθαξκνζκέλε πξαθηηθή.
Έλα ηέηνην πξφηππν ζε πξψην επίπεδν, πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηεο αηζζεηηθήο, ηεο
ππάξρνπζαο δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο, ηε ζηξαηεγηθή, ην πεξηβάιινλ θαη φπσο αλαθέξεη ν
Ώξηζηνηέιεο, ηε κνξθή ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ζρέζε, αηηία θαη ζθνπνχ. ε δεχηεξν επίπεδν, (ηα
πξνηεηλφκελα κνληέια), αλαθέξνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο, ζηνλ ηνκέα ηνπ
αηφκνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Βίλαη δε θαηαλνεηφ, φηη φια ηα βηνκεραληθά πξντφληα θαζνδεγνχληαη θαη έρνπλ ζα βάζε ζρεδίαζεο ην
θνηλσληθφ, ην πνιηηηζηηθφ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην.
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ηνηρεία ζρεδίαζεο βαζηζκέλα ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ
ΏΝΘΡΧΠΟ
ΏΝΘΡΧΠΟ

ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ
ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ

Πξντφλ
ΏΕΘΔΣΕΚΔ
ΏΕΘΔΣΕΚΔ

ΥΒΑΕΏΜΟ

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ

δηαδηθαζία

ΦΤΔ
ΦΤΔ

ΠΟΛΕΣΕΜΟ
ΠΟΛΕΣΕΜΟ
ΦΕΛΟΟΦΕΏ
ΦΕΛΟΟΦΕΏ

Πηγή: Stokholm, (2003)

5.1.2.
Νέεο κεηα-απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ
εθηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ
Δ ζρεδηαζηηθή θαηάζηαζε ζηελ έληππε βηνκεραληθή επηθνηλσλία, ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ ηερλνινγία ησλ crossmedia. πσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε
αλαθνξά (θεθ.3), αθνινχζεζε κία εμειηθηηθή πνξεία κε αξθεηέο επηξξνέο απφ ηελ ειεθηξνληθή
ηερλνινγία ησλ Δ/Τ. Δ λέα θαηάζηαζε, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εμέιημε ζην ππαξθηφ πεξηβάιινλ, ηεο
έληππεο πιεξνθνξίαο, ην νπνίν ζπλερψο δηακνξθψλεηαη θαη ζεσξεί σο βάζηκν ζηνηρείν ηελ εμέιημε
ηεο απφ πκβαηηθή ζε πνιπδηάζηαηε Έληππε Διεθηξνληθή Βπηθνηλσλία.
Με απηφ ην ελδερφκελν, ε λέα θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ απνηεινχλ θαη ζα ηελ
δηακνξθψλνπλ απφ ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο.
Με ηελ θαηάηαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζα δεκηνπξγήζνπκε κνληέια, γηα
ηελ λέα κνξθή ηεο δηπιήο επηθνηλσλίαο, δειαδή, έλα πιαίζην γηα ην Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν
Έληππν ζηελ επηθνηλσλία.
Σερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε :
 Πξνζδηνξηζκφο-επηινγή έθδνζεο-εθηχπσζεο θαη ηαμηλφκεζε θεξαίαο
 Καηαγξαθή-Πξνδηαγξαθέο (΄Βληππνπ πξντφληνο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ)
 Έιεγρνο θαη ηαμηλφκεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζρεδίσλ γηα θεξαία θαη γηα ΣΣΕ-ΣΣΐ
 ρεδίαζε ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο, (Κεξαίαο-Σζίπ-Βπηθάλεηα Αείθηε-Κπθιψκαηνο-ΟζφλεΜπαηαξία-Δρείνπ, θ.ιπ.)
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5.1.3.
Πξνζδηνξηζκφο θάζεσλ ζε Σππσκέλα Ζιεθηξνληθά θαη ΄Δμππλε
πζθεπαζία (Δ..)
Δηζαγσγή
Με ηελ αλαθνξά ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία (Β.), πξέπεη λα νξίζνπκε ην πιαίζην νξηζκνχ ησλ
ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ έμππλσλ δεηθηψλ.
Σν πιαίζην θαη ε πεξηνρή ησλ θάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη, κε ην κέηξν ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, (ΣΣΕ-ΣΣΐ).
αλ επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα κε πεξηερφκελν θαη λφεκα, ην ζχζηεκα RFID.
Καηά ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ RFID ζπζηήκαηνο, γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν αζχξκαηνο ηξφπνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ηνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα. Σα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ ην θχξην κέξνο ηνπο, πνπ είλαη ε θεξαία θαη ην ηζηπ. Δ
θεξαία ηππψλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ηεο crossmedia εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο.
Δ θεξαία είλαη έλα κέξνο ηνπ εθηππσηηθνχ κέξνπο ζηελ εθαξκνγή γηα Β.., δηφηη ε θεξαία (γηα ιφγνπο
αζθαιείαο) εθηππψλεηαη ζηε κε νξαηή (κε θπζηθή φξαζε), επηθάλεηα, αιιά ζηελ εζσηεξηθή ηνπ
εθηππσκέλνπ ππνζηξψκαηνο, (β΄ φςε).
ηελ εθηχπσζε ησλ δεηθηψλ (ΣΣΕ-ΣΣΐ), ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηφηη ε εθηχπσζε πξέπεη λα
γίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη ζε νξαηφ επθξηλέο ζεκείν.
Καηά ηνλ νξηζκφ ησλ ΣΣΕ-ΣΣΐ, ζε γξαθηζηηθή παξνπζίαζε, δηαρσξίδνπκε ην πιαίζην, ιφγσ φηη δελ
ππάξρνπλ δεδνκέλα θαη αξρεία ή πιεξνθνξίεο κε πεξηερφκελν, αιιά ιεηηνπξγεί κφλν σο κέζν νπηηθήο
αληίιεςεο κέζα απφ ηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα (κηθξήο δηάζηαζεο), ε νπνία κφλν ελεκεξψλεη θαη
πξνεηδνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο ηεο ζπζθεπαζίαο.
Έηζη κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, παξεκβαίλεη ε ζέζε ηεο ζεκεηνινγίαο-ζεκεησηηθήο ζηηο γξαθηθέο
παξαζηάζεηο, ζαλ ελλνηνινγηθή θαη αηζζεηηθή παξνπζία, κέζα απφ ηηο κνξθέο ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε.
εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη πεξηνξηζκφο ζα ππάξμεη ζηε γξαθηθή-γξαθηζηηθή ηαμηλφκεζε
ρσξνζέηεζε, ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξσκαηηθήο παξνπζίαο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζρεδηαζκέλνπ
πξνζρεδίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα εθηππσζεί ζε ππφζηξσκα.
Αηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε λφεκα παξνπζηάδεηαη ζηελ εθηχπσζε ηνπ ζρεδίνπ γηα παξαγσγή ερεηηθνχ
ζήκαηνο.κσο δελ έρεη επαθξηβψο ηαμηλνκεζεί ε ερεηηθή ηνπ θαηαλνκή, δηφηη αθφκε είλαη ζε αξρηθφ
ζηάδην. Βπηζεκαίλνπκε φηη ε έμππλε ζπζθεπαζία, έρεη επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. ην ηνκέα
εθαξκνγήο ησλ Αεηθηψλ (ΣΣΕ),(ΣΣΐ), ππάξρεη επηζήκαλζε-πξνεηδνπνίεζε, δειαδή έρεη νπηηθή
παξνπζία θαη ραξαθηήξα δξάζεο, Nomikos et al (2006).
5.1.4.

Παξάκεηξνη επεξεαζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ

Πεξηερφκελν
Σν πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ, ην εθηππσκέλν θνπηί ζπζθεπαζίαο,ε εθηππσκέλε εηηθέηα θαη φια ηα
έληππα κέζα, αλήθνπλ ζην ζπκβαηηθφ (έληππν) πξντφλ, ην νπνίν έρεη έσο ζήκεξα ζηαηηθφ κήλπκα.
Ώπηφ δηαθνξνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη ζε λέν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ Β.., ην νπνίν ζα
κπνξεί λα έρεη δπλακηθφ κήλπκα, Nomikos S.et al. (2006).
Απλακηθφ κήλπκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη θίλεζε αιιά, λα
ηξνπνπνηεζεί θαη λα δηακνξθσζεί θαηά δήηεζε ζε δπλακηθφ κέζν, ζε ρξνληθή δηάξθεηα, (θείκελνθηλνχκελα ζρέδηα-ήρν-βίληεν,θ.ιπ.), Nils et al.,(2000), Sabelstrom M., (2001), Hadenius (1999),
Neuman (1991), Kleper M., (2002).
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Σν πεξηερφκελν ηνπ έληππνπ βηβιίνπ, ην εθηππσκέλν θνπηί ζπζθεπαζίαο, ε εθηππσκέλε εηηθέηα θαη
φια ηα ππφινηπα ζηαηηθά έληππα, ζα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε δνκηθή ηνπο θαηάζηαζε αιιά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζην πεξηβάιινλ ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο.
Αειαδή, ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, λα πξνζζέηνπλ ή λα αθαηξνχλ ζηνηρεία κελχκαηνο,
π.ρ.επαλέθδνζεο, δειαδή λα πξνζδηνξηζζνχλ ζεκεία θαη παξάκεηξνη, θξηηηθήο βηβιίνπ, ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά θαη πξνζζήθε ή αιιαγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ βηβιίνπ. Έλα παξάδεηγκα, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο (Δ.Β.Β.) είλαη, φηη ζε έλα βηβιηνπσιείν, έλα βηβιίν κπνξεί λα απηνπσιεζεί,
φιεο ηηο ψξεο, (θιεηζηφ βηβιηνπσιείν), (24 ξεο ην 24σξν), κφλν κε ηελ κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ
κελχκαηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε έλα ειεγρφκελν ρσξνηαμηθφ πεξηβάιινλ (φξην), ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID, απφ ιίγα κέηξα απφζηαζεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε επηθνηλσλία ζα
γίλεηαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, απφ ηνλ αγνξαζηή κε ειεθηξνληθφ θαη θπζηθφ ηξφπν. Ώπηφ είλαη
εθηθηφ κέζα απφ ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ή άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή
(wireless), ζπκβαηή κε ην ζχζηεκα RFID, π.ρ. NFC Nokia, (2007).
Ώπφ ηελ πεξηγξαθή απηή ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη εκθαλέο φηη ήδε παξνπζηάδεηαη κία άιιε δηάζηαζε
ζηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ε ζπλαιιαγή.
Οη ηνκείο απηνί, πνπ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη ζα πεξηέρνπλ απηφ ην κεηαζρεκαηηζκφ, πξνζδηνξίζηεθαλ
θαη αλαιχζεθαλ κε κνληέια, ζηα πιαίζηα ηνπ H.E.E., (θεθ.6 ).
5.1.4.1.
Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη εθαξκφζηκεο θαηαζηάζεηο (θχθισκανζφλε-ερεηηθφ ζήκα)
Με ηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε-δηακφξθσζε, ησλ πνιπκεξψλ νξγαληθψλ πιηθψλ ζε αγψγηκαεκηαγψγηκα πνιπκεξηθά πιηθά, παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο δπλαηφηεηεο, απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ κέρξη
ζήκεξα ππήξραλ κφλν ζηα κέηαιια, ζε ειεθηξηθέο, κεραληθέο, ειεθηξνληθέο θαη ρεκηθέο εθαξκνγέο.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο ζεκεξηλήο επαλάζηαζεο, είλαη ε βηνκεραληθή εθηππσηηθή ησλ
ειεθηξνληθψλ.
Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηακνξθψλεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν λέν ξφιν κε ηα θπθιψκαηα παξαγσγήο
απηφλνκα ή ζαλ ππνζχλνιν ηνπ γεληθνχ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ζε ηειηθή εθαξκνγή, κέζα απφ
ηελ βηνκεραληθή έληππε επηθνηλσλία ησλ crossmedia θαη ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ.
Έηζη κπνξνχλ νη δηάθνξεο εθαξκνγέο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ, κέζα απν εθηππσηηθέο
κεζφδνπο, έλα κήλπκα ζε νζφλε, π.ρ. αξηζκνκεραλήο, ή ζαλ θχθισκα παηρληδνκεραλήο, ζαλ θχθισκα
ελδείμεσλ ε έλα κέξνο ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο (Motherboard), κπαηαξία, θαισδηψζεηο, θεξαίεο,
ερεηηθά ζήκαηα θαη αξθεηέο άιιεο εθαξκνγέο.
Σν RFID ζχζηεκα καδί κε ηελ εθηππσκέλε κπαηαξία, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζχλνιν απφ, RFIDνζφλε-θαισδηψζεηο / θπθιψκαηα θαη κπαηαξία, σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ζπλνιηθά, κε ζηαηηθά θαη δπλακηθά ζηνηρεία. Αειαδή, δηακνξθψλεηαη ην Δ.Β.Β. θαη κπνξεί λα ππάξρεη
ζην θπζηθφ ζηαηηθφ βηβιίν θαη ε ειεθηξνληθή πιεξνθνξία, κέζα απφ ην RFID ζχζηεκα, Nomikos et
al., (2006), DOW, (2007).
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ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΑ
ΔΚΣΤΠΩΜΔΝΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ
Έξςπνη ςζκεςαζία

Γςναμική
πποώθηζη
και
ηιμολόγηζη

Δξελιξιμη διαδικαζία:
3-5 σπόνια

RFID
ύζηημα
2Γιαζηαηορ
Γπαμμικόρ
Κώδικαρ/
ΠιζηοποίηζηΑςθενηικόηηηαρ

Ποιοηικόρ
έλεγσορ

Δνζυμαηυμένο ζηην παπαδοζιακή διαδικαζία
εκηύπυζηρ
Τλικά Δκηύπυζη
σεδιαζμόρ
Τποζηπώμαηα
ζςζκεςαζίαρ Σεζη-Γέμιζμα
ζςζκεςαζίαρ
ςζκεςαζίαρ
και επεξεπγαζία

ΥαπηίΥαπηόνι

Γιανομή

Κόζηορ ςζκεςαζίαρ και
άλλερ δαπάνερ
ζςζκεςαζίαρ
Ηλεκηπονικά
ύνθεηο
Υαπηόκοςηο

Πλαζηικά
Τποζηπώμαη
α

Διδικά
ςποζηπώμαηα

[ DOW 2007]

Πεγή: DOW, (2007)

5.1.5.

εκεηνινγία / εκεησηηθή θαη Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Πσο ζα ζπλππάξρεη ε επηθνηλσλία ησλ crossmedia κε ηελ νπηηθή αληίιεςε ηνπ δείθηε, ζην θπζηθφ
έληππν πξντφλ? Ση ζα ζπκβνιίδεη ν δείθηεο κε ην πξάζηλν ρξψκα, ην πνξηνθαιί, ή ην θφθθηλν ρξψκα,
ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο? Πψο ζα ζπλππάξρεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο
κέζα απφ ηελ ελζσκαησκέλε-εθηππσκέλε νζφλε? Kallenbach J., (2004).
Ο ηνκέαο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδεη, ηε ζπλχπαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο αιιά θαη ηνπ εθδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο,(crossmedia), ζε έλα ηδηφηππν πεξηβάιινλ, αθελφο κεηαμχ ηεο ζρεδίαζεο ηήο κνξθήο θαη
ηνπ ζρήκαηνο ζπζθεπαζίαο κε γξαθηζηηθή παξνπζία (απεηθφληζε) αιιά θαη αθεηέξνπ, ηεο έθδνζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο (crossmedia), ζε ςεθηαθή κνξθή, ε νπνία παξνπζηάδεηαη-αλαγλσξίδεηαη θαη
δηαβάδεηαη, κέζσ Δ/Τ, ζε ζπκβαηφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, π.ρ. Κηλεηφ, PDA, e-paper, paper ++, θ.ιπ.,
πνπ ππάξρνπλ ζην ίδην θπζηθφ πξντφλ ζπζθεπαζίαο, Nomikos et al (2005).
Μία παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηε δεκηνπξγηθή εθδνηηθή παξαγσγή (ζχζηεκα crossmedia), ησλ
δηαθφξσλ παξνπζηάζεσλ ζηα ζπκβαηηθά ππνζηξψκαηα, είλαη ε αηζζεηηθή πξνβνιή ησλ ΣΣΕ / ΣΣΐ.
Ώπηφ είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία αιιάδνπλ ηε ζεκεηνινγηθή παξνπζίαζε. Αειαδή ζηνπο ΣΣΕΣΣΐ δείθηεο, ζα παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε γηα πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ε
νπνία είλαη ε αηζζεηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπζθεπαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ζε
ζπζθεπαζίεο, γηα θαιιπληηθά θαη ζε ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, φπνπ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηελ
πξνψζεζε, (δειαδή ηνπο δείθηεο ζην ππφζηξσκα, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιήμεο
πξντφληνο).
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πλέπεηα απηήο ηεο ζρέζεο (δειαδή ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο ιήμεο ηνπ πξντφληνο) είλαη ην γεγνλφο, φηη
ιεηηνπξγηθά ζα ππάξρεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ αγνξά ή ηελ θαηαλάισζε ηεο ρξήζεο
ηνπ πξντφληνο. Δ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα επεθηείλεη ην ρξνληθφ φξην ιήμεο, ζχκθσλα κε, ην εθάζηνηε
πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ φξην ηνπ πξντφληνο. Ώπηφ κπνξεί λα ζπκβεί, κέζα απφ ηελ απαηηνχκελε
δηάζεζε, ζηηο θάζεηο απνζήθεπζεο-ζπληήξεζεο-δηαθίλεζεο.
Σν ερεηηθφ ζήκα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν ιήμεο ηνπ πξντφληνο αιιά θαη λα πξνεηδνπνηεί κε
ήρν ή κε κήλπκα, κέζα απφ <ερεηηθή>, εληνιή, (βι.θεθ.4.1.).

Λεηηνπξγίεο
πξντφλησλ

Υξήζηεο

Πξντφλ

Λεηηνπξγίεο ζρεηηθά
κε ηελ γιψζζα ησλ
πξντφλησλ

Πξαθηηθέο
ιεηηνπξγίεο

εκεησηηθέο
ιεηηνπξγίεο

Λεηηνπξγηθέο
ελδείμεο

Βπίζεκεο αηζζεηηθέο
ιεηηνπξγίεο

πκβνιηθέο
ιεηηνπξγίεο

Πεγή: Burdek,1996-Steffen, (2000)

Μνληέιν ηεο «Γιψζζαο ηνπ πξντφληνο»
Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δηαθνξεηηθφηεηεο ησλ γξαθηθψλ παξνπζηάζεσλ, ζεκάησλ ή ινγνηχπσλ, (κε
βάζε ηελ γεσκεηξηθή επηθάλεηα ησλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ρξψκαηνο), δηαθνξνπνηείηαη ε ζηαηηθφηεηα ηνπ
κελχκαηνο ζε δπλακηθή ζέζε, ή, ζηάζε θαη ηξνπνπνηείηαη ε ινγηθή ε νπνία ππάξρεη κέρξη ζήκεξα, πεξί
απζεληηθφηεηαο. Ώπηφ γηαηί ην ίδην ην ινγφηππν-ζήκα κπνξεί λα απηνπξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
ζην ρξφλν ιήμεο, ιφγσ ηεο ρξσκαηηθήο αιιαγήο ηνπ ζρεδίνπ, ζήκαηνο-ινγφηππνπ.
Ο Steffen, Dagmar, (2001) εξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζεκεησηηθήο πξνβνιήο, πνπ κπνξεί λα δψζεη
έλαο ζρεδηαζηήο, ζηε ζρεδίαζε πξντφληνο, κε ζθνπφ:
Α. Να δεκηνπξγήζνπλ έλα πξντφλ, ην νπνίν λα έρεη κεγαιχηεξε πξνβνιή απφ κφλν ηνπ, (απηνπξνβνιή)
Β. Να δειψζνπλ ηη ζεκαίλεη ην ζεκαηλφκελν πξντφλ, ζηελ εθάζηνηε θνπιηνχξα
Γ. Να απνδψζνπλ ζην ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο, επζχ δπλακηθφ χθνο
Βπίζεο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Ashby, πνιιέο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ
θαηαζθεπήο, ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε ηεο ζρέζεο πξντφληνο θαη πιηθνχ επηινγήο. Ώπηφ δελ είλαη ζαθψο
θαζνξηζκέλν ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά ζηελ θνηλψο παξαδεθηή χπαξμε ηεο
δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζεκεξηλψλ δπλαηνηήησλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ, Ashby,
(1999).
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5.1.5.1.
Ζ Ηθαλφηεηα ηνπ πξνηφληνο
Ο John Heskett (1998), θαζνξίδεη ηξεηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο, εθ ησλ νπνίσλ έλα πξντφλ πξέπεη λα
αληαγσληζηεί ζηε λέα νηθνλνκία. Σα ραξαθηεξίδεη θαη ηα ηαμηλνκεί ζε ηξεηο ηνκείο.
[1]. Βξγαιεία ηθαλνηήησλ
[2]. πκβνιηθή ηθαλφηεηα
[3]. πζηεκηθή ηθαλφηεηα
ΔΡΓΑΛΔΗΟ

ΠΡΟΨΟΝ
ΥΡΖΖ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
ΤΜΒΟΛΗΚΟ

ΤΣΖΜΑ

Πεγή: Heskett J., (1998)

Δζηθή
Εθαλφηεηα
Τπνζηήξημεο

Καηλνηνκία

Καηαζθεπή

Λεηηνπξγία

πγθίλεζε

Κνηλσλία

Σερλνινγία

ηξαηεγηθή

Όθνο

Δγεζία

Έλλνηα

Πεγή: Borjessen K., (2004)

Παξάιιεια κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο, (φπσο επηζεκαίλεη ν Borjessen Κ.), ν θχθινο δσήο ελφο
πξντφληνο, έρεη ηηο ζεκεξηλέο δπλαηφηεηεο απφ ηηο δνκέο θαη ηα φξηα πνπ ην ππνζηεξίδνπλ,αθνχ
αλαιχεηαη ε δπλαηφηεηα θαη νη θαηαζηάζεηο ηεο ζρεδίαζεο κε απηφ ην ζθεπηηθφ.
Βπίζεο έρεη απνδεηρζεί, φηη νη κέζνδνη ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο, έρνπλ ζηαζεξά
θαιχηεξα απνηειέζκαηα (ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο θαη ηξφπνπο), απφ άιιεο
πεηξακαηηθέο κε θαηαμησκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη κεζνδνινγίεο ζηε ζρεδίαζε.
Ο θαζεγεηήο Desmet, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Delft University of Technology, Netherlands, Desmet, (2002,
2003), αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ φπνπ ηαμηλφκεζε ηηο απαληήζεηο ζε πέληε
ελφηεηεο νη νπνίεο είλαη:
Λεηηνπξγηθφ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε θαη Ώηζζεηηθφ, Κνηλσληθφ, πλαηζζεκαηηθφ-Mαγεπηηθφ, σο
πξνο ην ελδηαθέξνλ.
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πκπεξαζκαηηθά απφ ηηο αλσηέξσ κειέηεο, έλα πξντφλ πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή θαη
επηθνηλσληαθή αμία. Οη παξάγνληεο επηηπρίαο ζε ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο πνπ επηθξαηνχλ απφ απηέο ηηο
κειέηεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαη θαηλνηφκνο απφδνζε ηνπ πξντφληνο, ε αηζζεηηθή ηνπ, ε έλλνηα ηνπ
(φπσο ε αγάπε γηα ην πξντφλ, ε ζεκαζία ηνπ πξντφληνο γηα ηε κφλε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ε
ηαπηφηεηα εκπνξηθψλ ζεκάησλ), ηέινο, ε εξγνλνκία θαη ε ηηκή ηνπ.
ηνηρεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ (αμία), ζην πξντφλ κε επηξξνή ή ην απνξξίπηνπλ (παξαβιέπνπλ),
Gotzsch J., (2003)

Λεηηνπξγηθή αμία πξντφληνο

Λεηηνπξγηθή
θαηλνηνκία

Βπηθνηλσληαθή αμία πξντφληνο

Ώηζζεηηθή
Οκνξθηά

Ώπφδνζε

Ώλαγλψξηζε/λεφηεηα
Πνιππινθφηεηα ησλ ζρεκάησλ
Μεηάβαζε ησλ ζρεκάησλ

Πξντφλ
Οηθνλνκία
ηηκή
θφζηνπο

εκαζία
ελψζεσλ
Βξγνλνκία

Βπθνιία ζηε ρξήζε

Πξνζσπνπνίεζε πξντφλησλ
Σαπηφηεηα ρξεζηψλ
Σαπηφηεηα εκπνξηθψλ
ζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ

Βπθνιία ζηε θαηαλφεζε

Πεγή: Gotzsch, (2003)

ηνηρεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην πξνηφλ κε επηξξνή ή ρσξίο επηξξνή θαη απνξξίπηνπλ.
Ο Josiena Gotzsch, Gotzsch, J., (2003), πεξηγξάθεη ζηελ αλαθνξά ηνπ ζην εξεπλεηηθφ project (to
develop a tool that can be used to define the need for expression in a product at the first stages of
product development, during the design specification) φηη, ε βηβιηνγξαθηθή ηνπ έξεπλα, θαηέιεμε θαη
έρεη πξνζδηνξίζεη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο έθθξαζεο πξντφλησλ :
[1]. Έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο
[2]. Έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ ηνπ
[3]. Έθθξαζε ηεο ηαπηφηεηαο επηρείξεζεο ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ
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εκαζηνινγηθφ / Δλλνηνινγηθφ κνληέιν έθθξαζεο

Σαπηφηεηα
επηρείξεζεο
Πξνζδηνξηζκφο
ινγφηππνπ

Έλλνηα
πξντφλησλ

Ώμία εκπνξηθψλ
ζεκάησλ
Όθνο
ζρεδηαζηψλ

Μεκνλσκέλε
ηαπηφηεηα

Έθθξαζε ηεο
ηαπηφηεηαο
ρξεζηψλ

Κνηλσληθά
επηηεχγκαηα &
κειινληηθνί
ζηφρνη
Μλήκεο

Πεξηερφκελν
κελπκάησλ
(πλαηζζεκαηηθά
ζεκάδηα)
Πξνζσπνπνίεζε
πξντφλησλ

Θέζε ζην ρξφλν
& ζηνλ πνιηηηζκφ
Βγγελή
ραξαθηεξηζηηθά
πξντφλησλ

ρεδηαζηήο, χθνο,
(person behind)

Γέλνο, ειηθία
Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ηδηφηεηεο
Έθθξαζε ηεο πξνηίκεζεο, ηδαληθά, ηηκέο
Βμαηνκίθεπζε
Εδηφηεηεο κέινπο: ηξφπνο
δσήο, κφδα
Θέζε & επηηπρία
Φηινδνμίεο
Ώλακλεζηηθά
Αψξα
Ώλακλήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο
Τπελζχκηζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο
Ώλζξψπηλα ζχκβνια
(κεγαιψλνληαο θαιά-ραξηησκέλα)
χκβνια θχζεο
Σέρλε & ρεηξνηερλία
Άγλσζην, ζχγρπζε, θίλδπλνο
Υξνληθφ πιαίζην
Εζηνξηθή αμία
Πνιηηηζηηθφ ζχκβνιν

Υξήζε: πψο, πνχ, πφηε
Πνηφηεηα
Καηλνηνκία & έθπιεμε

Πεγή : Gotzsch, J. (2003)

5.1.6.

Ζιεθηξνληθά Δκπινπηηζκέλα Έληππα

Καηάηαμε ηάζεσλ θαη επηξξνψλ. Γηακφξθσζε λέσλ θαηλνηνκηψλ
Δηζαγσγή
ε επηζηεκνληθή έξεπλα ε εηαηξεία,(Frost θαη Sullivan, 2006), παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ
ηάζε ησλ εθηππσηηθψλ κεραληζκψλ-printers-RFID, (Pegged at $10.7 million in 2005, the market for
RFID printer-encoders will surge in value to $209.3 million in 2012 for a compounded annual growth
rate of 53%). Παξάιιεια κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο,
ππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξάζεηο, ζην πεξηβάιινλ ησλ ζπζηεκάησλ crossmedia- εθδφζεσλ, πνπ ζπλερψο
δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, π.ρ. κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία ησλ RFID
ζπζηεκάησλ, NFC Nokia, (2007).
Βίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα, φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη ηελ επηθνηλσλία ζηελ θηλεηή
ηειεθσλία, (πεξίπνπ ζην 90 %). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε πξφζθαηε εμέιημε νθείιεηαη, ζηε δηακφξθσζε
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ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, (θηλεηά ηειέθσλα ηερλνινγία θαη ππεξεζίεο), νη νπνίεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα
ζηελ έξεπλα, Mobile Commerce Dec.(2003).
Ώπηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα, φηη ε επηθνηλσλία (θηλεηή ηειεθσλία θαη άιιεο ππεξεζίεο), ζα παξέρνπλ
ππεξεζίεο, θάζε ψξα θαη παληνχ. Σα crossmedia εθδνηηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ αξρίζεη θαη ζπλεξγάδνληαη
κε ην πεξηβάιινλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ήδε ζήκεξα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο απφ ηα λέα κνληέια π.ρ. (Nokia 3220,Ν80,θ.ιπ.), γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ (πιεξσκή απφ απφζηαζε κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο), π.ρ., κε ην λέν κνληέιν ηεο NFC
Nokia, (2007). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηεζνχλ αξθεηέο δξάζεηο ησλ
ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ θαη ζα αιιάμνπλ νη ηξφπνη (κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο XML) γηα ηελ ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία, (Νέεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο, RFID Journal 2006). Ο Prof. Enlund, αλαθέξεη φηη ηα
εθηππσκέλα ππνζηξψκαηα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ζα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη σο πξνο ην εθδνηηθφ
(crossmedia) ζχζηεκα αιιά θαη ζα αιιάμνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο κε ζηνηρεία θαη
δεμηφηεηεο απφ παξαπιήζηνπο θιάδνπο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο, Harald Stumpp,
(2007). Σελ ίδηα άπνςε έρεη πεξηγξάςεη θαη ν Prof. H.Kipphan, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο
θαη ησλ ξφισλ ζηελ νπηηθή γξαθηθή θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ζηελ νκηιία ηνπ (Seleac) ζηελ
Ώζήλα, H.Kipphan (2005).
Ώπηέο νη αιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία, καδί κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ,
ηξνπνπνηεί θαη αιιάδεη φια ηα δεδνκέλα ζηνηρεία ζηε βηνκεραληθή έληππε-ειεθηξνληθή αλαπαξαγσγή,
ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζπκπεξηθνξέο, ζηξαηεγηθέο θαη αιπζηδσηέο αιιαγέο, ζε
κεγάιε θαηεγνξία ησλ δξάζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ξφισλ ζηελ θνηλσλία καο.
5.1.6.1.
Απνηχπσζε κνξθψλ επεξεαζκνχ γηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ
θαη ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ
Βπηρείξεζε θαη πξντφλ βαζηζκέλα ζην ζρεδηαζκφ

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ

ΏΝΘΡΧΠΟ

ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ

Βπηρείξεζε

ΏΕΘΔΣΕΚΔ
ΏΕΘΔΣΕΚΔ

βαζηζκέλε ζην ζρεδηαζκφ

ΠΟΛΕΣΕΜΟ

Πξντφλ βαζηζκέλν ζην ζρεδηαζκφ

ΦΕΛΟΟΦΕΏ
ΦΕΛΟΟΦΕΏ

Πεγή: Stokholm Μ., (2000)
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ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ

ΦΤΔ

5.1.7.

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (Γηακφξθσζε Ρφισλ)

5.1.7.1.

Γηαθεκηζηήο

Ο Αηαθεκηζηήο, ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζηαηηθνχ θαη ηνπ δπλακηθνχ κελχκαηνο
απφ ην κέζν επηθνηλσλίαο, κε πνιιέο κεηαζρεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, ζηε ζρέζε κεηαμχ Απλακηθνχ θαη
ηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο. Ώπηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα επίπεδα δηάδξαζεο ηεο ζρεδίαζεο,
ζηνπο θαησηέξσ ηνκείο ηνπο νπνίνπο πξνηείλεη ε Stokholm Μ..
Δπίπεδα δηάδξαζεο ηεο ζρεδίαζεο

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
ΏΝΘΡΧΠΟ

ΏΕΘΔΣΕΚΔ

ΠΟΛΕΣΕΜΟ

ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ

ΠΡΟΨΟΝ

ΦΗΛΟΟΦΗΑ

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ

ΦΤΔ

Πεγή: Stokholm Μ.,(2000)

5.1.7.2.
Γξαθίζηαο
Ο Jesper Clement, (2004), πξνζδηνξίδεη θαη πεξηγξάθεη, φηη ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη ηηο
πιεξνθνξίεο απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή γηα κηα κεγάιε αγνξά, ε νπνία ιεηηνπξγεί κέζα απφ
ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζε αθζνλία πξντφλησλ. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ππάξρνπλ πξντφληα ζηελ ίδηα
θαηεγνξία πνπ έρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα πνηφηεηα θαη κε άιια παξάιιεια πξντφληα, ηα νπνία είλαη
εχθνιν λα αγνξαζζνχλ, αιιά δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ.
Έηζη, ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα ζηείιεη ην κήλπκα ζηνλ θαηαλαισηή, «κε αγνξάδεηο», ζε κηα θαηάζηαζε
φπνπ ε θαηαλαισηηθή δχλακε δίλεη ηελ αγνξαζηηθή ηεο πξνζνρή, ζε πνιχ ιίγα δεπηεξφιεπηα.
Ο γξαθίζηαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηε καθέηα ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, νχησο ψζηε λα δίλεη φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο κε ηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε, αιιά θαη κε ηελ λέα ζπκπεξηθνξηθή ζρέζε ζην Δ.Β.Β..
5.1.7.3.

Ζιεθηξνληθφο / ζρεδίαζε θεξαηψλ / Σέζη

Γλσξίδνπκε φηη νη θεξαίεο, γηα RFID ζπζηήκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ιεηηνπξγία ησλ. Ο ειεθηξνληθφο ζα έρεη ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ
ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή-έιεγρν ηεο θεξαίαο κε ηνλ γξαθίζηα, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ
αθελφο ηεο θεξαίαο ζην ρψξν πνπ επηηξέπεη ε γξαθηζηηθή επηθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, αιιά θαη
αθεηέξνπ, λα έρεη ηελ ιεηηνπξγία πνπ απαηηεί ην ζχζηεκα θαη νη πξνδηαγξαθέο εθπνκπήο θαη ιήςεο.
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Πεγή: Tagsense, (2006 a)

Δπηινγή ζπρλφηεηαο γηα ην RFID ζχζηεκα
Κάζε ζπρλφηεηα RFID έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Οη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο RFID, φπσο
ην UHF (850-960 MHz) θαη νη δψλεο κηθξνθπκάησλ (microwave), είλαη επθνιφηεξεο λα πξνζδηνξίζνπλ
θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε πεξηζζφηεξε δπζθνιία δηαπεξλψληαο ηα δηειεθηξηθά πιηθά, φπσο ηα πγξά ή
ην αλζξψπηλν ζψκα. Βληνχηνηο, πέξα απφ ηηο κηθξέο απνζηάζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
νη εηηθέηεο UHF ή κηθξνθπκάησλ RFID κε ηηο θεξαίεο ηνπ HF (παξφκνηεο κε ησλ 13,56 MHz), κπνξνχλ
λα ππεξληθήζνπλ απηφ ην πξφβιεκα.
Οη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο κπνξνχλ επίζεο λα δηαβηβαζηνχλ επθνιφηεξα ζηηο κεγάιεο απνζηάζεηο κε
ηηο κηθξέο θεξαίεο. Σα ζπζηήκαηα RFID ζηηο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλέμνδα θαη
λα έρνπλ ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κε ηα πιηθά, αιιά γεληθά απαηηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο θεξαίεο θαη ηελ
πςειφηεξε ηζρχ RF (ζε δηαθνξεηηθή ηζρχ Watts) ή λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ
30 εθαηνζηά.
Αηάθνξεο εηαηξείεο έρνπλ ζρεδηάζεη θεξαίεο θαη δίδνπλ ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαη κφλν
ζην νξηζκέλν ππφζηξσκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (εθπνκπέο ξαδηνζεκάησλ). Έηζη ν
ειεθηξνληθφο, θαιείηαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ γξαθίζηα θαη ηνλ ηερλνιφγν, σο πξνο ηελ ζρεδίαζε,
(ξνή θαη παξαγσγή κέζσ πιηθψλ ππνζηξσκάησλ), γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθπνκπήο ηεο θεξαίαο. Οη
εηηθέηηεο RFID έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαβάδνληαη θαη λα μαλαγξάθνληαη φπνπ ε ηθαλφηεηα
απνζήθεπζεο, κπνξεί λα αλεβεί ζε 64 kBit.
ε απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ ελδέρεηαη λα ππάξρεη νιφθιεξν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πξνδηαγξαθέο
(θαηά πεξίπησζε ζε inline ή offline παξαγσγή), ζην πεξηβάιινλ ηεο εθηχπσζεο ηνπ Δ.Β.Β.

Πεγή: Tagsense, (2006 b)
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5.1.7.4.

Σερλνιφγνο Γξαθηθψλ Σερλψλ

Ο ηερλνιφγνο ζα νξγαλψζεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ ξνή ηεο παξαγσγήο θαη παξάιιεια λα
ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ νη επί κέξνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο
εθηππσηηθήο παξαγσγήο.
Βπίζεο θαηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο εθηχπσζεο ζηα πιηθά ππνζηξψκαηα θαη ζα δεκηνπξγεί αξρεία ζηηο
δπλαηφηεηεο ησλ ζρέζεσλ, πιηθψλ θαη ηελ νκαιφηεηα ησλ επηθαλεηψλ ησλ ππνζηξσκάησλ, ηελ
δεθηηθφηεηα αγψγηκσλ κειαληψλ-απνξξνθεηηθφηεηα-επηξξνή ζηα πιηθά, πνπ θαη πσο ζα
ζπζθεπάδνληαη, π.ρ. ηνμηθφηεηα-ρξφλνο ζηέγλσζεο-νζκέο θ.α.. Πξνζδηνξίδεη επίζεο ηηο θαηάιιειεο
επηθάλεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε εθηππσηηθή
εθδνηηθή εθαξκνγή.
Καηαγξάθεη ζε πίλαθεο θαη αξρεία, παξαθνινπζεί κε δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πξνζδηνξίδεη
ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (ζηελ παξαγσγή), γηα δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαγσγήο.
πλεξγάδεηαη κε ηνλ γξαθίζηα θαη ηνλ ειεθηξνληθφ θαη νξγαλψλνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε εθηχπσζε
ζηηο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.
Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, ζηελ κέζνδν ηεο θπιηλδξηθήο κεηαμνηππίαο, κεηξήζεθε θαη εθηππψλεηαη
θεξαία, γηα ζπρλφηεηα ζε HF 13.56 MHz,(ζηελ Ώκεξηθή), ζε εθηππσκέλε κειάλε, (πεξίπνπ ηα 300
κηθξά πάρνο κειάλεο), (www.sgia.com, 2005).
Δ θιεμνγξαθηθή κέζνδνο ζε UHF 868 MHz, (ζηελ Βπξψπε), κπνξεί λα έρεη πάρνο εθηχπσζεο ηα 5-25
κηθξά (πάρνο) κειάλεο. Oη UHF θεξαίεο έρνπλ έλα δηπνιηθφ ζρήκα ελψ νη HF είλαη ζε πελίν. Δ
απαίηεζε ηνπ φγθνπ ηνπ κειαληνχ είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξνο, πεξίπνπ 5 µm, (www.sgia.com, 2005).
Μία ζεηξά απφ αλαθνηλψζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ, έρεη απνηππσζεί, ζην πίλαθα παξαθάησ.
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Πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο εθηχπσζεο θεξαίαο

Πεγή: Tagsense, (2006 b)

Σεζη γηα ηελ πνηνηηθή εθηχπσζε εθαξκνγή (εθπνκπήο ηεο θεξαίαο)
Σεζη εθηχπσζεο θεξαίαο ζηελ κέζνδν κεηαμνηππίαο

Πεγή: VTT (2007)

Σεζη εθηχπσζεο θεξαίαο ζηελ κέζνδν φθζεη

Πεγή: R.Bauman MAN Roland, (2006)
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Σεζη εθηχπσζεο θεξαίαο ζηελ κέζνδν ηεο θπιηλδξηθήο ηππνγξαθίαο, (Letterset)

Πηγή: VTT (2007)

Βπηζεκαίλνπκε φηη ε Βηαηξεία UPM Raflatag, πξφζθαηα αλαθνίλσζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηχπσζεο,
γηα ηηο θχξηεο εθηππσηηθέο κεζφδνπο, (www.UPM.com ).
Βπίζεο ε εηαηξεία Delo, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξάησζεο, (ελζσκάησζε ηνπ ηζηπ ζην ππφζηξσκα
ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο θεξαίαο) θαη ζε ςπρξή δηαδηθαζία θφιιεζεο, επηζεκαίλεη φηη θαηαλαιψλεη, 1
θηιφ θφιια, γηα 10 εθαηνκχξηα ηζίπ (www.delo.com). Με απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα
πξνζεγγηζζεί ην θφζηνο θαη ε παξαγσγή, ηνπ ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ (Δ.Β.Β.).
5.1.7.5.

Πιεξνθνξηθφο

Ο πιεξνθνξηθφο ζα δηακνξθψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε αξρεία θαη ζα δεκηνπξγεί θαθέινπο κε ηελ
ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ηζηπ, κέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια ζα
θνξηψλεη ηελ εθάζηνηε πιεξνθνξία (θσδηθνπνίεζε) κε αληίζηνηρνπο αξηζκνχο θαη δεδνκέλα ζην
νξγαλσκέλν ζχζηεκα, π.ρ. (εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, logistics,θ.ιπ). Παξάιιεια ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
ειεθηξνληθφ θαη ηνλ ηερλνιφγν γηα ηπρψλ ειέγρνπο θαη δηνξζψζεηο ζε ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα.
Θα έρεη άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ζε νξγάλσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιαηζίνπ,
γηα ηελ θαιχηεξε δξάζε ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, π.ρ. ζηε θαηάζηαζε ηρλειαζηκφηεηαο.
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Πσιεηήο

5.1.7.6.

Ο πσιεηήο ζα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ζα επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην, Mobile Commerce Dec.(2003). Βπίζεο ζα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα πσιήζεσλ
θαη ζα ζπγρξνληζζεί κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ, ζηηο παξακέηξνπο εθείλνπο πνπ
επεξεάδνπλ ην ηκήκα ηνπο.
Θα δψζνπλ λέα πξνζζεηηθή αμία ζηα πξντφληα κέζα απν ηελ απφδεημε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.
Θα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζα απφ ηελ αληηθιεπηηθή δπλαηφηεηα ησλ.
Οηθνλνκνιφγνο / Κνζηνιφγνο

5.1.7.7.

Ο ραξαθηήξαο ηνπ θνζηνιφγνπ ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηα δεδνκέλα ησλ λέσλ ζηαζεξψλ θαη
κεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ, ζηα θφζηε. Θα ζπλεξγαζζεί κε φια ηα ηκήκαηα θαη ζα νξγαλψζεη λέα
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε ηνπο πσιεηέο θαη κε ην ηκήκα πξνθνζηνιφγεζεο θαη ηειηθήο θνζηνιφγεζεο.
Ο νηθνλνκνιφγνο θνζηνιφγνο ζα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο Σερλνιφγνπο, Διεθηξνληθνχο, Πιεξνθνξηθνχο,
Γξαθίζηεο, Πξνκεζεπηέο, Βπηρεηξεκαηία, (ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα-πξνκεζεπηέο), κε ζθνπφ ηελ
αζθαιή ηηκνινγηαθή δηαδηθαζία, ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
θαηλνηνκηθφηεηαο.
Ο Howard Taub, (2006), δηεπζπληήο ηεο HP Labs, ηζρπξίδεηαη φηη ην θφζηνο έρεη ζρέζε κε ηελ
παξαγσγή, δειαδή ηελ πνζφηεηα. Βπίζεο γίλεηαη πξφβιεςε, φηη ζα είλαη κερξη θαη είθνζη θνξέο
θζελφηεξα ηα θφζηε ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Gen2, ην 2008.
Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ θφζηνπο θεξαίαο ζηε UHF θαη HF, φπνπ ν (Harry
Ramsey/Sr. Package Development/ Purdue Pharma L.P.), αλαιχεη ηελ πεξίπησζε ηεο εθηχπσζεο ζηα
απαηηνχκελα πιηθά (πνζφηεηα), αιιά θαη ζρεδίαζε ζηελ UHF θαη HF θεξαία. Σν θφζηνο είλαη αξθεηά
κεγαιχηεξν ζηελ HF θεξαία, απφ ηελ θεξαία ζε UHF, ζπρλφηεηα.
Δπηρεηξεκαηίαο

5.1.7.8.

Βίλαη θαλεξφ, φηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο λέεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο,
ζχκθσλα κε ηελ δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αιιά θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ Stokholm, παξαηίζεηαη έλα
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ην πξντφλ, ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ παξαγσγή.
ρεδίαζε πξντφληνο, βαζηζκέλε ζε δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Σν πξντφλ ζηελ επηρείξεζε θαη ε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο

ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ
ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ
Βπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή

Πξνηεηλφκελν
ζρέδην
ΏΕΘΔΣΕΚΔ

ηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο
ηξαηεγηθή πξντφλησλ

ΠΡΟΨΟΝ
Έλλνηα πξντφλησλ
ξακα αιιειεπίδξαζεο
Ώμία απνζηνιήο

ΠΟΛΕΣΕΜΟ
ΠΟΛΕΣΕΜΟ

ΦΕΛΟΟΦΕΏ

Πηγή: Stokholm Μ., (2003)

221

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ
Δ κεγάιε ηδέα

5.1.7.9.
Πειάηεο-Καηαλαισηήο - Υξήζηεο (Υαξαθηεξηζηηθά θαη
ιεηηνπξγίεο)
Ο Vihma (2004), πξνηείλεη φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αληηπξνζσπεχνληαη κέζσ ησλ θπζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ πξντφληνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά
ζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνθαιέζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο, νχησο ψζηε
λα πξνζδψζνπλ ζην πξντφλ έλα θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα. Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε γηα ηελ
επηθνηλσληαθή γιψζζα ηνπ ζρεδίνπ, δειαδή, ην ζρέδην σο κέζν ζεκαζίαο ηεο κεηάδνζεο. Βίλαη γλσζηφ
φηη νη αξρέο ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία.
Δ ζρέζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ηδαίηεξσλ γλσξηζκάησλ, είλαη ε θπξίαξρε ζρέζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηελ ζρεδίαζε επηθνηλσληαθνχ πξντφληνο.
Ο Karjalainen (2004), ππνζηεξίδεη φηη, νη ζρεδηαζηέο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ
πξντφλησλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα. Βπηπιένλ, ηα πξντφληα
πηνζεηνχλ κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο έλλνηεο. ιεο
απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη δχν-θαηεπζπληήξηεο θαηαζηάζεηο ή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
θαηεπζπληήξηνη δξφκνη, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ζχλζεζεο ελφο πνιχπινθνπ Εζηνχ, ησλ
επηθνηλσληαθψλ θαη απνδνζέλησλ-εξκελεπκέλσλ κελπκάησλ, Karjalainen, (2004).
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ησλ πξντφλησλ, γηα παξάδεηγκα, κε ηε ξχζκηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ρξήζεο ηνπο, ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ζηνπο ζρεδηαζηέο. Βπηπιένλ, νη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ ησλ πξντφλησλ, θαη
νχησ θαζ'εμήο.
The complexity of product communication involves various actors,

Πεγή: Karjalainen (2004)

5.1.7.10.

ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Δ ππφζεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη βαζηζκέλε ζηε
ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε νξγάλσζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, θαζψο
επίζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ λέσλ δηαρεηξηζηηθψλ ελλνηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μεξηθά απφ
απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ελψ άιια εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν
γεληθφ (παξαδείγκαηνο ράξηλ σο γεληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε).
ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη έλλνηεο εθαξκφδνληαη ρσξηζηά ρσξίο νπνηαδήπνηε
ζρέζε ή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Σερληθνί δηνηθεηηθνί θαη άιιεο εηδηθφηεηεο έρνπλ ηδηφηππα
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ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. Μέζα απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνηείλνληαη κεξηθά δεδνκέλα ζε ηνκείο, πνπ
ραξαθηεξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε :
• Ώλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ - πνιηηηθέο ζηξαηνιφγεζεο
• Πεξηγξαθέο θαη νξηζκνί ησλ ζρεδηαγξακκάησλ εξγαζίαο, πξνζφληα, ζηφρνη
• Υαξαθηεξηζηηθά ηθαλφηεηαο θαη δεμηφηεηεο
• Οξηζκνί ησλ πξνζφλησλ, ζηφρνη θαη ηθαλφηεηεο γηα ην γξαθηθφ ηνκέα, ησλ ηερλψλ θαη κέζσλ
• Ώλάπηπμε ησλ νδεγηψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζρεηηθψλ κε ηα ζρεδηαγξάκκαηα εξγαζίαο
• Αηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ εθκάζεζεο
• Ώμηνιφγεζε ηθαλφηεηαο
• Πηζηνπνίεζε ηθαλφηεηαο
Δ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη αλαπηπρζεί γξήγνξα κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη
ζήκεξα ζεσξείηαη σο κηα ζεκαληηθή επηζηεκνληθή πεξηνρή κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή Woolthuis, (1999). «Δ θαηλνηνκία απαηηεί έλαλ ζπλδπαζκφ πξντφλησλ, αγνξέο,
ηερλνινγίεο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη λένη ζηφρνη θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο, απαηηνχλ ηηο
ελζσκαησκέλεο ζηξαηεγηθέο αλζξψπηλσλ δπλακηθψλ».

πλερήο αιιαγή ξφισλ &
πνιππινθφηεηα ξφισλ

Αηαρείξηζε
ζρέζεσλ

πλνιηθή Ώλάπηπμε
Ώλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Βθηελήο δηαθνξνπνίεζε
ηεο πείξαο γηα ηνπο
ππαιιήινπο θαη ηνπο
επηρεηξεκαηίεο

Παξαγσγή ή ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη βαζηζκέλεο ζε κηα
ζπλεηαηξηζηηθή πιαηθφξκα κε
άιια άηνκα & νξγαλψζεηο.
Πεγή: Woolthuis (1999)

Οη επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ, εηζάγνπλ ζηνπο λένπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο, έλα θαηλνηφκν
ζχζηεκα, πνπ νδεγεί ζε κηα λέα ζέζε ζηελ αγνξά. ε απεπζείαο έθδνζε, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ
crossmedia, ε έθδνζε έληππσλ ή ςεθηαθψλ κέζσλ θαη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο είλαη νη
βαζηθέο ιέμεηο γηα ηελ πξναλαθεξζείζα αλάπηπμε. Μέζα απφ ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αγνξάο, νη
γξαθηθέο ηέρλεο θαη νη επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ κέζσλ, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ απφδνζή
ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ επηηπρή πξνζδηνξηζκφ ζέζεο αγνξάο είλαη ε
πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηα λέα πξνζφληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, Politis A., (2004).
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Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζε απηήλ ηελ κεηαξξχζκηζε είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο
πξνζφλησλ ζρεδηαζηψλ MEDIA γηα ην ςεθηαθφ θαη «MEDIA ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ», δηαηξείηαη
ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο σο εμήο, Medien, (1998) :
 ρεδηαζηήο Μέζσλ
 Σερληθφο Μέζσλ
 Υεηξηζηήο Μέζσλ
 χκβνπινο Μέζσλ
Βπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο ηνκείο έθδνζεο θαη
εθηχπσζεο (πξνεηνηκαζίαο δεκνζηεχζεσλ), λα ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρα γλσζηηθά αληηθείκελα
(ζηφρνπο), ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο, κε άιινπο ρψξνπο κε αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ απαηηνχλ
ηηο δεμηφηεηεο απφ ηνλ ηνκέα ηεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο. ρη κφλν νη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη αιιά θαη
νιφθιεξε ε δνκή ζπζηεκάησλ απαηηνχλ ηε δηνίθεζε πνπ εδξεχεη ζηελ εθηεηακέλε θαη αλαβαζκηζκέλε
ηθαλφηεηα θαη ηηο δεμηφηεηεο, θαη δηαρσξίδνληαη ζε:
Ώ. Οξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο, ΐ. Εθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο. Γ. Εθαλφηεηα γηα ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, Α. Μάξθεηηλγθ, πσιήζεηο θαη
ηθαλνπνίεζεο θαη εμππεξεηήζεσλ πειαηψλ Β. Εθαλφηεηα θαη δηάζεζε δηα βίνπ κάζεζεο, A.Politis,
(2004).
Αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηα Crossmedia ζπζηήκαηα θαη ηνπ Ζ.Δ.Δ.
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα δηαρείξηζε ησλ crossmedia ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα ζπλδπάζεη πνιιαπιέο
ηθαλφηεηεο παξαπιήζηεο κε απηά ησλ εθδνηηθψλ δπλαηνηήησλ, ιφγσ ηεο θαηά απαίηεζε δήηεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ-ειεθηξνληθψλ εληχπσλ απφ ηνλ ρξήζηε.
Πξνζέγγηζε κέζα απν ηελ Φεθηαθή Δθηχπσζε, (Φ.Δ.).
ε κεζφδνπο, φπσο ε κέζνδνο ςεθηαθήο εθηχπσζεο, ππάξρεη ν ξφινο ηεο απμαλφκελεο
πνιππινθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ πιήξσο ςεθηνπνηεκέλεο ιχζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο αγνξάο, ζε δεδνκέλα κεηαβιεηά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
ηππσζνχλ κεηά απφ ηελ απαίηεζε, κε έλα ρεηξηζηή πνπ ιεηηνπξγεί ηηο δηαθνξεηηθέο κεραλέο, CAPStats
(2002). Πξάγκαηη ε Φ.Β., δεκηνπξγεί δηάθνξεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο θαη ζηφρνπο γηα ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο :
Α. Δ αλάγθε γηα ηε γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο κεραλήο ζην Φ.Β., ζχζηεκα.
Β. Δ δπλαηφηεηα λα εμεγεζεί ζηνπο πειάηεο ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ εθηππψζεσλ εληχπσλ θαηά
δήηεζε.
Γ. Δ αλάγθε γηα ηηο απνδνηηθέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κηθξψλ εξγαζηψλ κε ηνπο
πνιχ ζχληνκνπο ρξφλνπο αλαθχθισζεο, απζηεξέο πξνζεζκίεο θαη γξήγνξε παξάδνζε.
Οη γξαθηθέο ηέρλεο ππάξρνπλ θαη έρνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξφηεξεο δεμηφηεηεο θαη ζεσξνχληαη σο
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, γηα ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα ηεο παξαγσγήο εθηχπσζεο. κσο
ρξεηάδνληαη επηπιένλ δεμηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε ζρέζε κε ηηο εθηππσηηθέο
κεραλέο. Ώπηέο νη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο γεληθή γλψζε ππνινγηζηψλ, πξνεηνηκαζία
εξγαζίαο θαη δηαρείξηζε ρξψκαηνο, δηαρείξηζε αξρείσλ θαη ζρεκάησλ,φπσο θαη ηελ ςεθηαθή παξαγσγή
ξνήο ηεο δνπιεηάο, βάζεηο δεδνκέλσλ, αιιά θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο. Σέινο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα επηρείξεζε κε έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα εθηχπσζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε,
λα ρεηξίδεηαη ςεθηαθή εθηππσηηθή κεραλή θαη λα έρεη δεμηφηεηεο ζπληήξεζεο κεραλψλ, γλψζεηο Δ/Τ,
ζπζηήκαηα ξνήο παξαγσγήο, γλψζεηο δηαρείξηζεο αξρείσλ pdf, JDF (Job Ticket Format) θαη RIP,
(Raster Image Process), A.Politis, (2001b).
Βπίζεο, πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο κεηαβαιιφκελνπο ζηφρνπο, ζε
έλα ζχλζεην δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηερλνινγία, ηα δεηήκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηεο
ξνήο ηεο εξγαζίαο είλαη ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε ηεο παξαγσγήο, Ώ.Politis (2001b).
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Γηα ην δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ζρεηηθά κε ηε ξνή ηεο εξγαζίαο παξαγσγήο (εζσηεξηθνί δηνηθεηηθνί
ζηφρνη) θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ (εμσηεξηθνί δηνηθεηηθνί ζηφρνη) :
• Γλψζε Γξαθηθψλ Σερλψλ
• Πσιήζεηο γλψζε κάξθεηηλγθ
• Αεμηφηεηεο ππνινγηζηψλ
• Αηαρείξηζε ζρέζεο πειαηψλ
• Φεθηαθή παξαγσγή ξνήο ηεο δνπιεηάο (ζπζηήκαηα, αξρεία, πξνγξάκκαηα, θ.ιπ.)
ε απηφ ην πεξηβάιινλ πξνζηίζεηαη ε λέα ζπλεξγαζία ησλ εθηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ
δεηθηψλ, φπνπ ζα ρξεηαζζεί ε λέα ζχλδεζε κε ηε λέα γλψζε ησλ RFID ζπζηεκάησλ δειαδή, ηεο
θεξαίαο, ηνπ ηζηπ, θαη ηνπο δείθηεο.
5.1.7.11.

Κνηλσληθά (Γηακφξθσζε Σάζεσλ)

Κνπιηνχξα θαη πνιηηηζηηθή – πνιηηηζκηθή δηακφξθσζε
Με ηελ αλαθνξά απηή επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Worsley P. (1970) φηη ε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο,
δελ νθείιεηαη ζηελ γελεηηθή θιεξνλνκηθφηεηα. Βπίζεο ν Γαβξηήι Γ. (1995) ζπληζηά φηη, ε θνπιηνχξα
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά κηάο θνηλφηεηαο, κε κχζνπο θαη ηζηνξίεο,
θαιιηηερληθά θαη ηερληθά δεκηνπξγήκαηα, θηίζκαηα, εξγαιεία, λνκνζεζίεο θαη ηδξχκαηα, ηειεηνπξγίεο
θαη έζηκα. κσο, απηφ πνπ θαζηζηά φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπζηαηηθνχο ζπληειεζηέο κηαο
θνπιηνχξαο, δελ είλαη ε νπζηαζηηθή ηνπο ππφζηαζε, αιιά ην λφεκα πνπ ηνπο ζπλνδεχεη, Σζηβάθνπ Ε.
(1999).
Δ εξεπλήηξηα – θαζεγήηξηα, Johanna Drucker (1994), ππνζηεξίδεη, φηη ε δηαθεκηζηηθή γιψζζα,
ζπκπιεξψλεη θαη δηακνξθψλεη ηελ θνπιηνχξα. Βπίζεο ε νπηηθή γιψζζα, κε ηελ παξέκβαζε ηεο,
δηακνξθψλεη ηελ θνπιηνχξα θαη ην πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα, δειαδή νδεγεί θαη πξνζαξκφδεη ηηο
πνιηηηζκηθέο ηάζεηο.
Ο Ahmed (1998), θαζνξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε απηφ ην πιαίζην φπνπ «… ε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο
νξγάλσζεο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο δηαδηθαζία, φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε εηζαγσγή ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηλνηνκία, αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο επηζηξνθέο ζηελ επέλδπζε». Ο
Cook, πξνζδηνξίδεη ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ζην θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
Πνιηηηζκφο, χθνο θαη ηηκέο
Ανκή θαη ζπζηήκαηα
Αεμηφηεηεο θαη πφξνη
Πνιηηηζκφο, χθνο θαη ηηκέο εγεζίαο, Peter Cook, (1998).
5.1.7.12.

Κχξνο, Αμίεο.

Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζίπ ζην ζχζηεκα ηνπ RFID, (δειαδή ηε δεκηνπξγία ηνπ Βκπινπηηζκέλνπ
Διεθηξνληθά Βληχπνπ), ζα ππάξρεη βειηίσζε αμηνπηζηίαο πξντφληνο. Ώπηφ κπνξεί λα πξνζζέζεη
αμηνπηζηία κέζα απφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή, ηελ ηερλνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα πιηθά θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνηφληνο ζε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ,
ηελ ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε πξάμε-ζπλδηαιιαγή, π.ρ. (ρσξίο ηελ πξνζσπηθή επαθή κε πσιεηή ή
επηρεηξεκαηία).
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5.1.7.13.

Ννκηθφ πιαίζην (ΔΟΚ-Δζληθφ)

Σν RFID, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγάιν θάζκα ζπρλνηήησλ, ην νπνίν δελ είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο
ρψξεο. Ώπηέο νη ζπρλφηεηεο νξγαλψλνληαη, ζε Βπξψπε θαη Ώκεξηθή κε δηαθνξεηηθά λνκηθά
πιαίζηα,αιιά έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε θνηλά απνδεθηέο ξαδηνζπρλφηεηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην
RFID ζχζηεκα, (ΕΒΒΒ, 2005). Ώπηφ ζα απνηειέζεη ηελ αξρηθή θάζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζε
εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ.
ηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ 2006 αλαθνηλψζεθαλ νη νδεγίεο γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο
ηερλνινγίεο. Οη νδεγίεο απηέο είλαη ε ζπλέρεηα ησλ νδεγηψλ (95/46/EC),γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (ePrivacy) θαη πξνζηαηεχεη ηνλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ζηελ επηθνηλσλία (2002/58/EC).
Δ θχξηα βαζηθή αλαθνίλσζε ηεο ΒΟΚ, γηα ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ζην
ζχζηεκα εθπνκπήο ζην ζχζηεκα RFID, είλαη ζηα UHF ζηελ πεξηνρή απφ 860 -960 MHz.Σνλ
επηέκβξην ηνπ 2004 ν νξγαληζκφο (ETSI – European Telecommunications Standards
Institute),δεκνζηνπνίεζε ηα Βπξσπατθά ζηάληαξη (ΒΝ 302 208). Βπηπξφζζεηα ζην Βπξσπατθφ
πλέδξην γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο θαη Σειεπηθνηλσληαθέο Ώξκνδηφηεηεο (CEPT - European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations ),αλαθνηλψζεθαλ νη νδεγίεο (70-03), γηα ηηο κηθξέο
εθπνκπέο (εκβέιεηαο), απφ ηα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ζηα UHF. Μεηά απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ
θαλφλσλ, εζηάιεζαλ ζηηο 25 ρψξεο γηα ελαξκφληζε ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ηνπο, θαη πξνηείλνπλ,
ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λα μεθηλήζεη ε ηζρχο ηνπο.
Βπηπιένλ πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε φηη νη ζπρλφηεηεο πνπ είλαη ζηάληαξη, ηεο ΐνξείνπ Ώκεξηθήο (UHF)
δελ είλαη απνδεθηέο ζηε Γαιιία, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηξαηφ.
ηελ Ώπζηξαιία θαη ζηε Νέα Γειαλδία, έρνπλ θαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο, απφ 918-926 MHz.Οη
αλαγλψζηεο RFID ππφθεηληαη ζηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ
αλαγλσζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηε ΐφξεηα Ώκεξηθή, νη νλνκαζηηθέο
ιεηηνπξγνχζεο ζπρλφηεηεο είλαη 902-928 MHz, πξνζαξκνζκέλεο ζην λνκηθφ πιαίζην 15.247 ηεο FCC.
ηελ Βπξψπε, νη ιεηηνπξγνχζεο ζπρλφηεηεο είλαη 865-868 MHz, πξνζαξκνζκέλεο, ζην EN 302-208-1.
ηελ Εαπσλία, νη ζπρλφηεηεο είλαη ζηε ζεηξά 948-956 MHz, πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην λφκν ηεο
ξαδηνηειεπηθνηλσλίαο ηεο Εαπσλίαο.
Ο αλακεηαδφηεο, φηαλ εθαξκφδεηαη ζηε ζπζθεπαζία, θαηά πξνηίκεζε ζα είλαη ιεηηνπξγηθφο πέξα απφ
ην πιήξεο θάζκα ησλ UHF ζπρλνηήησλ RFID πνπ εγθξίλνληαη γηα ηε ρξήζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο,
ζε εχξνο ησλ 860 MHz έσο ησλ 960 MHz.
5.1.7.14.

Πξνεθηάζεηο – Γηαζηάζεηο Βηνκεραλίαο

Δ θνηλσληθή πξνβνιή θαη νη δηαζηάζεηο ζηελ βηνκεραλία πνιιέο θνξέο, έρνπλ γίλεη, αληηθείκελν
κειέηεο ζηελ Β.Β., κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη ηάζεηο γηα ηελ επηξξνή πνπ ππάξρεη ζηελ
ζρέζε κε ηνπο εηαίξνπο ρξήζηεο. ην Project (MUDIA) :{ Multimedia Content in the Digital
Age,2002}, αλαθέξεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε ηάζε θαη νη επηξξνέο πνπ έρεη ε πξαθηηθή ησλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο θαη αιιαγέο κε ηηο ζρέζεηο ησλ ρξεζηψλ. Οη Lowe θαη Andriopoulos, (2000),
ζπκπιεξψλνπλ απηφ, πξνηείλνληαο νηη: νη δεκηνπξγηθνί επαγγεικαηίεο γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη επνκέλσο πξάηηνπλ θηιελεξγά, κε ην λα ιάβνπλ ππφςε
νπνηεζδήπνηε πηζαλέο παγίδεο, έηζη ψζηε ν θίλδπλνο ηεο κεγάιεο έθζεζεο ζε ξίζθν,λα
ειαρηζηνπνηείηαη. Βληνχηνηο, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ν θίλδπλνο ηνπ κεγάινπ ξίζθνπ, ζπρλά πξνηηκάηαη
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ηηο νξγαλψζεηο, επεηδή δεκηνπξγεί «αληαγσληζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
ππαιιήισλ», νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε λέα γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε άιια πξνγξάκκαηα.
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5.1.7.15.
πλεξγαζίεο θαη Οξγάλσζε
Ο McLuhan (1964), ππνζηεξίδεη φηη ην πεξηερφκελν νπνηνπδήπνηε κέζνπ είλαη πάληα έλα άιιν κέζν,
«ην πεξηερφκελν ηνπ γξαςίκαηνο είλαη νκηιία, αθξηβψο φπσο ε γξαπηή ιέμε είλαη ην πεξηερφκελν ηεο
ηππσκέλεο χιεο θαη ε ηππσκέλε χιε, είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηειέγξαθνπ», Mc Luhan, (1964).
Σα παιαηφηεξα ειεθηξνληθά, αιιά θαη ηα κέζα ησλ ηππσκέλσλ πιψλ, επηδηψθνπλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε
ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ καο, δεδνκέλνπ φηη ηα ςεθηαθά κέζα πξνθαινχλ εθείλε ηελ ζέζε. Έηζη
φια ηα κέζα αιιεινεπηδξνχλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε,
επηβάιινληαη Bolter θαη Grusin, (1999).
Ο Luh (1994), πεξηγξάθεη έλα πξντφλ σο ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κνξθήο.
Πξνηείλεη φηη απηά ηα δχν ζηνηρεία αιιάδνπλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ
πξντφληνο δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν φηαλ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. ηε θάζε
εηζαγσγήο, ην πξντφλ απνδίδεη σο λέν εξγαιείν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ην θάλεη ειθπζηηθφ.
5.1.7.16.

Κφζηε ( ηαζεξά - Μεηαβιεηά)

Σν θφζηνο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β., έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ιφγσ ηνπ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα θαη
ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ώπηφ αθνξά φρη κφλν ζηελ ζρεδίαζε αιιά θαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζηα πξντφληα. Σα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ κία ηέηνηα θαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη
απφ ηηο εμείο πεξηνρέο .
i) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία (ζχγθξηζε κε ίδηεο-παξφκνηεο) θαη νη ηερλνινγίεο παξαγσγήο
ii) Υξφλνο παξαγσγήο - γξακκή παξαγσγήο
iii) Αηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο
iv) Πεξηνδηθφηεηα (πιαίζην ιεηηνπξγίαο λέαο έθδνζεο)
v) ρέζε, πνζφηεηαο θαη θφζηνπο
πσο αλαθέξεη ν H.Ulrich, (2006), θαζεγεηήο-εξεπλεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Chemnitz, ζηα
εθηππσηηθά πξντφληα (αληίηππα), φζν πεξηζζφηεξα εθηππσζνχλ (κεγάιν ηηξάδ), ηφζν ιηγφηεξν
θφζηνο ζα θαηαλεκεζεί, αλά κνλάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα ζπκβαηηθά πξντφληα έληππα.
Σν ίδην ηζρπξίδεηαη θαη ν Kleper M., (2002/α), φηη ην θφζηνο ζα κεησζεί πάξα πνιχ φηαλ
παξαγσγηθά αξρίζνπλ λα ηππψλνπλ φρη κφλν θπθιψκαηα θαη θεξαίεο αιιά θαη νζφλεο. Βλδεηθηηθά
αλαθέξεη φηη ε ηεηξαγσληθή ίληζα θνζηίδεη, α. Οζφλε, LCD...1.5 $, β.LED…1$, γ.Plasma…1 $,
Add-Vision 0.15 $, Print Media…0.05 $.
IDTechEx, (2006) - PolyIC, (2005)
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Πεγή: PolyIC, (2005)

Πεγή: IDTechEX (2007)

Μηα θνζηνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ παξαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ RFID είλαη ε
ζρέζε κε ηα θαηαλαισηηθά αγαζά - πξνηφληα. πσο ηα θαηαηάζζεη ε εηαηξεία PolyIC, ζρεδηαζηηθά
θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ησλ εηηθεηψλ θαη ηνπ θφζηνπο αλά εηηθέηα. Έηζη κε ηελ ζρέζε
ηνπ θφζηνπο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο (θαηά ηελ εηαηξεία,PolyIC), κπνξεί λα έρεη θφζηνο ζηελ ηηκή ηνπ
0.01 Βπξψ,(ην 2008).
ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ζρέζεο, κεηαμχ ησλ κεζφδσλ (επίπεδεο-θπιηλδξηθήο κεηαμνηππίαο, επίπεδεοθπιηλδξηθήο νθζεη, θιεμνγξαθίαο θαη βαζπηππίαο) θαη ηεο πνζφηεηαο παξαγσγήο, ην θφζηνο κεηψλεηαη
αξθεηά, (θπξίσο θπιηλδξηθήο ηξνθνδνζίαο ππνζηξψκαηνο εθηχπσζεο), γίλεηαη παξαγσγή ζε ζχληνκν
ρξφλν, αληίζηνηρα ππάξρεη κεγάιε κείσζε, ζην θφζηνο αλά κνλάδα. Δ Sgia, ππνζηεξίδεη φηη, ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπ θπιίλδξνπ (κήηξα βαζπηππίαο), είλαη απαγνξεπηηθφ γηα κηθξή παξαγσγή. Δ θπιηλδξηθή
κεηαμνηππία ήδε επξίζθεηαη ζε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εθηχπσζεο, ζε UHF εηηθέηεο, φπνπ
εθηππψλνληαη κε ηαρχηεηα ησλ 30 κέηξα αλά ιεπηφ,(www.sgia.org). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα
ζρέζε θφζηνπο θαη παξαγσγήο απφ ηελ εηαηξεία Tagsense θαη ηελ Εnter-quest.
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Πεγή: Tagsense, (2006)

Πεγή: Εnter-quest (2002)

Κφζηνο δηαρείξηζεο :

[α]. Αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, [β]. Νέσλ Σερλνινγηψλ-πιηθψλ

Με ηελ εηζαγσγή ζηε δηακνξθσκέλε ζχλζεηε ιεηηνπξγία ησλ Δ.Β.Β., έληππσλ κέζσλ, θαηαγξάθνπκε
ηηο δηαρεηξηζηηθέο κνξθέο ζηνλ ηνκέα ησλ θνζηνινγίσλ. Έηζη, κε ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ ηκεκάησλ,
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ εληχπσλ (Δ.Β.Β.), θαηαλέκεηαη επηπιένλ ζην θφζηνο, ηα ζηαζεξά θαη
ηα κεηαβιεηά θφζηε, ζηελ αγνξά, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ δηαρείξηζε
ηνπ Δ.Β.Β..
Με ηελ θαηαλνκή απηή, δηαθνξνπνηνχληαη νη πξάμεηο θαη πξνζζέηνληαη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο (θφζηε),
αθελφο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, (σξαξίνπ απαζρφιεζεο θαη δηαρείξηζεο-ζπλεξγαζίαο κε άιινπο
ηνκείο) αθεηέξνπ, ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη παξάγνληεο, ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ,
(πξνγξάκκαηα-δηεπαθέο ζπζηεκάησλ, πξσηνθφιισλ, θ.α.), ζηηο λέεο εθαξκνγέο κε ηα λέα αζχξκαηα
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, RFID.
ηε κειέηε γηα ηελ θνζηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πεξηέρνληαη ηα
ειεθηξνληθά κεραλήκαηα (ηερληθά / ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα), ηα κέξε πνπ ηελ απνηεινχλ, δειαδή νη
αλαγλψζηεο, Δ/Τ, πνιχπινθα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο, θ.α..
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Ώπηφ φκσο ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ζηηο ζπρλφηεηεο θαη ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ. Έηζη π.ρ., κία ζπρλφηεηα ζε πεξηβάιινλ HF,ν αλαγλψζηεο έρεη θφζηνο αγνξάο
απφ ηα 50 Βπξψ, ελψ ν αλαγλψζηεο ζε πεξηβάιινλ UHF, έρεη θφζηνο αγνξάο απν 500 Βπξψ.
Τπάξρνπλ βέβαηα αλαγλψζηεο HF, κε πςειή απφδνζε γηα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ
π.ρ.(θαξκαθεπηηθά είδε,ηα νπνία είλαη ζε πγξά ή θνθθψδε ή ζηεξαηάο θαηάζηαζεο κνξθέο ), νη νπνίνη
θζάλνπλ ηα 3000 έσο 7000 Βπξψ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί φκνηα, κε ηελ αγνξά ηνπ
αλαγλψζηε UHF, θφζηνπο 2000 έσο 3000 Βπξψ. ηελ ίδηα πςειή απφδνζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ
πεξίπησζε εθαξκνγήο, π.ρ.θαξκαθεπηηθέο ζπζθεπαζίεο, (RFID/UHF,2006).
Βίλαη θαλεξφ, φηη ρξεηάδεηαη επηκέξνπο αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ζηελ επηινγή θαη ηελ δηαρείξηζε ζηα
θφζηε, ηφζν ζηελ αγνξά, φζν θαη ζηελ ζπληήξεζε ησλ κεραληζκψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
ηελ επηζπλαπηφκελε θσηνγξαθία θαίλεηαη φηη, ζην ηερληθφ ηκήκα θαζνξίδεηαη, απν ηελ ζπρλφηεηα ηεο
ειεθηξνληθήο θαηαζθεπήο ηεο θεξαίαο (UHF- HF), φπνπ ην θφζηνο δηαθνξνπνηείηαη απν ηελ
εθηππσηηθή κέζνδν θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ζην θφζηνο ησλ πξσηνγελψλ πιηθψλ,
Infrastructure Cost, Harry Ramsey, (2005).

Πεγή: Harry Ramsey, (2005)

5.1.7.17.

Καηαλαισηήο-Υξήζηεο-Πειάηεο

Δπηθνηλσλία κε Ζ/Τ θαη ην ζχζηεκα RFID ηνπ πξντφληνο
Ο θαηαλαισηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε ην πξνηφλ, ζε
ειεγρφκελν ρσξνηαμηθφ πεξηβάιινλ.
Θα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο θαη απζεληηθφηεηαο. Βπίζεο κε ηελ άκεζε
επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο, (αζχξκαηε αιιά κε ηελ θπζηθή παξνπζία θαη ηελ νπηηθή αληίιεςε), ν
ρξήζηεο-πειάηεο-θαηαλαισηήο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί (ζπλδηαιιάζεηαη) κε ην πξντφλ
θαη απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο
επηρείξεζεο, κε ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο - ρξεζηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο
κε ηνλ ρξήζηε. Ώπηφ ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
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Οη άλζξσπνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ακέζσο, ηελ ζηηγκή πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπζθεπέο ησλ ζπζηεκάησλ crossmedia. Βπίζεο
δηαθνξνπνηνχληαη - αιιάδνπλ νη θνηλσληθέο δξάζεηο, κέζα απφ ηα λέα πεξηβάιινληα ησλ δηθηχσλ ηνπ
Internet, ηα νπνία ζα ηξνπνπνηήζνπλ – δηεπξχλνπλ, ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.
Ώπηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη ε λενιαία φιν θαη πεξηζζφηεξν κπνξεί λα επηθνηλσλεί, κεηαμχ ησλ
ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα ππάξρεη ζαθέζηαηε αιιαγή ζηελ θνηλσληθή
δσή.
5.1.8.

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα - (Πξνψζεζε-Απνζήθεπζε-Γηαθίλεζε)

Μέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ RFID, ζα ππάξμνπλ κεηαζρεκαηηζκνί θαη ηξνπνπνηήζεηο
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.Αειαδή:
1.πκπεξηθνξά αλαγλσξηζηκφηεηαο κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε αξρείσλ, ραξαθηήξα γξακκαηνζεηξάο,
ρξψκαηνο (RGB VS CMYK), 2. πλζήθεο αλαγλσξηζηκφηεηαο, 3.Ώπφζηαζε αλαγλσξηζηκφηεηαο, 4.
Σαπηνπνίεζε-Ώπηνπξνζδηνξηζκφο, 5. Ώληηθιεπηηθφ ζχζηεκα, 6.Ώπνγξαθή–απνζήθε, 7. Έιεγρνο θαηά
δήηεζε.
Οη Roos and Krogh, (1996) ηζρπξίδνληαη φηη, ε πξφζθαηα θαζηεξσκέλε βηνκεραλία ελεκέξσζεο θαη
επηθνηλσλίαο αλαπηχζζεη έλα επξχηεξν θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάθηεζε,
επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηππσκέλε χιε θαη ηα
ειεθηξνληθά κέζα.
Ώπηφ έρεη απνδεηρζεί κε ηελ εθαξκνγή ζε ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζε
πξσηνπφξεο εηαηξείεο κε έξεπλα, αιιά θαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε
θφζηνπο θαη πνιιά νθέιε ζηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο,(κείσζε ρξφλσλ-θαηά δήηεζε έιεγρνπξνζδηνξηζκφο ησλ θηλήζεσλ-έιεγρνο απνγξαθήο απνζήθεο,θ.ιπ.).
Βθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ RFID, απνηππψλνπκε ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα εθαξκνγήο ζηελ απνγξαθή
θαη δηαθίλεζε.
5.1.8.1.

Καλνληζκνί θαη λφκνη ζηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία RFID

United States
FCC (Federal Communications Commission)

RFID devices operating at UHF frequencies are allowed for operation in the ISM bands
(Industrial Scientific and Medical) under conditions defined in FCC part 15 rules, section
15.247.
Section 15.247 defines operation within the bands 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz, and
5725-5850 MHz. The 902-928 MHz band offers optimum range of operation and is usually
preferred for supply chain applications. Part 15 compliant RFID systems typically utilize a
frequency hopping spread spectrum modulation technique in order to benefit from
maximum reader transmitted power allowances.
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Part 15 compliant UHF readers can operate at a maximum transmitted power of 1 watt, or
up to 4 watts with a directional antenna, if they hop across a minimum of 50 channels.
Part 15 rules can be downloaded from the FCC web site at
http://www.fcc.gov/oet/info/rules/.
Europe
ERO (European Radiocommunications Office)

The ERO is the permanent office that supports the Electronic Communications Committee
(ECC), formerly the European Radiocommunications Committee (ERC).
The ECC is the telecommunications regulation committee for the European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), representing 46 countries and
covering most of the geography of Europe.
The main task of the ECC is to develop radiocommunications policies and to coordinate
frequency, regulatory and technical matters for the allocation and utilization of the 9 kHz to
275 GHz frequency range.
The ERO publishes and distributes ECC Decisions and Recommendations.
Recommendations related to the use of short range devices (SRDs) are found in ERC
Recommendation 70-03.
The ERC Decision ERC/DEC(01)04 on March 12, 2001 addresses non-specific Short
Range Devices (SRDs) operating in 868.0-868.6 MHz, 868.7-869.2 MHz, 869.4-869.65
MHz, and 869.7 - 870.0 MHz.
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

ETSI, created in 1988 by the European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations (CEPT), produces consensus-based telecommunications standards with 55
member countries.
ETSI standards relevant to RFID operation in the UHF bands are defined in EN 300 220.
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UHF band is limited in power, bandwidth and duty cycle when compared to the U.S.
The current UHF regulation allows a maximum reader transmitted power of 500mW in a
band of 200kHz.
A new ETSI recommendation, EN 302 208, is currently in preparation and would increase
bandwidth and allow up to 2 watts of transmit power.
The text and status of these specifications are available on ETSI's web site at
http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm.
Japan
MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications)

1.

No UHF band is presently available for RFID systems, but the MPHPT has recently opened
a band between 950 and 956 MHz for experimentation.

China
SAC (Standardization Administration of China)

The SAC announced the RFID Tag Standards Working Group in January 2004 to develop
China's national standards.
RFID Standards

EPCglobal™ (EPCG) fulfills the industry's need for an effective RFID-network standard with its EPC
(Electronic Product Code) Network. The not-for-profit EPCG is a joint venture between EAN
International and the Uniform Code Council (UCC), the groups that oversee the international standards
for UPCs (universal product codes), or bar codes.
EPCglobal Classes of Tags and Generation 2
Within EPCglobal the Hardware Action Group (HAG) develops specifications for key hardware
components of the EPC Network, including tags and readers. Chris Diorio, Impinj's co-founder, is
presently co-chair of the EPCglobal HAG. Dr. Diorio previously lent his radio and chip-design expertise
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to EPCglobal's predecessor organization, the Auto-ID Center (AIDC, headquartered at the
Massachusetts Institute of Technology), where he volunteered as co-chair of the Auto-ID HAG. The
AIDC developed the technology transferred to EPCG on October 31, 2003 to further the globalization
of the EPC Network.
The EPC system defines several classes of products:
EPC
Class

Definition

Programming

Class 0

"Read Only" passive tags

Class 1

"Write-Once, Read-Many"
passive tags

Programmed as part of the
semiconductor manufacturing
process
Programmed once by the
customer then locked

Class 2

Rewritable passive tags

Class 3

Semi-passive tags

Class 4

Active tags

Class 5

Readers

Can be reprogrammed many
times
N/A

Passive tags operate without battery: they are fully powered by the reader's RF transmissions. Semipassive tags are battery-powered but still utilize the backscatter communication technique. Active tags
are fully battery-powered.
The Generation 2 specification defines the air interface and communications protocol used by tags and
readers to exchange information.
Generation 2
Generation 2, sometimes called "Gen 2", is the newest and most advanced of EPCglobal's RFID
specifications in the UHF (ultrahigh frequency) band (centered around 900 MHz). Gen 2 resolves all of
the shortcomings of Class 0 and Class 1 by innovating and improving on global compliance, tag
throughput, rewritability, security, privacy and robustness in high density reader environments.
Generation 2 is first defined for Class 1 tags and then will expand to cover higher classes of tags.
With its improved performance, Generation 2 is the single, open standard with worldwide compliance
that meets the requirements of high-volume supply chain users.
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International Organization for Standardization (ISO)

To ensure that our products address global RFID markets, Impinj also supports the International
Organization for Standardization (ISO) process by participating in ISO's US delegation. ISO currently
defines two standards for UHF tags: 18000-6A and 18000-6B. These two ISO standards are
incompatible with each other and with the EPC standards. The Gen 2 protocol is currently being
reviewed at ISO as standard 18000-6C.
5.1.8.2.

Πξσηφθνιια ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ RFID

Πξσηφθνιιν GEN 2 EPC εγθξίλεηαη σο, ISO 18000-6C.
Δ νξγάλσζε δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ έρεη νξγαλψζεη ε EPCglobal's ην UHF GEN 2 αλαθέξεηαη ζην
πξσηφθνιιν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη είλαη έλα κέξνο ησλ πξνηχπσλ ηνπ ISO/*IEC 18000-6.
Δ Mary Catherine O'Connor, ζηηο 11 Ενπιίνπ, 2006 ζηελ νξγάλσζε δηεζλψλ πξνηχπσλ «ηνπ
http://www.iso.org»
(ISO
«javascript:OpenGlossary(ΜSO22)»)
έρεη
εγθξίλεη
EPC
«javascript:OpenGlossary(C22)» GEN 2 «javascript:OpenGlossary(22Gen20222)» Καηεγνξία 1 UHF
«javascript:OpenGlossary(HF22)» πξφηππα, πνπ δεκνζηεχνπλ ηα σο ηξνπνπνίεζε (ηχπνο Γ) ζε 18000-6
ηνπ ηππνπνηεκέλν RFID «javascript:OpenGlossary(22RFID22)» δηεπαθή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, γηα
ηε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 860 MHz ζε 960 MHz
ism «javascript:OpenGlossary ζηε (SM22)» δψλε.
Δ EPCglobal «http://www.epcglobalinc.org», νξγάλσζε πξνηχπσλ, πνπ εξγάδεηαη γηα λα
εκπνξεπκαηνπνηήζεη
ηε
ρξήζε
ηνπ
ειεθηξνληθνχ
θψδηθα
πξντφλησλ
«javascript:OpenGlossary(electronic product) (EPCs)», αιιά γηα ην πξντφλ ζηελ αιπζίδα
αλεθνδηαζκνχ, ππέβαιε ην UHF GEN 2 θαηεγνξία 1 πξσηφθνιιν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,
«javascript:OpenGlossary(protocol)» ζηνλ ISO ζηηο αξρέο ηνπ 2005, γηα ην ζπλππνινγηζκφ σο
ηξνπνπνίεζε ζε 18000-6 (βι. φηη ην GEN 2 εγθξίζεθε ζαλ κέξνο ηνπ ISO
http://www.RFIDjournal.com/article/articleview/1346/1/1/).
Ώπηφ
κεηά
απφ
EPCglobal
javascript:OpenGlossary(EPCglobal ), ην επηθχξσζε ( ην πξσηφθνιιν GEN 2), σο πξφηππα EPCglobal
(βι.
φηη
EPCglobal
επηθπξψλεη
ηα
πξφηππα
GEN
2,
http://www.RFIDjournal.com/article/articleview/1293/1/1/
ην ζχλνιν, ν ISO δηάξθεζε 18 κήλεο γηα λα ηππνπνηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε. Ώπηφ είλαη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ θχξην ζεκείν," ιέεη ν Hutchinson, ν δηεπζπληήο ηεο πηνζέηεζεο βηνκεραλίαο γηα EPCglobal
ΔΠΏ, http://epcglobalus.gs1us.org,. Ώπηφ είλαη ην πξφηππν θαη απηφ πνπ ειπίδνπκε, κπνξεί λα είλαη
παξαδεθηφ απφ πνιιέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζέηνληαο δηαδηθαζίεο θαη βάζεηο κεηαμχ καο θαη
ηνπ ISO.
O Hutchinson ζεκεηψλεη φηη, ε αλαγλψξηζε ζηα πξφηππα GEN 2, σο ηκήκα παγθφζκησλ πξνηχπσλ,
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ηελ Ώκεξηθή, ηδηαίηεξα
ζηελ Ώζία. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Βκπνξίνπ, http://www.wto.org, (ΠΟΒ), έρνπλ ηηο νδεγίεο γηα
ηελ αθνινπζία ησλ πξνηχπσλ πνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ ISO θαη άιινπο νξγαληζκνχο πξνηχπσλ.
χκθσλα κε ηνλ Hutchinson, εθηφο απφ θάπνηα αλαδηνξγάλσζε πνπ έγηλε ζην θείκελν, θακία
νπζηαζηηθή αιιαγή δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν EPCglobal πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ ISO κε ηελ
ηξνπνπνίεζε 18000-6C, "Σα πξφηππα παξέκεηλαλ ηερληθά άζηθηα ζε φιε ηελ ISO δηαδηθαζία," .
Σν GEN 2 (ISO 18000 < javascript:OpenGlossary(ΜS-18000-22-6C), πξφηππα, ζρεδηάζηεθαλ
βαζηζκέλα, ζηελ εηζαγσγή απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη γηα
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ηνπο θαηαλαισηέο αγαζψλ ή ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο. Ώπηά πξννξίδνληαη γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζε εκπνξηθνχο
ζθνπνχο θαη βέβαηα γηα λα θσδηθνπνηνχλ ηα ζηνηρεία. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ εηηθεηηψλ RFID θαη νη
αλαγλψζηεο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ ην πιηθφ βαζηζκέλν ζηα πξφηππα GEN 2, ηψξα πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλα πξφηππα ηνπ ISO.Δ κεηάβαζε ηνπ GEN 2 σο παγθφζκην πξφηππν, ζα κπνξνχζε επίζεο
λα ελζαξξχλεη ην κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ ζηελ παζεηηθή UHF αγνξά ησλ ζπζηεκάησλ RFID, ε νπνία
ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
Σα πξφηππα 18000-6, απαξηζκνχλ ηηο παξακέηξνπο γηα ην πψο νη αλαγλψζηεο, ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ
ηα ζηνηρεία απφ ηηο UHF εηηθέηηεο. Αηεπθξηλίδεη επίζεο ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα θαλάιηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη ην εχξνο ηεο δψλεο, ζηε ζπρλφηεηα, javascript:OpenGlossary
(frequency) θαη άιιεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο.
Οη δχν πξνεγνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξσηφθνιιν 18000-6 (ηχπνη Ώ θαη ΐ) είλαη θαηαγξακκέλα κε
ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα ζηνηρεία-θσδηθνπνίεζεο. Δ ηεθκεξίσζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ,
ISO 18000-6C, είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αγνξά απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ ISO
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage, CatalogueDetail , CS-NUMBER-34117 .

5.1.8.3.

πκβαηφηεηεο Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ

πρλφηεηεο5.1.8.3.
Σν RFID, δξαζηεξηνπνηείηαη
ζε κεγάιν θάζκα ζπρλνηήησλ, ην νπνίν δελ είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο
5.1.8.3.
ρψξεο. Ώπηέο νη ζπρλφηεηεο απηή ηελ ζηηγκή ηαμηλνκνχληαη –νξγαλψλνληαη, ζε Βπξψπε θαη Ώκεξηθή
5.1.8.3.
κε δηαθνξεηηθά λνκηθά πιαίζηα., αιιά έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε θνηλφ απνδεθηφ πεξηβάιινλ ησλ
5.1.8.3.
ξαδηνθπκάησλ,
ηήο ζπρλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην RFID ζχζηεκα.(ΕΒΒ, 2005).
5.1.8.3.
Σo RFID είλαη
ε βαζηθή αιιειεπίδξαζε ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί
ξαδηνθσληθά
θχκαηα, ζέλα κέξνο απφ απηά ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαζκάησλ, ζε ζπρλφηεηεο απφ
5.1.8.3.
300 kHz έσο 3 GHz.
5.1.8.3.
Σν εχξνο ηνπ
ζήκαηνο ζηε ζπρλφηεηα είλαη :
5.1.8.3.
Υακειή5.1.8.3.
ζπρλφηεηα απφ (9-135 ΚΔz) θαη έρεη δξάζε κφλν ζε ιίγα εθαηνζηά εκβέιεηα.
Τςειή ζπρλφηεηα ζε (13.56 ΜΔz) θαη έρεη δξάζε απφ (1εθαηνζηφ – 1,5 κέηξα) εκβέιεηα.
Ώπηή ή ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξχηεηα, απφ ηηο εηαηξείεο ( SONY θαη PHILLIPS), φπνπ θαη
ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζε φια ηα κεραλήκαηα.
Πνιχ πςειή ζπρλφηεηα απφ (0.3-1.2 GHz) θαη έρεη δξάζε απφ κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ δέθηε
(reader) θαη ην RFID (θεξαία θαη ηζηπ ). Ώπηέο νη ζπρλφηεηεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα, ζην
κέηαιιν θαη ηελ πγξαζία.
πρλφηεηεο ζε κηθξνθχκαηα απφ (2.45 – 5.8 GHz ) θαη έρνπλ κεγάιε δξάζε θαη ζε κεγάιε απφζηαζε.
Υξεζηκνπνηνχλ εληζρπηή ζήκαηνο (πνιιψλ watts) θαη ην θφζηνο είλαη πςειφ.
Σεζη εθπνκπήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο (Κεξαίαο ,αλαγλψζηε,θεξαία βάζεσο, θ.ιπ.)
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5.1.8.4.

Αζθάιεηα

Ηνη
O Jonathan C., (2006), εξεπλεηήο ζην (European computer researchers at Vrije University) in
Amsterdam, εμέδσζε κηα εξεπλεηηθή εξγαζία, ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηα πξνβιήκαηα ησλ (EPCglobal
standards),κε ηελ ρξήζε ζε ππνινγηζηέο θαη ηελ εππηξνή ηελ νπoία ζα κπνξεί λα έρνπλ,απν ηνπο ηνχο.
Οη πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ RFID (γηα εηηθέηεο κε κεγάιε κλήκε), έρνπλ πνιχ κηθξέο πηζαλφηεηεο
γηα ηελ απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνγξακκάησλ αλάγλσζεο, νη εξεπλεηέο εμεγνχλ, φηη νη απεηιέο
είλαη δπλαηέο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ καθξηά εηδηθψλ κεραληζκψλ θαη ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηαηνο
γηα
απηέο
ηηο
απεηιεηηθέο
εθαξκνγέο.
χκθσλα κε ηνλ Ashton, (2007) ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο, ρηίδεηαη ζην εκπνξηθά αλαπηπγκέλν
ινγηζκηθφ ησλ RFID ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά κία βηνκεραλία ( RFID), παξαπιήζηα ηεο βηνκεραλίαο
ησλ ινγηζκηθψλ ησλ Δ/Τ.Έρνπκε ρηίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα αζθάιεηαο ζε θάζε κέξνο ηνπ
δηθηχνπ EPCglobal ηζρπξίδεηαη ν Hutchinson, «φρη κφλν ζην πξσηφθνιιν αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο,
αιιά θαη ζην πξσηφθνιιν απηνπξνζδηνξηζκνχ, γηα έλα πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηηο
εθαξκνγέο,ζηνηρείσλ
γηα
ηελ
αζθάιεηα.
Βλψ ηέηνηεο «επηζέζεηο» ηψλ κπνξνχλ λα είλαη δπλαηέο ζεσξεηηθά, ηζρπξίδεηαη ν Ashton, (2007) νη
νξζέο πξαθηηθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζα εμαζθάιηδαλ, φηη απηέο νη εππάζεηεο ζα ήηαλ απίζαλν λα
βξεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν RFID. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο εκπνδίσλ-θίιηξσλ, πνπ ζα πξέπεη ν
θαθφβνπινο λα ππεξληθήζεη, (γηα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δεκία).
Βλ ηνχηνηο, ν Tanenbaum, ηζρπξίδεηαη, φηη ε πηζαλή απεηιή απφ ηνπο ηνχο RFID γίλεηαη πεξηζζφηεξν
πνιχπινθε, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ RFID (εηηθέηηεο θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ).
Ο Ashton, (2007) εληνχηνηο, βεβαηψλεη φηη ε ζχγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα ησλ Δ/Τ,(PC) ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο θαη ην ινγηζκηθφ (πξσηφθνιιν) ζε θάζε (ζχζηεκα RFID)
είλαη κνλαδηθφ. Έηζη ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη ζίγνπξν φηη ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα επίζεζε, αιιά ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο.
5.1.8.5.

Μεραληζκφο Δμνπδεηέξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ RFID

ε γεληθέο γξακκέο ζα ηζρπξηδφκαζηε φηη, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα θαηαζηξέςεη θάπνηνο έλα ζχζηεκα
RFID ρσξίο ηελ ρξήζε νπνηνδήπνηε άιινπ κέζνπ. Πξψηα ζα πξέπεη λα εληνπηζηεί ην ηζηπ, ην νπνίν ζα
είλαη αδχλαηνλ λα εληνπηζζεί, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη θαη ε
αληνρή ηνπο ζηα ειεθηξηθά ξεχκαηα (π.ρ. ζηαηηθά).
Ο πην απιφο ηξφπνο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ RFID είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ.
ζν απιφο είλαη απηφο ν ηξφπνο ηφζν επηθίλδπλνο κπνξεί λα απνδεηρζεί, θαζψο ππάξρεη απμεκέλε
πηζαλφηεηα θσηηάο απφ ηελ ππεξβνιηθή ζέξκαλζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ RFID.
Αινπκηλφραξην
Σν αινπκηλφραξην είλαη απφ ηνπο πην απινχο ηξφπνπο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ RFID αιιά
ηαπηφρξνλα είλαη θαη κηα άπνςε πνπ έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο ζθέςεηο γηα ην φηη, έλα RFID κπνξεί
πξαγκαηηθά λα εμνινζξεπηεί απφ έλα απιφ αινπκηλφραξην. Πνιινί πηζηεχνπλ πσο ην απιφ
αινπκηλφραξην κπνξεί εμνινζξεχζεη έλα RFID. Γηα παξάδεηγκα ηπιίγνληαο θάηη κέζα ζε έλα αγψγηκν
θιεηζηφ θέιπθνο, ην ζήκα πνπ δεκηνπξγεί ην ειεθηξηθφ πεδίν, πεξηνξίδεη ηελ εθπνκπή ή ηελ ιήςε.
Ώξθεηνί φκσο είλαη θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ην απιφ αινπκηλφραξην δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ
ιφγσ ηνπ ιεπηνχ ηνπο πάρνπο θαη επεηδή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξεί λα θαιχςεη πιήξσο ην
αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα απνθξχςνπκε απφ ην πεδίν ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ.
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RFID Washer
Σν πξντφλ απηφ δηαζέηεη δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ RFID.
To RFID Washer «πιέλεη» ειεθηξνληθά ην RFID πξνζηαηεχνληαο ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα. Σν RFID Washer ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηελ θαηαζηξνθή
ησλ RFID.
Βίλαη απνιχησο λφκηκν θαη αθνινπζεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ε ρξήζε ηνπ
δελ επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ νχηε ηα ηξφθηκα κε ηα νπνία κπνξεί λα έξζεη
ζε επαθή, επίζεο, δελ πξνθαιεί θακία βιάβε ζηα θαηνηθίδηα ή άιια νηθφζηηα δψα, αθνχ δελ εθπέκπεη
ππέξερνπο πνπ ηνπο ελνρινχλ. Δ δηαδηθαζία νπνία επηδέρεηαη κηα εηηθέηα απφ ην RFID Washer είλαη
κε αλαζηξέςηκε θαη δελ κπνξνχκε λα αθπξψζνπκε ηελ ελέξγεηα καο.
Σν RFID Washer κπνξεί λα θαηαζηξέςεη φιεο ηηο εηηθέηεο πνπ ζπλαληάκε ζηα δηάθνξα πξντφληα (κε
ελεξγέο εηηθέηεο), δελ κπνξεί φκσο λα θαηαζηξέςεη ηηο ελεξγέο εηηθέηεο πνπ ζπλήζσο ζπλαληάκε ζε
βηνκεραληθέο εθαξκνγέο.
Βίλαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ θαη δελ ιεηηνπξγεί απφ καθξηλέο απνζηάζεηο. Πξέπεη ην RFID Washer λα
βξίζθεηαη πνιχ θνληά κε ηελ εηηθέηα γηα λα κπνξέζεη λα ηελ θαηαζηξέςεη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ
κπνξεί θάπνηνο άιινο λα θαηαζηξέςεη ρξεζηκνπνηψληαο ην RFID Washer ηηο εηηθέηεο απφ ηα πξντφληα
πνπ δελ ην επηζπκείηε.
Ππισξνί

5.1.8.6.

Οη ππισξνί είλαη κηα αλεμάξηεηε αξρή,( Ραδηνηειενπηηθφ ζπκβνχιην), ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ
επηθνηλσλία (ζέακα – πιεξνθνξία), ζχκθσλα κε θψδηθεο δενληνινγίαο, ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα θαη
ην λνκηθφ – ζεζκηθφ πιαίζην.
5.1.9.

Πεξηβάιινλ

Δ επαηζζεζία ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα ζα είλαη, άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ζηα
επφκελα ρξφληα. Δ Philippa Dobson, (2006), θαηαγξάθεη θαη πξνζδηνξίδεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ έμππλσλ πιηθψλ, ζε αλαθνηλψζεηο ζην LCA
(Life Cycle Assessment ),φπνπ έρεη νξηζζεί απφ ην SETAC, (Society of Enviromental Toxicology and
Chemistry), ζε δηαρεηξηζηηθφ θνξέα ησλ πιηθψλ απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο έληππεο βηνκεραλίαο.
Βπίζεο πξνζδηνξίδεη δξάζεηο θαη κεζφδνπο ζηε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο,ηελ ρξήζε πνηψλ πιηθψλ θαη ηελ δεπηεξνγελή αιιαγή ησλ ζε απφβιεηα.Βπίζεο ρξεζηκνπνηεί
κεζνδνινγία θαη κνληέιν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ LCA θαη EIA (Enviromental
Impact Assessment) ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαη ηελ ζρέζε ησλ κε ηνλ ρξφλν απνδφκεζεο θαη ηελ
δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο.
TIME > Production and EIA
SPACE > Extraction > Production > Use Disposal (LCA)
Ώπφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ –πιηθψλ), ζα
πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη δξάζεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ζηηο λέεο παξαγσγηθέο εθαξκνγέο ζηα λέα πιηθά
πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ πιηθψλ-αλαιψζηκα θαη ζπζηεκάησλ
RFID-TTI-TTB,ζε ζπλζήθεο απφ Μεραληθέο-Υεκηθέο ε Ώθηηλνβνιίεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κε ηελ ηειηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πξντφλ.
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Πεξηβάιινλ θαη Πξντφλ
Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα απνζήθεπζε, κεηαθίλεζε θαη ρξήζε απφ ηνπο νπνηνπζδήπνηε
ζπλεξγαδφκελνπο ζηελ δηαδηθαζία, (ζρεδίαζε-παξαγσγή –απνζήθεπζε –δηάζεζε), ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςηλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα έμππλε ή επθπή
ζπζθεπαζία. Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, δειαδή, ε πγξαζία,ε
ζεξκνθξαζία,ε αθηηλνβνιία φπνπ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα, λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο.
Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ε εθηίκεζε, φηη νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ (RFID,
δείθηεο, βην-αηζζεηήξεο,θ.α.), θαηαζθεπάδνληαη, ιεηηνπξγνχλ ή θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη, κε
ιαλζαζκέλε ξνή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη ρσξίο λα παξαρζνχλ ζε ζηαζεξφ
πεξηβάιινλ θαη ρσξίο λα ππάξρεη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νμείδσζε ησλ
θεξαηψλ, ηνπ ηζηπ ή ηεο θαισδίσζεο ή θαη ηεο κπαηαξίαο (κηθξν-ζπζζσξεπηή).
Βπηπιένλ φιεο νη θαηαζθεπέο ησλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο,φπσο, α.
κεγάιε ζεξκνθξαζία,β. κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ζε ειηαθή – ζεξκηθή αθηηλνβνιία,γ. βαζηά
θαηάςπμε,δ. αηνκηθή ή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία,ε.Υεκηθή-κηθξνβηαθή ε άιιε επαθή θαη ζε
δηαδηθαζίεο κεραληθήο ε άιιεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο,(πιχζηκν,θ.ιπ.).
Βπίζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ, ηδηαίηεξα νη ελαιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ, ζηνλ ρξφλν θαη ζηελ
πεξηνδηθφηεηα. ε απηέο ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο
ζπκβαηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ζηελ εθηχπσζε- ελζσκάησζε, κε ζπκβαηά πιηθά θαη ηελ
ζπκπεξηθνξηθή ηνπο ζρέζε κε ην ππφζηξσκα, Military, RFID (2004).
5.1.9.1.
Αλαθχθισζε
Μφιπλζε απφ ηελ δηάζπαξηε θαη κε ειεγρφκελε απνζήθεπζε ή αλαθχθισζε ησλ αγψγηκσλ πιηθψλ.
(Dobson P. LCA, Applied to the printing Industry, EIA, PIRA International)
5.1.10.

Τιηθά

Σα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β., απνηεινχληαη απν
ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελ λέα κεηαζρεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εληχπνπ. Ώπνηεινχληαη απφ ηα ππνζηξψκαηα εθηχπσζεο, ηα κειάληα θαη ηα αλαιψζηκα, γηα ηελ
εθηχπσζε ηεο θεξαίαο-δείθηεο-ερεηηθά ζηνηρεία, θ.α.,φπσο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζηπ, κε ηελ
θφξηηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ηνπ.
Σα ππνζηξψκαηα ραξαθηεξίδνληαη απν ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηελ επηθάλεηα εθηχπσζεο, εθηππσηηθή
δηαδηθαζία, κε φιεο ηηο δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ζπλάθεηα θαη ζπλνρή, (πιηθνχ ππνζηξψκαηνο
θαη κνξθή επηθάλεηαο) γηα ην ειεθηξνληθφ έληππν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά,(πιηθψλ ππνζηξσκάησλ
θαη παξαγσγήο), ζα πξνζδηνξίζνπλ θαη ηελ κέζνδν εθηχπσζεο θαζψο ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία θζελνχ θφζηνπο παξαγσγήο, ηνπ Δ.Β.Β..
Σα ππνζηξψκαηα αλήθνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληππεο βηνκεραληθήο
εθηχπσζεο.
Οη
κειάλεο
(εκηαγσγνί-δείθηεο,θ.α.),
έρνπλ
πεξηνξηζκνχο
ζηελ
ειεθηξνληθή
ηνπο
ζπκπεξηθνξά,(ζρεδίαζε θαηζπρλφηεηα), αιιά θαη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ κε ην ηζίπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη
ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ.
Ο Robert Rotzoll et al (2006) αλαθέξεη φηη ηα νξγαληθά πιηθά κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο,
δεκηνπξγνχλ ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ (ήδε γλσζηά), κέηαιισλ.
Παξφκνηα ηερληθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ βεβαηψλεη, ε Pecisia, (2004),ε
Parelec, (2005), ε Synchemical (2006).
Σα πιηθά θαη ηα αλαιψζηκα κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε, 1.Μειάληα, Ώγψγηκα-Δκηαγψγηκα-Αείθηεο ΣΣΕΣΣΐ. 2.Ώλαιψζηκα Κφιιεο, (Φπρξή-Θεξκή) 3.Τπνζηξψκαηα (Υαξηί-ραξηφλη-θφηι-Πιαζηηθφ,θ.α.),
(Eric Weisenmiller et al 2005),( Dobson P. LCA Applied to the printing Industry,Pira International)
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Παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ πιηθψλ θαη ηηο εθαξκνγέο, πεγή (AAAS, 1996)

Πεγή: AAAS, (1996)
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5.1.11.
Σερλνινγία - Μεραλήκαηα-Μέζνδνη (πκβαηηθή θαη Ζιεθηξνληθή)
Γηαρείξηζε θαη Ρνή Παξαγσγήο
πκβαηηθή θαη Διεθηξνληθή εθηχπσζε
Με ηελ ρξήζε ησλ εηδηθψλ αγψγηκσλ πιηθψλ (κειαληψλ) ζηελ βηνκεραληθή έληππε παξαγσγή,
δεκηνπξγείηαη κία λέα δηαδηθαζία ηεο ξνήο πξαγσγήο ζην ειεθηξνληθφ έληππν. Με απηή ηελ κεγάιε
δπλαηφηεηα ησλ πιηθψλ, νη βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο ησλ κεραλψλ ζην ηνκέα ησλ γξαθηθψλ
ηερλψλ,(έθδνζεο-εθηχπσζεο-πεξάησζεο), ζα νξγαλψζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ κεραλψλ, αθνχ
ιάβνπλ ππφςηλ ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο (απαηηήζεηο), πνπ ρξεηάδεηαη κία εθηχπσζε ζε έλα
Δ.Β.Β..
Μνλάδα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ζην ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν

Πεγή: Bauman R. MANRoland, (2006)

Αηαθνξνπνίεζε ησλ Μεραλψλ Βλζσκάησζεο θαη θφξησζεο ηεο πιεξνθνξίαο.

Πεγή: Muhlbauer, (2005)

Δπαλέθδνζε ηεο πιεξνθνξίαο – πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο, θαηα δήηεζε θαη ειεγρφκελε παξαγσγή
κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ επαλεθηππψζεσλ.
Ώπηφ πξνθχπεη απν ηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξεί ν θαζέλαο λα δηαρεηξηζζεί
(ηα αξρεία),κέζα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο
δηαρείξηζεο, ηφηε ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα έλα γεληθφ φθεινο, ηεο επηρείξεζεο.
Δ εηαηξεία Bielomatik, ζρεκαηνπνίεζε ζε ξνή παξαγσγήο ηα δεδνκέλα εθείλα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ RFID. Καηαζθεχαζε κεραλή ελζσκάησζεο θαη ηελ
εθαξκφδεη ζε κνξθή ξνινχ ππνζηξψκαηνο.
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Πεγή: Bielomatik (2005)

5.1.12.

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηε ζρεδίαζε ηνπ Ζ.Δ.Δ..

Δ ηερλνινγία ζηελ απαίηεζε ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο ηνπ εληχπνπ, δηακνξθψλεη κηα λέα έλλνηα
ζρεδίαζεο, ζηελ ξνή παξαγσγήο. Οη απαηηήζεηο γηα εθηππσκέλε νζφλε (αξηζκεηηθή έλδεημε), έρεη
πεξηνξηζκνχο ηφζν ζηελ ζρεδίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ, φζν θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ζε
παξαγσγή. Δ εθηχπσζε ηεο θεξαίαο ζην ζχζηεκα RFID, έρεη αθελφο δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε ζην έληππν
κε ηζίπ, αθεηέξνπ ε θφξηηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη γηα θάζε εθαξκνγή ρξεηάδεηαη επηπιένλ κεηαηξνπέο
θαη δπλαηφηεηεο ζηελ απαίηεζε ηεο θάζε κνξθήο. Δ εθηχπσζε θαη παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο RFID,
απαηηεί εθηχπσζε θεξαίαο, ελζσκάησζε ηνπ ηζηπ, πεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο, θφξησζε ηεο
πιεξνθνξίαο θαη επηθφιιεζε-ελζσκάησζε, ζην πξνηφλ, (φηαλ πξφθεηηαη γηα θαξηειάθη ή απηνθφιιεηε
εηηθέηα). Δ εθηχπσζε νζφλεο ζην έληππν έρεη πξνππφζεζε ηελ εηδηθή εθηχπσζε θαη γηα λα
ιεηηνπξγήζεη, ηξνθνδνζία κε αζζελέο ξεχκα. ηελ εθηχπσζε ειεθηξνληθνχ εληχπνπ γηα παξαγσγή
ερεηηθνχ ζήκαηνο (ήρν), ζρεδηάδεηαη ε εθηχπσζε (ησλ ζρεκάησλ γξακκψλ) ηνπ ερεηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη γίλεηαη ε εθηχπσζε θαη ε ελζσκάησζε ηνπ θαηάιιεινπ ηζίπ.
5.1.12.1.

Αξρέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ

Πξνζζήθε λέσλ ειέγρσλ πνηφηεηαο – πξνδηαγξαθψλ ICC Profile, Revie (2002)
Σερλνινγηθέο αιιαγέο ζηε λέα κεηαζρεκαηηζκέλε θαηάζηαζε ησλ εκπινπηηζκέλσλ ειεθηξνληθά
εληχπσλ, πξνηείλνπλ νη εηαηξείεο, Indigo, (2003), ManRoland, (2005/2006), Bielomatik (2005),
Muhlbauer (2005 / 2006), MIS System θαη Production - JDF-CIP4, (2006) γηα ηελ νκνηνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ (θείκελν-γξαθηθά-ζρέδηα, θ.α.), ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζηελ
νζφλε ηνπ Δ/Τ.
Δ εθηχπσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απν ηίο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ζηηο παξαδνζηαθέο
επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ, ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο παξαγσγήο
θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ώθφινπζε θαηάζηαζε ζα ππάξμεη κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ κεραλεκάησλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β.
Έπίζεο έλα άιιν ζεκαληηθφ δεδνκέλν ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία, είλαη νη λέεο ζπκπεξηθνξέο ησλ
ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζνχλ θαη λα θαηαξηηζζνχλ ζηηο λέεο κεραλέο, λα
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αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ηηο λέεο
ηδηφηεηεο. Ώπηφ ζεκαίλεη κία ζεηξά απν ρεηξηζκνχο ηεο εξγαζίαο. Πνηνηηθφο έιεγρνο ζε λέν πεξηβάιινλ
εθηχπσζεο θαη ελζσκάησζεο, λέα ζρέζε κε ηνλ πιεξνθνξηθφ, ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο,
δπλαηφηεηεο ησλ ηζηπο , θ.ιπ..
Βπίζεο ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηαδίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη νδεγίεο θαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ JDF, ηελ δηαρείξηζε πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, ηφζν ζηελ εθηχπσζε, φζν θαη ζηελ πεξάησζε κε θαηάιιειεο επηινγέο, ζηελ επεμεξγαζία θαη
ηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β..
ηάδηα παξαγσγήο ηεο θεξαίαο

5.1.12.2.

χκθσλα κε ηνπο (Baumann θαη Weiss, 2005), ε ξνή εξγαζίαο, πνπ πξνηείλεηαη γηα ηα εθηππσκέλα
ειεθηξνληθά είλαη :
o ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε θεξαίαο
o Βθηχπσζε (θείκελα, γξαθηθά, κε έγρξσκε εθηχπσζε)
o Σνπνζέηεζε ελφο ηζηπ (ζην θαηάιιειν ζεκείν)
o Λακηλάξηζκα-πξνζηαζία βεξλίθη
o Αίπισζε/κεηαζρεκαηηζκφο / κεηαθνξά / δηαλνκή
Cyan
Magenta

Αηαδηθαζία εθηχπσζεο ρξσκάησλ

Yellow
Black
ΐεξλίθσκα θαη πξνζηαζία

Αηαδηθαζία επηθάιπςεο-πξνζηαζίαο

Ώγσγηκφηεηα
Πξνζαξκνζκέλεο ηδηφηεηεο δηειεθηξηθψλ
Διεθηξηθή εκη-αγσγηκφηεηα

χζηεκα θπθιψκαηνο

Διεθηξηθή ελέξγεηα
Διεθηξνθσηνβνιηαηθά Μεηαηξνπείο Διηαθήο ελέξγεηαο ζε Διεθηξηζκφ
Ώλίρλεπζε πεξηβάιινληνο

Ώληρλεπηέο

Σξνπνπνίεζε ππνζηξψκαηνο
Πξνζηαζία ππνζηξψκαηνο

Βπεμεξγαζία ππνζηήξημεο

Λνγηθή ζεηξά θαη λνεκνζχλε κε ηελ βνήζεηα ηζηπ
ή ειεθηξνληθψλ

Σζηπ

Κνπή ησλ θχιισλ κε ηελ ρξήζε Laser

Βπεμεξγαζία

Πεγή : Bauman R. MAN Roland, (2006)
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Υξσκαηηθφο δηαρσξηζκφο θαη ξνή παξαγσγήο ησλ έμππλσλ ειεθηξνληθψλ, Baumann και Weiss, (2006)

Πεγή: Bauman R. MAN Roland, (2006)

Σα εθηππσηηθά επίπεδα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ππφζηξσκα είλαη :
Κεξαία
Κχθισκα
Αείθηεο
Ώληρλεπηήο
πκπιεξσκαηηθά ειεθηξνληθά (Κχθισκα θαισδηψζεηο) θαη
Βθηχπσζε ηεηξαρξσκίαο.
ε επφκελε θάζε γίλεηαη ε πξνζηαζία θαη ε θφξησζε ηεο πιεξνθνξίαο.

Πεγή: Bauman R. MAN Roland, (2006)
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Πεγή: Bauman R.et al (2006)

Παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη πξνηεηλφκελα ζρέδηα κεραλψλ, απφ ηνλ Baumann θαη Weiss, ηεο εηαηξείαο
MAN Roland. Πξνηείλεηαη φηη ην ζχζηεκα ηεο κεραλήο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν, κε
πεξηζζφηεξεο κνλάδεο εθηππψζεσλ θαη πεξαηψζεσλ θαζψο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ chip.

5.2.

πκπεξάζκαηα

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πινχζηαο εηθφλαο, αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ξφισλ θαη δξάζεσλ, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Β.Β.
ην θεθάιαην απηφ, αλαπηχρζεθαλ ηα δεδνκέλα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηηο κεηααπαηηήζεηο
ηνπ Δ.Β.Β. θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο, ηνπο
νηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο θαζψο θαη ηα πιηθά, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο
επηξεαζκνχ ζηηο θάζεηο ζρεδίαζεο, ξφισλ θαη παξαγσγήο.
Παξνπζηάδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη δξάζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο δεδνκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β.
Καηαγξάθνληαη νη αξρέο θαη ην πιαίζην δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Β.Β., κε ηελ πξνζέγγηζε ζηνλ
θνηλσληθφ ξφιν ηνπ Δ.Β.Β., ην νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
Ώπηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο απφ ηνπο ρξήζηεο, κέζσ ησλ λνκηθψλ θαη
ζεζκηθψλ ξφισλ πνπ ζα ρξεηαζζεί λα νξγαλσζεί, γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ Δ.Β.Β., ηα νπνία ζα πξέπεη λα
εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ.
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6.

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ηνπ Ζ.Δ.Δ.
6.1.

Πιαίζην ηνπ Ζιεθηξνληθά Eκπινπηηζκέλνπ Δληχπνπ (Ζ.Δ.Δ.)

Δηζαγσγή
ηελ επνρή καο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζηα έληππα πξντφληα
κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ζήκαλζεο, δηαθίλεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θχθινπ δσήο
αλαιψζηκσλ πξντφλησλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, δηακέζνπ κηαο ζεηξάο ηφζν θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ φζν θαη λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε Βζληθφ, Βπξσπατθφ θαη Αηεζλέο επίπεδν.
Ώπφ απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα, ηα έληππα πξντφληα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εμειίζζνληαη, ζε
ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλα έληππα (Δ.Β.Β.), κέζσ ηεο παξάιιειεο εμέιημεο ησλ ζπκβαηηθψλ
εθδνηηθψλ-εθηππσηηθψλ κεζφδσλ θαη ηεο ελζσκάησζεο έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην έληππν πξντφλ,
πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη παξνρήο ζεηξάο ζεκαληηθψλ
πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ ρξήζηε-θαηαλαισηή, δηακέζνπ δηεπαθήο θαη δηάδξαζεο κε νινθιεξσκέλεο
ππνινγηζηηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο δηαηάμεηο.
Σν εχξνο ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
παξακέηξνπο ρξήζεο ηνπ, ηελ δπλακηθή εκεξνκελία ιήμεσο, ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο, ζπλζήθεο
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην πξντφλ θαη άιια νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία.
Βπηπιένλ νηνδήπνηε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαζίζηαηαη δπλεηηθά αλαγθαία θαηά απαίηεζε ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Δ αλακελφκελε καδηθή έληαμε ησλ εληχπσλ, κε ηα ζπζηήκαηα ησλ RFID - ΣΣΕ / ΣΣΐ, θαισδηψζεηο,
αξηζκεηηθέο νζφλεο, θ.ιπ., ζηα πιαίζηα ηεο έληππεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αλακέλεηαη λα
κεηαβάιιεη δξαζηηθά θαη νπζηαζηηθά ηε ξνή εξγαζίαο ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ.
Σα ζπκβαηηθά ιεηηνπξγηθά εθδνηηθά ζπζηήκαηα (Crossmedia) πξέπεη λα εμειηρζνχλ θαη λα
δηαθνξνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πνιπζχλζεηεο αλάγθεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Δ.Β.Β.. Δ θάιπςε ησλ πνιπεπίπεδσλ απαηηήζεσλ ησλ πξντφλησλ, γηα επηθνηλσλία, πξνζηαζία,
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ησλ εληχπσλ (ηνπ ππνζηξψκαηνο
ζπζθεπαζίαο) κε ην πξντφλ, αλάγεηαη ζε πξφβιεκα κε ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο θαη
πνιππινθφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα απαηηείηαη εμέιημε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ώπηά έρνπλ ζθνπφ ηελ ζπκβαηφηεηα πιηθνχ θαη ππνζηξψκαηνο, ζε πξσηνγελέο επίπεδν θαη ζηελ
θάιπςε παξάπιεπξσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ πιηθψλ θαη
ηερλνινγηψλ. Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα θαιείηαη λα κεηαζρεκαηηζηεί βάζεη ησλ ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ
ησλ λέσλ πιηθψλ (Αείθηεο-ΣΣΕ / ΣΣΐ), ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, (π.ρ. ζχζηεκα RFID) θαη
ησλ νινθιεξσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ ην πιαίζην ηνπ Δ.Β.Β..
Έηζη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εληχπσλ θαζίζηαηαη ηερλνινγηθά ζχλζεηνο, ελψ νη αιιαγέο ζηελ ξνή
εξγαζίαο θαη ζηηο θάζεηο παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθέο.
Γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ ζε Δ.Β.Β., θαηαγξάςακε ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ εθδνηηθψλ θαη εθηππσηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηαμηλνκήζακε ηα δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε
ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηθέξνπλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο.
Δ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη ζρεδίαζεο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ
κνληέινπ, πξνέθπςε απφ ηηο αλαθνξέο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πιηθψλ, απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη απφ ηελ ζπλέληεπμε – εξσηεκαηνιφγην, ζηε παξαγσγή ησλ
γξαθηθψλ ηερλψλ.
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ην θεθάιαην απηφ ππνζηεξίδνπκε έλα λέν κνληέιν, ην νπνίν ζηνηρεηνζεηείηαη απφ δηαγξάκκαηα ξνήο
παξαγσγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην εθδνηηθφ θαη εθηππσηηθφ ζχζηεκα, ζηελ
δηαδηθαζία ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ.
Πξνυπφζεζε ζρεδίαζεο ηνπ Δ.Β.Β., είλαη ε νξγάλσζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ
ηελ κειέηε θαη παξαγσγή, ηνπ H.E.E..
Οξηζκφο
Μονηέλο νξίδεηαη έλα ζχλνιν ελλνηψλ πνπ δίδεη γλψζεηο θαη νδεγεί ηελ ζθέςε ζην αληηθείκελν ή ζηελ
θαηάζηαζε πνπ πξνζδηνξίδεη. Σν κνληέιν είλαη ην βαζηθφ παξάγσγν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο.
Σν κνληέιν ζεσξείηαη φηη επεμεγεί ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, αιιά θπξίσο απνηππψλεη ηνλ ηξφπν πνπ
πξνθχπηεη ην Δ.Β.Β..
Με βάζε ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Rosen (2000), ην κνληέιν είλαη ε
ελλνηνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
6.1.1.
(Ζ.Δ.E)

Καζνξηζκφο έλλνηαο ηνπ Ζιεθηξνληθά Δκπινπηηζκέλνπ Έληππνπ

Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν Έληππν (Δ.Β.E.) – (Electronically Enhanced Hybrid Print Media)
Βίλαη έλα λέν είδνο εληχπνπ, φπνπ ζην ζπκβαηηθφ έληππν ελζσκαηψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ
ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο, κε πεξηερφκελν ζε ςεθηαθή κνξθή, γηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Δ.Β.Β., είλαη ηα λέα έληππα ησλ δηαβαηεξίσλ, νη λέεο αθίζεο
κε ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Nokia NFC, 2007), νη έμππλεο ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ
(Phizer / Viagra 2006), ηα αληηθιεπηηθά ζπζηήκαηα ζε βηβιία θαη γεληθά έληππεο ζπζθεπαζίεο
θαιιπληηθψλ, εηηθέηεο ζήκαλζεο πξντφλησλ, θαξηειάθηα, θ.α.
Σα λέα Δ.Β.Β. π.ρ., δηαβαηήξηα – ζπζθεπαζίεο – εηηθέηεο θαη άιιεο κνξθέο έληππσλ πξντφλησλ, ηηο
έρνπλ πηνζεηήζεη θπβεξλήζεηο θαη νξγαληζκνί, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ δηθαηψκαηα εηαηξεηψλ θαη
πνιηηψλ. Ώπφ ην έηνο 2006, θαηαγξάςακε θαη ηαμηλνκήζακε, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δεκηνπξγνχλ θαη
κεηαζρεκαηίδνπλ έλα ζπκβαηηθφ έληππν, ζε Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν Έληππν (Δ.Β.Β.), (βι.
Παξάξηεκα, project, 2006), κε φια ηα δεδνκέλα πνπ ην κεηαζρεκαηίδνπλ θαη ηνπ δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Β.Β..
6.1.1.1.

Μνληεινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην Ζ.Δ.Δ.

Δ κνληεινπνίεζε ηνπ Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλνπ Έληππνπ (Δ.Β.Β.), γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία
θαη ηηο δηαδηθαζίεο, απφ ηελ απνηχπσζε ηεο ζρεδίαζεο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ ξνή παξαγσγήο, ε
νπνία νξγαλψλεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνθχπηνπλ νη θάζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ Δ.Β.Β..
Δ έλλνηα κνληέιν, πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία κε ηελ ζεσξία θαη νη φξνη
ελαιιάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ην ίδην αληηθείκελν.
Σν κνληέιν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα ελδηάκεζν ζηάδην απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο νινθιεξσκέλεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Δ πξψηε αθνξά ηελ απαίηεζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δ.Β.Β.), ε δεχηεξε ηελ παξαγσγή (ην πξνηεηλφκελν κνληέιν) θαη ε ηξίηε, ηελ
εθαξκνγή ζηελ ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πξντφλησλ, π.ρ.ζηελ εθνδηαζηηθή
αιπζίδα, logistics.
Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν αλαπηχζζεη ηε δνκή θαη ηελ ζρέζε κηαο θαηάζηαζεο ζηελ πξαγκαηηθή
δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη. Με απηή ηελ ζεψξεζε, ην πξψην ζηάδην είλαη ηα
ζηνηρεία νξγάλσζεο θαη δνκήο ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (δηνίθεζε, νηθνλνκηθά, πξνδηαγξαθέο,
ζπκβάζεηο, ηερλνινγία, θ.ιπ.) φπνπ, ζην ηειηθφ ζηάδην αθνξά ηελ δηαρείξηζε ζηελ εθνδηαζηηθή
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αιπζίδα. Βλδηάκεζα ππάξρεη ε παξαγσγή κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ην νπνίν είλαη ν ζπλδεηηθφο
θξίθνο, ηελ απαίηεζε ζπκβάζεσλ-κειέηεο θαη πξνδηαγξαθέο, κε ηελ ζρεδίαζε θαη παξαγσγή κε ηελ
ηειηθή δηαρείξηζε ηνπ Δ.Β.Β.. Οπζηαζηηθά ε ζρεδίαζε θαη ε παξαγσγή, ιεηηνπξγεί ζαλ ελδηάκεζνο
θξίθνο, ελφο εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα Δ.Β.Β..
Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ην κνληέιν, (κε βάζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε εθδνηηθή δηαδηθαζία) θαη ηηο ππνδνκέο ησλ εθδνηηθψλ
κεραληζκψλ.
Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα ελζσκαησζνχλ, ζηηο εθδνηηθέο-εθηππσηηθέο δξάζεηο θαη θάζεηο,
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, φπνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηο ζην Δ.Β.Β..
Σν Δ.Β.Β. θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηαηηθήο έληππεο επηθνηλσλίαο θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία, κε
βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ RFID θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Δ/Τ. Ώπηφ γίλεηαη εθηθηφ
κέζα απφ ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (κέζνδνη-δξάζεηο-ξφινη), ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ.
Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία γλψζεο, ζην πεξηβάιινλ ησλ «ηππνγξάθσλ», κε
ηελ πξνζζήθε λέαο γλψζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
6.1.2.

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Σν πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ κνληέιν, νξγαλψλεη ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην
πιαίζην ηνπ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηηο έλλνηεο: Βπηθνηλσλία, Πεξηερφκελν, Πξνζηαζία,
Υξεζηκφηεηα.
Δ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ Nomikos et al (2006), απνηειεί κηα απνηχπσζε δπλαηνηήησλ, πνπ ζα έρεη
ην Δ.Β.Β., ζε δηακφξθσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηα έληππα κέζα.
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Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλν Έληππν

Νέο Εννοιολογικό Μονηέλο ηοσ Ηλεκηρονικά Εμπλοσηιζμένοσ Ένησποσ / Πεγή: Nomikos S.et al
(2006a)/(ρήκα Ώ)

Σν κνληέιν ζηε θηινζνθία ηνπ ζπγθξνηεί ηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη, απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ.
Ώπνδεηθηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θάζε έλα απφ απηά ηα ζεκαηηθά πεδία, ππνζηεξίδεηαη απφ βηβιηνγξαθηθή
αλαθνξά.
6.1.3.
Τπνζηήξημε ηνπ λένπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ Ζ.Δ.Δ. (ρήκα Α)
1. Δλδεηθηηθέο Απαηηήζεηο Δπηθνηλσλίαο
1α. Λεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ Crossmedia ζε (θείκελν/θσηνγξαθία /βίληεν/ήρν/
θηλνχκελα ζρέδηα, θ.α.), Nomikos S.et.al.(2005), NFC/RFID,(2007), DOW (2007).
Λεηηνπξγηθέο θαη ρξεζηηθέο εθαξκνγέο ησλ Crossmedia
Σα ζχγρξνλα PDAs θαη θηλεηά ηειέθσλα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηερλνινγία θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
κε ζπλερψο απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο θαη δηαζέηνπλ γξεγνξφηεξνπο
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κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο (Bluetooth, Wi-Fi, GPRS/UMTS) θαη ζπλερψο βειηηζηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο multimedia. Κηλεηέο ζπζθεπέο πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε Bluetooth, ελζσκαησκέλεο
θάκεξεο, barcode ή RFID αλαγλψζηεο (NFC Nokia, 2007), κεηαηξέπνληαη ζε ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλνληαη θαη λα γλσξίδνπλ πνηά έμππλα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζην
πεξηβάιινλ ηνπο. Έλα έμππλν αληηθείκελν είλαη έλα θαζεκεξηλφ αληηθείκελν ή κία ζπζθεπή, ζην νπνίν
έρεη πξνζηεζεί θάπνηα ππεξεζία πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. Μφιηο κία θηλεηή ζπζθεπή αλαθαιχςεη
έλα έμππλν αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη θνληά, κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ,
Grenoble (2005 ).
Ο Jose Maria de Espona, εηζεγείηαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 3D FORM-ID, γηα εθαξκνγέο ζε RFID
ζχζηεκα κε δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία ζε έληππν θαξηειάθη. Πξνηείλεη έλα ζχζηεκα 3D FORM-ID, φπνπ
ζε έλα πξντφλ ζπζθεπαζίαο, κπνξεί λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο φρη απφ θεληξηθφ ππνινγηζηή, αιιά
ηνπηθά ζε έλα ζχζηεκα RFID, ην νπνίν κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε 3D FORM-ID ζχζηεκα.
1β. γθνο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, Cypak AB (2005).
1γ. Πνηφηεηα θαη Βπαλάγλσζην θείκελν, / Αηαδξαζηηθφ, (Retail RFID Systems with Smart SelvesJ.Lindsay).
1δ. Βπηθνηλσλία θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ρξήζηε κε ηα πνιιαπιά κέζα επηθνηλσλίαο, (The Association for
Automatic Identification and Mobility).
1ε. Πξνζσπνπνηεκέλε ζπζθεπαζία, κέζα απφ ηελ ηαπηνπνίεζε, (The PHT Product Suite).
2. Δλδεηθηηθέο Απαηηήζεηο Πξνζηαζίαο
2α. Υξνλν-Υξσκνζεξκνθξαζηαθνί δείθηεο ελεκέξσζεο,(Taoukis PS),(Intelligent Inks).
2β. Έιεγρνο ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, (Electronic Smart Packaging).
2γ. Ώληηθιεπηηθφο ειεθηξνληθφο έιεγρνο, (EAS- Electronic Smart Packaging)-MITs Auto-ID Center.
2δ. Έιεγρνο θαη ζπκβαηφηεηα πιηθψλ θαη πεξηερνκέλνπ πξντφληνο, (Electronic Smart Packaging).
2ε. Ώπηφκαηε ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγηθέο νδεγίεο, (G.A.S.P.I.A.N.-Tracking everything, everywhere,
Katherine Albrecht).
3. Δλδεηθηηθέο Απαηηήζεηο Λεηηνπξγηθφηεηαο-Υξεζηκφηεηαο
3α. Ώπηνπξνζδηνξηζκφο θαη φγθνο πιεξνθνξίαο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ δηαρείξηζε, (METROFuture Store).
3β. Βπηθνηλσλία ζε λέν πεξηβάιινλ. Λεηηνπξγία κέζα απφ Δ/Τθαη ρεδηαζκφο παξαγσγήο.
(www.RFID-weblog.com).
3γ. Διεθηξνληθφο έιεγρνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, (www.RFID-weblog.com).
3δ. Ώπνγξαθή θαη έιεγρνο ζηελ δεηνχκελε ψξα, (www.RFID-weblog.com).
3ε. Πξνζθνξέο θαη πξνζσπνπνηεκέλν κήλπκα ζηελ πξαγκαηηθή ψξα, (Nomikos et.al.2005).
4. Δλδεηθηηθέο Απαηηήζεηο Πεξηερνκέλνπ
4α. Νέεο ζπκπεξηθνξέο ζε πξνζσπνπνηεκέλα πξντφληα / αληηθείκελα, (METRO-Future Store).
4β. Νέεο ζρέζεηο θαη γλψζεηο κε ηνλ θαηαλαισηή /ρξήζηε /πειάηε, (METRO-Future Store), NFC /
RFID, (2007).
4γ. Πξσηνπνξηαθέο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο πξντφληνο, Nomikos et.al.2005, NFC / RFID, (2007).
ην λέν πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο πνπ πξνηείλνπκε, δεκηνπξγείηαη επέθηαζε ηεο
γξαθηθήο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ ζηαηηθνχ κελχκαηνο, απφ ην θπζηθφ ππφζηξσκα, ζε έλα λέν
έληππν ―πβξηδηθφ‖, κε ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο θαη κε πνιιέο επεθηάζεηο, ζε πνιιέο δξάζεηο θαη
ηνκείο, ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο θαη ηεο εμειημήο ηεο, ζαλ κεηαθνξέαο πιεξνθνξηψλ, κέζσ ησλ
crossmedia, Nomikos et al (2006) θαη επηπιένλ κε ζπκπεξηθνξά, ζαλ έμππλνπ έληππνπ, John Coνney,
(2003).
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6.1.3.1.

Απαηηήζεηο (Ζ.Δ.Δ.), σο πξνο ηελ Λεηηνπξγία ηνπ

Σα έληππα ηα νπνία ζα θαηαγξάςνπκε ζε πξνδηαγξαθέο, ζα έρνπλ ηηο εμήο απαηηήζεηο.
ιεο νη ελέξγεηεο ζα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ςεθηαθή ηαπηνπνίεζε, δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ,
ηνλ ηφπν, ηελ ψξα θαη ηελ πξάμε-δηαρείξηζεο, (ηρλειαζηκφηεηα).
Ο ηχπνο ηεο επηθνηλσλίαο, ζπλήζσο δηελεξγείηαη κέζα απφ νπηηθή, θπζηθή αληίιεςε, σο πξνο ην πξντφλ
θαη σο πξνο ηελ δηαρείξηζε πξάμεσλ κέζα απφ Δ/Τ, κε ακεζφηεηα θαη εκπηζηνζχλε. Ώπηφ ζεκαίλεη
θαηαγξαθή ηεο πξάμεο ζπλδηαιιαγήο.
Δ επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη ζε ειεγρφκελε πεξηνρή θαη λα έρεη κεγάιεο επεθηάζεηο επηθνηλσλίαο, ζε
πξνψζεζε- marketing πξντφλησλ, θαζψο θαη ζε αζθάιεηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαη άιισλ
ιεηηνπξγηψλ.
Γηαπηζηψζεηο πεξηνξηζκψλ ζην Ζ.Δ.Δ.
1. Ογθνο πιεξνθνξηψλ κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ζην ηζίπ
2. Μεηαθίλεζε ζηνλ ηφπν ζπλαιιαγήο
3. Μηθξή δηάζηαζε νζφλεο επηθνηλσλίαο,π.ρ.(θηλεηφ), ή άιιεο ζπζθεπήο π.ρ.(e-paper,e-ink)
4. Πξνζσπνπνηεκέλε θπζηθή ζπλδηαιιαγή
5. Καηαγξαθή πξάμεο ζπλδηαιιαγήο, ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε
6. Απλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, π.ρ.(ππνζηήξημεο ζε άιιε γιψζζα, κε άιιε γξακκαηνζεηξά, δηαθνξεηηθφ
ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα, θ.ιπ.)
7. Ώβεβαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε άιια θξάηε, ( ζπκβαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID), ιφγσ άιιεο
ξάδην-ζπρλφηεηαο
6.1.4.

πγθξφηεζε ελλνηψλ ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Βπηπξφζζεηα κε άιια ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, ε θαηάζηαζε ηνπ Δ.Β.Β., ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο έλλνηεο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Δ.Β.Β., ζηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ
ζρεδίαζε.
Έρνπκε ζπγθξνηήζεη θαη απνηππψζεη ηηο έλλνηεο κε ζρήκαηα, (ρήκαηα 1,2,3,4,) :
1. Σελ ζπγθξφηεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ Δ.Β.Β., (ρήκα 1).
2. Σν εληαίν ζχλνιν, έληππεο θαη ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, (ρήκα 2).
3. Σνλ θχθιν έληππεο θαη ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, (ρήκα 3).
4. Καηαζηάζεηο ζέζεσλ έθδνζεο θαη δπλαηφηεηεο, εγγξαθήο–δηφξζσζεο–δηαγξαθήο–ζπκπιήξσζεο,
(ρήκα 4).

251

Πεγή:
Ννκηθφο
. (2007), (Στήμα 1)
Απαηηήζεηο
΄Δθδνζεο

1)
2)
3)
4)

Πξνζδηνξίδεη: λέα ηερλνινγία, λέεο κεραλέο, λέα ξνή παξαγσγήο, λέα πιηθά, λέεο δηαδηθαζίεο.
Βιέγρεη: ηα έληππα ζπκβαηηθά θαη ειεθηξνληθά, (TQM) νιηθή δηαρείξηζε πνηφηεηαο.
Οξγαλψλεη: ηελ παξαγσγή, ζπκβαηηθήο θαη ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο.
α) Παξάγεη: ειεθηξνληθφ έληππν (Δ.Β.).

β) πλεξγάδεηαη, γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη έρεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο,
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ.
Απαηηήζεηο Υξήζεο
1)
2)
3)
4)

Νέεο ιεηηνπξγίεο, (επεθηαζηκφηεηα)
Αηπιή δξάζε (ΔΒ), (ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ)
Καηά δήηεζε πιεξνθνξία (ηρλειαζηκφηεηα)
Υξεζηκφηεηα
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Απνηχπσζε ηεο δπλακηθήο, ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Ζ.Δ.Δ., (ζρήκαηα 2, 3, 4)

6.1.4.1.

ΔΝΗΑΗΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ

ΒΝΣΤΠΟ
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ
ΤΠΟΣΡΧΜΏ

Chip
Κεξαία

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ

ΜΠΏΣΏΡΕΏ

Πεξηερφκελν
Φπζηθψλ Μέζσλ

Πεξηερφκελν
Σερλεηψλ Μέζσλ

Έμππλν
Βπθπέο
Τβξηδηθφ

Βθηχπσζε
&
Chip

Πεγή: Ννκηθφο . 2006, (Στήμα 2)

Ο θχθινο ηεο έληππεο θαη ε δπλακηθή ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο
ΚΤΚΛΟ ΔΝΣΤΠΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
/
Chip αηα
ηπώμ
Τποζ

Ηλεκηπονική Πληποθοπία
chip

Πεπιεσόμενο Ένηςπηρ
Πληποθοπίαρ

Πεπιεσόμενο
Τποζηπώμαηα
(πεπιεσόμενο
Text
ένηςπηρ
επικοινυνίαρ)
-πληποθοπία-

Ηλεκηπονική
Πληποθοπία
Text
(πεπιεσόμενο)
chip

Αναγνώπιζη ζε Φςζικό
Πεπιβάλλον

Ανάγνυζη με Ηλεκηπονικό
Τπολογιζηή & (οθόνη)
Σεσνηηό Πεπιβάλλον

Chip

ζη
/Τπο

ηα
πώμα

Πεγή: Ννκηθφο . (2006), (Στήμα 3)

Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ, ζηε δηακφξθσζε ησλ εθδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
ζηακαηήζνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ εληχπνπ έσο ηελ ζέζε 1, (ρήκα 4). Ώπηή ε πξνυπφζεζε ιακβάλεηαη
ππφςελ γηα ηελ εθηχπσζε ηεο θεξαίαο κφλν, (δειαδή λα ππάξμεη εθαξκνγή, ζε αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα).
ηηο επφκελεο θάζεηο ελζσκαηψλεηαη ην ηζίπ, (θνξηψλεηαη ε πιεξνθνξία) θαη πξνζδίδνληαη
δπλαηφηεηεο (εγγξαθήο – δηφξζσζεο – δηαγξαθήο – ζπκπιήξσζεο, θ.α.), ζέζεηο 3,4,5, (ρήκα 4).
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ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΔΧΝ Δ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ
1

2

Cross Media
Ηλεκηπονική
Πληποθοπία

Ένηςπη
Πληποθοπία

Ένηςπη
Πληποθοπία

Πεπιεσόμενο, Κεπαία
Μπαηαπία

Κεπαία

Κεπαία & chip

3

4

5

ςμβαηικό
Ένηςπο
&
Ηλεκηπονικό
Ένηςπο
(cross media)

ςμβαηικό
ηαηικό
&
Γςναμικό

ΔΝΝΟΙΑΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Ένηςπο
&
Κεπαία/
Μπαηαπία/
Chip

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Φόπηυζη

Νέα Γςναμική Ροή

(πληποθοπία/
πεπιεσόμενο)

από
Ηλεκηπονικό
Τπολογιζηή

1

2

3

3,4

5

4, 5

Ανάγνυζη
ςγγπαθή
Γιαγπαθή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΤΣΗΜΑ

Πεγή: Ννκηθφο ., (2006), (Στήμα 4)

6.1.4.2.

Απνηχπσζε θαηάζηαζεο ζρεδίαζεο ηνπ Ζ.Δ.Δ.

ρεδίαζε ηνπ Ζ.Δ.Δ.
Δ ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β. έρεη πξνυπφζεζε, ηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ έθδνζεο, ηηο γλψζεηο
ζρεδίαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζρεδίαζεο ειεθηξνληθψλ. Ώπηά
έρνπλ ζαλ ζθνπφ, ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ.

ΝΕΑ ΧΕΔΙΑΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΕΝΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ
υμβατική
χεδίαση
Εντύπου &
χεδίαση
Ηλεκτρονικών

Απαηηήζεηο Έθδνζεο &
Γηαρεηξηζηηθέο Ηι.Ιθαλόηεηεο
Μνξθή-ρέδην-Πξνγξάκκαηα
Αξρεία
Σερλνινγία
Τιηθά- Σ.Q.M.

Πεγή: Ννκηθφο ., (2006)
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Απαιτήσεις Χρήσης
υμβατικού
Εντύπου
&
Απαιτήσεις
Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών

6.1.5.
χζηεκα ηήξημεο Απφθαζεο (..Α.) θαη Δθδνηηθφ χζηεκα γηα
Ζ.Δ.Δ., ζε εθαξκνγή ΄Δμππλεο πζθεπαζίαο
Σν Δ.Β.Β., είλαη απνηέιεζκα ζρέζεσλ (ζπκβαηηθφ έληππν κε ειεθηξνληθή ηερλνινγία), ην νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηα πξντφληα. Δ ζπζθεπαζία είλαη
ην κέζν γηα ηελ επηθνηλσληαθή απηή ζρέζε.
Σν χζηεκα ηήξημεο Ώπφθαζεο (..Ώ.), κειεηά ηνπο ηνκείο θαη ηηο δξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ
ππνζηήξημε ηεο απφθαζεο, γηα ηα εθηππσκέλα ειεθηξνληθά, π.ρ. ζε εθαξκνγή ζηελ έμππλε
ζπζθεπαζία.
χκθσλα κε ηνλ Sprague and Carlson, (1982) ην ..Ώ., είλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ειεθηξνληθή
δηαρείξηζε (Δ/Τ), ην νπνίν βνεζάεη ηνπο εξεπλεηέο, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δνκήζνπλ έλα πξφβιεκα,
κέζα απφ ηελ δηάδξαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ κνληέισλ. Δ εξγαζία πνπ αμηνινγείηαη, δνκείηαη θαη γίλεηαη
ηαμηλφκεζε φπνπ πεξηιακβάλεη:
Α. Κείκελα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Β. Πιεξνθνξίεο ππνζηήξημεο ησλ δεδνκέλσλ. Γ. Σαμηλνκεκέλα
ινγηζηηθά θχιια. Γ. Πξνζεγγηζηηθέο ιχζεηο ζην δνκεκέλν πξφβιεκα. Δ. χλζεηεο πξνζεγγίζεηο ζην
δνκεκέλν πξφβιεκα.
Δ κειέηε ..Ώ., ελδηαθέξεηαη πξψηηζηα γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο θαηαλφεζεο ηεο
ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ζην ζχλζεην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν
αλήθνπλ ή θαη ζπκκεηέρνπλ.
Με απηά ηα δεδνκέλα ζηνηρεία θαηαγξάςακε ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηνπο ηνκείο
ζρεδίαζεο θαη πξνηείλνπκε κνληέιν, πνπ ζα δνκήζεη ην πξφβιεκα ησλ Δ.Β.Β., θαζψο θαη ησλ (ΣΣΕ),
(ΣΣΐ), κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο εθδφηεο-εθηππσηέο γξαθηθψλ
ηερλψλ, ζηελ παξαγσγή Δ.Β.Β..
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χζηεκα Τπνζηήξημεο Απφθαζεο γηα ην Ζ.Δ.Δ. Δθαξκνγή Δκπινπηηζκέλνπ Δληχπνπ ζηελ ΄Δμππλε
πζθεπαζία

Υξήζηεο
Οξγαλσκέλε Αηάηαμε
Οκάδσλ

Γξαθίζηεο

ρεδηαζηέο πζθεπαζηψλ

ρεδηαζηέο πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο

Αηαλνκείο Έμππλεο
πζθεπαζίαο
Αηαθεκηζηέο

Κάηνρνη Έμππλεο
πζθεπαζίαο
Επιδρά με:

DSS
χγρξνλα Καηλ.
Παιαηνχ Σχπνπ
πζηήκαηα
Βπηθνηλσλίαο

Υξήζηεο Αιιειεπίδξαζεο
Οπηηθνπνίεζε
Βηζαγσγή
Πξνζσπνπνίεζε
Καη
Αεδνκέλσλ & θαη Πξνζαξκνγή
Γξαθηθή
πιεξνθνξηαθα ηηο Ώπαηηήζεηο
Σνπ Πειάηε
Παξνπζίαζε
κνληέια
Γηαρείξηζε Γλψζεο

Πξνεηδνπνίεζε
&
Πξφηππα Λήςεο Μεζνδνινγίεο
Κνηλνπνίεζε
Ώπνθάζεσλ

ηαηηζηηθέο
Πιεξνθνξίεο Γηα
Σα Έμππλα
Πξντφληα

Βθπαίδεπζε

ΠεξηερφκελνΏξκνδηφηεηα
Βπαίζζεηεο
θαη Αηθαηψκαηα
νκάδεο
Υξεζηψλ
αλζξψπσλ
πλέλσζε
Γλψζεσλ &
Τπεξεζίεο
Αηαρσξηζκνχ

...

Απνζήθε Γεδνκέλσλ Καη Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ
Πξνθίι
Υξεζηψλ

Πξφζβαζε Καη
Υξήζε
Πιεξνθνξηψλ

Rules for
alerting and
monitoring

...

Παρέτει Σσνδέζμοσς και
Αλληλεπιδρά με :
Δμσηεξηθέο Πεγέο Καη πζηήκαηα
Άιια Βξγαιεία θαη
Τπεξεζίεο
Αίθηπν

ΐάζε Αεδνκέλσλ

Πεγή: Nomikos S.et al (2006)
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Πξφζβαζε Κηλεηψλ
πζθεπψλ

...

Νέν Μνληέιν Crossmedia ζχζηεκα γηα ην Ζ.Δ.Δ.

6.2.
6.2.1.

Σν Ζ.Δ.Δ. θαη πζθεπαζία

Σα έληππα - ζπζθεπαζίεο ζρεδηάδνληαη θαη παξάγνληαη κέζα απφ ηηο ζπκβαηηθέο εθδνηηθέο-εθηππσηηθέο
κεζφδνπο. Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ελζσκαηψλνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ
πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα παξέρεη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ζηνλ άλζξσπν, κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν
αλαγθαίν ζηνηρείν. Με απηήλ ηε δπλαηφηεηα γίλνληαη έμππλα έληππα, (Nomikos S.et al 2006).
Σα Crossmedia ζπζηήκαηα, ζα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα νξγαλσκέλε δηαρείξηζε έθδνζεοεθηχπσζεο, (θεξαίαο θαη ηζηπ). Βπηπιένλ, ζα ππάξμεη πιεξνθνξία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζα είλαη
απνζεθεπκέλε ζε έλα ηζηπ, επί ηεο ζπζθεπαζίαο. Ώπηή ε ζπζθεπαζία ζα επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα,
κέζα απφ θεξαία θαη ζα δίδεη πιεξνθνξίεο ζηνλ δέθηε, Νomikos et al., (2005).
Δ έληαμε ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο (RFID-ΣΣΕ/ΣΣΐ) ζηα πιαίζηα ηεο έληππεο βηνκεραληθήο
παξαγσγήο, εθηηκάηαη φηη ζα κεηαβάιιεη δξαζηηθά θαη νπζηαζηηθά ηε δνκή θαη ηελ ξνή εξγαζίαο ησλ
εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ θαηλνηνκηθψλ
εθαξκνγψλ. Σα ιεηηνπξγηθά εθδνηηθά ζπζηήκαηα (Crossmedia) γηα ηελ ζπκβαηηθή ζπζθεπαζία πξέπεη
λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πνιπζχλζεηεο αλάγθεο ηεο λέαο κνξθήο ζπζθεπαζίαο.
Οη απαηηήζεηο ηεο ζπζθεπαζίαο γηα επηθνηλσλία, πξνζηαζία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηνπ
πιηθνχ ζπζθεπαζίαο κε ην ππφζηξσκα πξντφλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ελψ ηαπηφρξνλα
παξνπζηάδνληαη λέεο αλάγθεο ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
ζχγρξνλσλ πιηθψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα δηακνξθψλεηαη, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ πιηθψλ, (Αείθηεο-ΣΣΕ/ΣΣΐαγψγηκα κειάληα, θ.α.) θαη ηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία ζην ζχζηεκα RFID. Οη θαηλνηφκεο ηδηφηεηεο
αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ ξνή εξγαζίαο θαη ηηο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ Δ.Β.Β.
Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηη ηα ζπκβαηηθά κνληέια γηα ηηο εθδφζεηο ζε πνιιαπιά κέζα,
ηξνπνπνηνχληαη θαη αλαδηακνξθψλνληαη απφ ηα λέα ζχγρξνλα κνληέια εθδνηηθήο δηαρείξηζεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο, ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ δηαρείξηζε
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Δκπινπηηζκέλν Ζιεθηξνληθά ΄Δληππν (Ζ.Δ.Δ.)

Πεγή: Ννκηθφο . (2007)

6.2.2.

Δηζαγσγή

Δ αλακελφκελε καδηθή έληαμε ηνπ Δ.Β.Β., (ζχζηεκα RFID) ζηα πιαίζηα ηεο έληππεο βηνκεραληθήο
παξαγσγήο, ζα κεηαβάιιεη δξαζηηθά θαη νπζηαζηηθά ηελ ξνή εξγαζίαο ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ. Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα
crossmedia ηεο Sabelstrom, ( 2001), εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο πνιπζχλζεηεο
αλάγθεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ απαηηήζεσλ.
Δ θάιπςε ησλ πνιπεπίπεδσλ απαηηήζεσλ γηα επηθνηλσλία, πξνζηαζία, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο,
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζπζθεπαζίαο κε ην πξντφλ, αλάγεηαη ζε
πξφβιεκα, κε ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα απαηηείηαη εμέιημε ηνπ εθδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ ζπκβαηφηεηα ππνζηξψκαηνο πιηθνχ θαη ηεο κεζφδνπ, ζηελ θάιπςε
αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο ζρέζεηο ησλ πιηθψλ θαη δξάζεσλ.
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Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ησλ ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ησλ λέσλ πιηθψλ
(Αείθηεο-ΣΣΕ/ΣΣΐ), ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ π.ρ. (ζχζηεκα RFID) γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
Δ.Β.Β.. Έηζη, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εληχπσλ, θαζίζηαηαη ηερλνινγηθά ζχλζεηνο, ελψ νη αιιαγέο ζηελ
ξνή εξγαζίαο θαη ζηηο θάζεηο παξαγσγήο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Σα ζπκβαηηθά κνληέια γηα εθδφζεηο
Crossmedia ζε πνιιαπιά κέζα, ηξνπνπνηνχληαη, αλαδηακνξθψλνληαη θαη παξάγνπλ λέα, ζχγρξνλα
κνληέια εθδνηηθήο δηαρείξηζεο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ζηε ξνή παξαγσγήο ηνπ Δ.Β.Β.. πλδένληαη
άκεζα κε ηελ δηαρείξηζε ηρλειαζηκφηεηαο, θαηά ηελ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή θάζε, ζε
δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Μνληέιν Crossmedia ζπζηήκαηνο ηεο Sabelstrom
Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία (Crossmedia ζχζηεκα) θαη έρνπλ
πξνηαζεί θαη παξνπζηαζηεί απν εξεπλεηέο.
Δ Sabelstrom K, πξνηείλεη έλα κνληέιν Crossmedia ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθδφζεη, ζε
πνιιαπιά κέζα, δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κελχκαηνο, γηα εθηχπσζε, γηα www, tv θαη radio,
(βι.ζρήκα ζην θεθ.3.2.3 )
1. Κείκελν ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia πξνεηνηκαζία γηα εθηχπσζε  δηακφξθσζε ζειίδσλ
γηα εθηχπσζε
2. Βηθφλα ΐαζε επεμεξγαζίαο multimedia  πξνεηνηκαζία γηα www  HTML ζειίδεο γηα ηνλ
server
3. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ  ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia  πξνεηνηκαζία γηα TV  ζηνηρεία
επεμεξγαζίαο γηα TV.
4. Δρνο  ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia  πξνεηνηκαζία γηα ξάδην  ζηνηρεία επεμεξγαζίαο γηα
ξάδην.
5. ΐίληεν  ΐάζε επεμεξγαζίαο multimedia  πξνεηνηκαζία γηα TV, (Sabelstrom K. 2001).
Με απηή ηε απνηχπσζε-πξνζέγγηζε θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ Δ.Β.Β., ζπκπιεξψλνπκε ην
κνληέιν ηεο Sabelstrom. Αειαδή κε ηελ πξνζζήθε ζηε ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο RFID, ηνπ ΣΣΕ-ΣΣΐ θαη
ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ηζηπ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θφξησζε ηεο πιεξνθνξίαο
ηνπ πξντφληνο.
6.2.3.

χζηεκα Crossmedia γηα Ζ.Δ.Δ.

Σα crossmedia εθδνηηθά ζπζηήκαηα αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε γηα ηελ έθδνζε ζε πνιιαπιά κέζα,
Πνιίηεο Ώ. θ.α. (2002), Dreyer, (2001), Prosi,(2001), Pira, (2000), Karttunen and Nikulin,(1999).
Σα crossmedia εθδνηηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε παξαγσγήο ζε ζπκβαηηθά έληππα θαη
ζε ειεθηξνληθά κέζα. Με ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαρείξηζεο, απνηππψλνπκε κε ζρέδην ηελ ζρέζε ησλ
crossmedia γηα ην Δ.Β.Β., φπνπ αλαιχεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο ησλ crossmedia εθδνηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ RFID ζπζηήκαηνο. Με απηήλ ηε ιεηηνπξγηθή απνηχπσζε, ζπκπιεξψλεηαη ε ξνή
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β..

ΤΣΖΜΑ CROSSMEDIA ΚΑΗ RFID ΓΗΑ Ζ.Δ.Δ.
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ΤΣΗΜΑ
CROSSMEDIA

ΤΣΗΜΑ RFID
(Chip + Κεπαία)
Ππυηόκολλο επικοινυνίαρηαςηοποίηζη

Γιασείπιζη έκδοζηρ
JDF / CIP4

Πληποθοπία πποιόνηορ
ισνηλαζιμόηηηα

Γιασείπιζη παπαγυγήρ ζε
ζςμβαηικό ςπόζηπυμαένηςπο

Δξυηεπικό πληποθοπιακό
ζύζηημα επικοινυνίαρ &
διασείπιζηρ
(ΔθοδιαζηικήρΑλςζίδαρ)

Γιασείπιζη
πληποθοπιακών
δεδομένυν για οθόνη

Logistics

Η.Δ.Δ.
Πεγή: Ννκηθφο . (2007)

Γηαρείξηζε έθδνζεο crossmedia
Αηαρείξηζε ζπκβαηηθήο παξαγσγήο, (ππφζηξσκα-έληππν)
Αηαρείξηζε παξνπζίαζεο ζε ηερληθφ κέζν, (νζφλε, θ.ιπ.), (βι.θεθ. 2.5.5.2.)
Γηαρείξηζε έθδνζεο ζε Ζ.Δ.Δ., απνηειείηαη απφ ηζηπ θαη θεξαία (ζχζηεκα RFID) θαη ε ιεηηνπξγία
απαηηεί, πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, πιεξνθνξία πξντφληνο, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο γηα
δηαρείξηζε (εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο) ή Logistics.
6.2.3.1.

πκπέξαζκα γηα ην κνληέιν ηεο Sabelstrom

Βπηπξφζζεηα ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηεο Sabelstrom, ζπκπιεξψλνπκε ηελ ζρεδίαζε ηεο θεξαίαο θαη ηα
ζηνηρεία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ Δ.Β.Β. θαη ησλ δεηθηψλ, (βι. ρήκα 5).
Δ θαηλνηνκία ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, εληάζζεηαη (φπσο πξναλαθέξζεθε θεθ.4. εθηχπσζε
ειεθηξνληθψλ), κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ αγψγηκα
πιηθά. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φηη νη δπλαηφηεηεο ησλ αγψγηκσλ πιηθψλ, κπνξνχλ λα
δηακνξθσζνχλ ζε θεξαίεο γηα εθπνκπή ζήκαηνο, κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο. Μία άιιε θαηλνηνκία ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λέσλ πιηθψλ είλαη, φηη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ρξφλν, κε ηελ αιιαγή ηεο
απφρξσζεο. Ώπηά νλνκάδνληαη δείθηεο, TTI-ΣΣΐ. Βπίζεο, ηα νξγαληθά πιηθά εκηαγσγνί, έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα κε θαηάιιεια ηζίπ, λα παξάγνπλ ήρνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε εθαξκνγέο, ζαλ ερεία,
θαισδηψζεσλ ή αληηζηάζεσλ. Ώπηέο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ έμππλσλ πιηθψλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ
εθδνηηθή δηαδηθαζία, ηηο αλαπηχζζνπκε θαη παξνπζηάδνπκε ζην λέν δηακνξθσκέλν κνληέιν, ησλ
crossmedia γηα Δ.Β.Β..
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ΚεξαίαΚαισδηψζεηο

Premedia
γηα
εθηππσηηθά
κέζα

Κείκελν

Φσηνγξαθία

Πξνζρέδην γηα
εθηχπσζε
θεξαίαο/
θπθιψκαηνοζρεδίαζε TTI

Premedia
γηα ην
Αίθηπν

Premedia
HTML γηα
www

Premedia
γηα ην
ξάδην

ηνηρεία
premedia
γηα
ξαδηφθσλν

Premedia
γηα
ηειεφξαζε

ηνηρεία
premedia
γηα
ηειεφξαζε

ΐάζε
Αεδνκέλσλ
Πνιπκέζσλ

Ώπεηθφληζε

Ήρνο

βίληεν

TTI

Βλζσκάησζε Οινθιήξσζε
chip
Βηζαγσγή
δεδνκέλσλ /
αλάγλσζε
πιεξνθνξίαο
(ζχζηεκα
αζθάιεηαο)

WWW
CD
DVD
i-pod
θιεξφο
δίζθνο
(Δ/Τ)
Οζφλε
Κηλεηφ
Σειέθσλν
Σειεφξαζε

πκβαηφ
ζχζηεκα
επηθνηλσληψλ
(αζχξκαην,
δίθηπν,
ππέξπζξεο, θ.ιπ.)

Πεγή: Ννκηθφο . (2006), (Στήμα 5)

Προζθήκη (Μπλέ γραμμή) ζηο Λειηοσργικό Μονηέλο, (Crossmedia και RFID ζύζηημα-κύκλωμα-ΤΤΙ)
6.2.3.2.

Γπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Παξαζηαηηθή απεηθφληζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απφ ην Δ.Β.Β., κε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.
Βπηθνηλσλία θαηά δήηεζε (on demand), φιεο ηηο ψξεο, απφ ην Δ.Β.Β..

ΔΚΣΤΠΧΜΔ
ΝΖ ΚΔΡΑΗΑ
ΔΠΗ ΣΟΤ
ΔΝΣΤΠΟΤ
ΚΑΗ
ΔΝΧΜΑΣΧ
ΜΔΝΟ ΣΟ
ΣΗΠ

Υξήζηεο-Πειάηεο
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Πιεξνθνξία  Κηλεηφ Σειέθσλν / Laptop – PDAs 

6.3.

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ-ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

1. (ρέδην Α), πκβαηηθή ξνή, εθδνηηθήο εθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο
2. (ρέδην Β), RFID πζηήκαηνο, εθδνηηθήο εθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο
3. (ρέδην Γ), Δθηππνχκελεο ειεθηξνληθήο νζφλεο, εθδνηηθήο εθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο

ΑΕΏΓΡΏΜΜΏ
ΑΕΏΓΡΏΜΜΏΡΟΔ
ΡΟΔΒΚΑΟΣΕΚΔ
ΒΚΑΟΣΕΚΔΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ
ΤΜΐΏΣΕΚΧΝ
ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ
ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΤΜΐΏΣΕΚΧΝ ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ
ΤΛΛΟΓΔ
ΤΛΛΟΓΔ
ΣΟΕΥΒΕΧΝ
ΣΟΕΥΒΕΧΝ
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ
(Κείκελν-Βηθφλεο(Κείκελν-Βηθφλεορέδηα)
ρέδηα)

ΠΏΡΏΑΟΔΠΏΡΏΑΟΔΑΕΏΘΒΔΑΕΏΘΒΔΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ

ΠΒΡΏΣΧΔ
ΠΒΡΏΣΧΔ
(ΚΟΠΔ-ΑΕΠΛΧΔ(ΚΟΠΔ-ΑΕΠΛΧΔΤΝΘΒΔΤΝΘΒΔΚΟΛΛΔΔΚΟΛΛΔΔΤΝΑΒΔΤΝΑΒΔΠΏΚΒΣΏΡΕΜΏ)
ΠΏΚΒΣΏΡΕΜΏ)

ΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΣΟ
ΣΟ
ΤΠΟΣΡΧΜΏ
ΤΠΟΣΡΧΜΏ

ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ
ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ
ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΧΝ
ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΧΝ
ΣΔΝ
ΣΔΝΜΒΘΟΑΟ
ΜΒΘΟΑΟ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ
ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ
ΒΛΕΑΏ
ΒΛΕΑΏ

ΣΒΛΕΚΟ
ΣΒΛΕΚΟΏΡΥΒΕΏΚΟ
ΏΡΥΒΕΏΚΟ
ΤΛΕΚΟ-ΜΔΣΡΏ
ΤΛΕΚΟ-ΜΔΣΡΏΓΕΏ
ΓΕΏ
ΣΔΝ
ΣΔΝΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΣΔΝ
ΣΔΝΜΒΘΟΑΟ
ΜΒΘΟΑΟ

πεγή: Ννκηθφο . (2007), (Στέδιο Α), Σσμβαηική ροή, εκδοηικής εκησπωηικής διαδικαζίας
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ΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔ
ΚΏΒ
ΚΏΒ
ΑΟΚΕΜΕΟ
ΑΟΚΕΜΕΟΒ
Β
ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
ΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔ

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΡΟΗ
ΡΟΗΔΚΓΟΣΙΚΗ/ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗΔΚΓΟΣΙΚΗ/ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗΚΔΡΑΙΑ/CHIP
ΚΔΡΑΙΑ/CHIPΓΙΑ
ΓΙΑΤΣΗΜΑ
ΤΣΗΜΑRFID
RFID
<ΔΞΤΠΝΟ
ΔΝΣΤΠΟ>
<ΔΞΤΠΝΟ ΔΝΣΤΠΟ>

ΤΛΛΟΓΗ
ΤΛΛΟΓΗΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
(Κείμενο-Δικόνερ-σέδια)
(Κείμενο-Δικόνερ-σέδια)
ΥΔΓΙΑΗ
ΥΔΓΙΑΗΚΔΡΑΙΑ
ΚΔΡΑΙΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝΣΗΝ
ΣΗΝ
ΜΔΘΟΓΟ
ΔΚΣΤΠΩΗ
ΜΔΘΟΓΟ ΔΚΣΤΠΩΗ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗΔΛΙΓΑ
ΔΛΙΓΑ
ΥΔΓΙΑΗ
ΥΔΓΙΑΗΚΑΔ
ΚΑΔΓΟΚΙΜΙΟ
ΓΟΚΙΜΙΟ
Δ
ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ
Δ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ
ΥΔΓΙΑΗ
ΥΔΓΙΑΗ
ΣΔΛΙΚΟ
ΣΔΛΙΚΟΑΡΥΔΙΑΚΟ
ΑΡΥΔΙΑΚΟΤΛΙΚΟ
ΤΛΙΚΟΓΙΑ
ΓΙΑΣΗΝ
ΣΗΝ
ΜΗΣΡΑ
ΔΚΣΤΠΩΗ-ΓΟΚΙΜΙΟ
ΜΗΣΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ-ΓΟΚΙΜΙΟ
ΚΔΡΑΙΑ
ΚΔΡΑΙΑ
ΔΚΣΤΠΩΗ
ΔΚΣΤΠΩΗΣΟ
ΣΟ
ΤΠΟΣΡΩΜΑ
ΤΠΟΣΡΩΜΑ
ΣΔΣ
ΣΔΣ
ΠΔΡΑΣΩΗ
ΠΔΡΑΣΩΗ(ΚΟΠΗ(ΚΟΠΗΔΝΩΜΑΣΩΗ-ΚΟΛΛΗΗΔΝΩΜΑΣΩΗ-ΚΟΛΛΗΗΓΙΠΛΩΗ-ΤΝΘΔΗ)
ΓΙΠΛΩΗ-ΤΝΘΔΗ)
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΙ
ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ
ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ
ΣΔΣ
ΣΔΣ
ΦΟΡΣΩΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΦΟΡΣΩΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΗ-ΓΙΑΘΔΗΠΑΡΑΓΟΗ-ΓΙΑΘΔΗΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

Πεγή: Ννκηθφο . (2007), (Στέδιο Β), RFID ζσζηήμαηος, εκδοηικής εκησπωηικής διαδικαζίας
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ΑΕΏΓΡΏΜΜΏ
ΑΕΏΓΡΏΜΜΏΡΟΔ
ΡΟΔΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ
ΒΠΕΦΏΝΒΕΧΝ(ΟΘΟΝΧΝ)
(ΟΘΟΝΧΝ)

ΣΟΕΥΒΕΏΣΟΕΥΒΕΏΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ(ρέδηα
(ρέδηα
Καισδηψζεσλ-νζφλεο)
Καισδηψζεσλ-νζφλεο)
ΠΡΟΥΒΑΕΏΔ
ΠΡΟΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔΚΏΕ
ΚΏΕΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ
ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏΣΔ
ΣΔ
ΜΒΘΟΑΟ
ΒΚΣΤΠΧΔ-ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ
ΜΒΘΟΑΟ ΒΚΣΤΠΧΔ-ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ
ΒΝΣΤΠΟΤ
ΒΝΣΤΠΟΤ
ΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔΚΏΒ
ΚΏΒΑΟΚΕΜΕΟ
ΑΟΚΕΜΕΟ
Β
ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
Β ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ
ΥΒΑΕΏΔ
ΥΒΑΕΏΔ
ΣΒΛΕΚΟ
ΣΒΛΕΚΟΏΡΥΒΕΏΚΟ
ΏΡΥΒΕΏΚΟΤΛΕΚΟΤΛΕΚΟΜΔΣΡΏ
ΓΕΏ
ΣΔΝ
ΜΒΘΟΑΟ
ΜΔΣΡΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΜΒΘΟΑΟ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔ
ΒΚΣΤΠΧΔΣΟ
ΣΟ
ΤΠΟΣΡΧΜΏ
ΤΠΟΣΡΧΜΏ
ΛΏΜΕΝΏΡΕΜΏ/
ΛΏΜΕΝΏΡΕΜΏ/
ΠΡΟΣΏΕΏ
ΠΡΟΣΏΕΏΣΒΣ
ΣΒΣ

ΠΒΡΏΣΧΔ
ΠΒΡΏΣΧΔ(ΠΕΚΜΏΝΔ/
(ΠΕΚΜΏΝΔ/
ΚΟΠΔ-ΤΝΘΒΔ-ΚΟΛΛΔΔΚΟΠΔ-ΤΝΘΒΔ-ΚΟΛΛΔΔΤΝΑΒΔ-ΣΒΣ)
ΤΝΑΒΔ-ΣΒΣ)

ΒΛΒΓΥΟ
ΒΛΒΓΥΟΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ
ΤΜΐΏΣΟΣΔΣΏ-ΣΒΣ
ΤΜΐΏΣΟΣΔΣΏ-ΣΒΣ
ΠΏΡΏΑΟΔ-ΑΕΏΘΒΔΠΏΡΏΑΟΔ-ΑΕΏΘΒΔΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
Πεγή: Ννκηθφο . (2007), (Στέδιο Γ) Δκησπούμενης ηλεκηρονικής οθόνης, ζε εκδοηική εκησπωηική διαδικαζία.
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Δ λέα αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε, ζηελ θαηάζηαζε έθδνζεο ηνπ Δ.Β.Β., πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη
κέζα απφ ην ήδε ππάξρνλ κνληέιν ηεο ζπκβαηηθήο εθδνηηθήο εθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο,
(βι.θεθ.2.5.5.2.). Βπίζεο, κέζα απφ ηα δεδνκέλα ζηνηρεία, παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε θαη νη θάζεηο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζρεδίαζε θαη νη κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ λέα εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ,
γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β. Με απηή ηε γλψζε ζρεδηάζακε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ, ζε Δ.Β.Β..

ΝΔΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΣΟΤ Ζ.Δ.Δ.

6.4.

ηνηρεία Αξρηηεθηνληθήο ρεδίαζεο ηνπ Ζ.Δ.Δ.

6.4.1.

ΝΒΏ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΥΒΑΕΏΔ ΣΟΤ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΏ
ΒΜΠΛΟΤΣΕΜΒΝΟΤ ΒΝΣΤΠΟΤ (Δ.Β.Β.)

ΏΡΥΒΕΏ
ΏΡΥΒΕΏ

F1
F1

R

R

R

Βηθφλεο
Βηθφλεο
θσηνγξαθίεο
θσηνγξαθίεο
Αηαρείξηζε
Αηαρείξηζε
αξρείνπ
αξρείνπ

R

R

Υξσκαηηθφο
Υξσκαηηθφο
δηαρσξηζκφο
δηαρσξηζκφο

R

Κείκελν,
Κείκελν,
αξηζκεηηθά
αξηζκεηηθά
ζηνηρεία
ζηνηρεία
Αηακφξθσζε
Αηακφξθσζε
θεηκέλσλ,
θεηκέλσλ,
ζρεκάησλ
ζρεκάησλ

R

R

Διεθηξνληθά ζηνηρεηά Αηαρείξηζεο

Πξφηππα
Πξφηππαπξσηφηππα
πξσηφηππα
ήήζπκβαηηθά/
ζπκβαηηθά/
ειεθηξνληθά
ειεθηξνληθάαξρεία
αξρεία

Γξαθηθά
Γξαθηθά

Ώπαηηήζεηο
Ώπαηηήζεηοζρεδίαζεο
ζρεδίαζεο
θεξαίαο,θ.α.
θεξαίαο,θ.α.

Γεσκεηξηθή
Γεσκεηξηθήζρεδίαζε
ζρεδίαζε
επηθάλεηαο
επηθάλεηαοκε
κεζηνηρεία
ζηνηρεία
έθδνζεο
έθδνζεο(ζπκβαηηθά(ζπκβαηηθάειεθηξνληθά)
ειεθηξνληθά)

Πξντφλ
(ππφζηξσκα)
έληππν
(εθηχπσζεο)

πκβαηηθή
πκβαηηθή
εθηχπσζε,
εθηχπσζε,
εθηχπσζε
εθηχπσζε(θεξαίαο(θεξαίαοθαισδηψζεηοθαισδηψζεηοειεθηξνιχηεο),θ.α.
ειεθηξνιχηεο),θ.α.

F1

ΤΜΐΏΣΕΚΟ

F2

ελζσκάησζε
ελζσκάησζε(ειεθηξνληθφ
(ειεθηξνληθφηζηπ)-θφιιεζε-θηλίξηζκαηζηπ)-θφιιεζε-θηλίξηζκαπξνζηαζία
πξνζηαζία(βεξλίθη)
(βεξλίθη)

Ώπνζήθεπζε
Ώπνζήθεπζε
Αηαρείξηζε
Αηαρείξηζε
Logistics
Logistics

Πεγή: Ννκηθφο . (2007), (Στήμα Β)
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Αηαρείξηζε
(TQM)

F4

F2
Φφξησζε ηεο
πιεξνθνξίαο

F3

Διεθηξνληθή
Διεθηξνληθήθφξησζε
θφξησζεπιεξνθνξίαο
πιεξνθνξίαο
Πξσηφθνιιν
Πξσηφθνιιν++πεξηερφκελν
πεξηερφκελν
(έιεγρνο
(έιεγρνοιεηηνπξγίαο
ιεηηνπξγίαοζην
ζηνζχζηεκα)
ζχζηεκα)
πκβαηηθφ
πκβαηηθφθαη
θαηΔιεθηξνληθφ
Διεθηξνληθφ((Δ.Β.Β.)
Δ.Β.Β.)

Πεξάησζε

ΒΝΧΜΏΣΧΔ / ΑΕΏΣΡΔΔ / ΠΕΚΜΏΝΔ / ΚΟΠΔ / ΑΕΠΛΧΔ

F3
F4

Σα ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ, F1, F2, F3, F4, απνηεινχλ ηνπο ζηαζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Β.Β. Οη ηνκείο (ζηα ζεκεία R), είλαη ζέζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ
λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο, ηνπ εληχπνπ. Σα ζηνηρεία ησλ F1, F2,
F3, F4 θαη ηα ζεκεία R, είλαη κεηαβιεηέο.
6.4.2.

Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν ηνπ Ζ.Δ.Δ., ζε εθαξκνγή πζθεπαζίαο

Πεγή: Ννκηθφο . (2007), (Στήμα Γ)
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Δθαξκνγή ηνπ Ζ.Δ.Δ., ζε εθηππσηηθφ ππφζηξσκα π.ρ. (ζε αθίζα)
ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο, Alvin Systems NFC, θαίλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ θηλεηνχ κε κία
εθηππσκέλε αθίζα κε ελζσκαησκέλν ην ζχζηεκα RFID.

Πεγή: Alvin Systems NFC, (2007)
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ΝΔΑ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΚΓΟΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ Ζ.Δ.Δ.
ην παξαθάησ ζρήκα απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ
πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπκβαηηθνχ κνληέινπ ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο λέαο δηακφξθσζεο ζε
πιαίζην ηνπ Δ.Β.Β.

ΝΔΑ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΚΓΟΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ Ζ.Δ.Δ.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΔΚΓΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
ΥΔΓΙΑΗ
ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΥΔΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΜΒΑΔΙ
ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΚΓΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Η.Δ.Δ.
ΥΔΓΙΑΗ
ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΥΔΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η.Δ.Δ.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΜΒΑΔΙ
ΓΙΟΙΚΗΗ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΡΟΩΘΗΗ
(ΠΩΛΗΗΓΙΑΝΟΜΗΓΗΜΟΙΔ
ΥΔΔΙ)

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ
ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ
1.ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
2.ΠΡΟΩΘΗΗ
3.ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ
-(Αλληλεπίδπαζηρ)
4.ΓΙΑΝΟΜΗ
5.ΔΦΟΓ.ΑΛΤΙΓΑ
(Logistics)

Πεγή: Ννκηθφο ., (2007)

6.5.

Αμηνιφγεζε ηνπ Μνληέινπ ηνπ Ζ.Δ.Δ.

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ θαηαζθεπή δεδνκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, (επηζπλαπηφκελν ζε παξάξηεκα). Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αλαζχξνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά απηά εξγαιεία, πξνθχπηεη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Δ.Β.Β. γηα
ηηο απαηηήζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηρλειαζηκφηεηαο (εθνδηαζηηθή αιπζίδα), ησλ πξντφλησλ. Ώπηφ
γίλεηαη εθηθηφ απφ ηηο εθδφζεηο θαη ηηο γξαθηθέο ηέρλεο, ηνπ ηνκέα ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
ΐάζεη ηνπ πιαηζίνπ ησλ Sabelstrom Κ. et al (2003), Politis Ώ. et al (2004), Ννκηθφο . (2006), ζηα
ζπκβαηηθά εθδνηηθά εθηππσηηθά κνληέια, ππήξμε ε πηζηνπνίεζε θαη ε βάζε ησλ απαηηήζεσλ, γηα ηελ
δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρεδίαζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ
Δ.Β.Β.
Δ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εληζρχεηαη
θαη απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα εκπεηξία θαη έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηηο πξνβιέςεηο καο, γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα κεηεμέιημεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εθηππσηηθνχ – εθδνηηθνχ κνληέινπ ζε Δ.Β.Β. Δ
εγθπξφηεηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δνκεκέλε κειέηε ηνπ θιάδνπ (βι.
Παξάξηεκα, χλνςε θιάδνπ γξαθηθψλ ηερλψλ), κε ηελ εθαξκνγή επζηαζψλ ζηαηηζηηθψλ
κεζνδνινγηψλ, (Robust statistics), Αεκεηξφπνπινο Β., (2001), ζ.273, Γέκηνο Π. (1984).
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ΐαζηθά θξηηήξηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ λένπ κεηεμειηγκέλνπ θαη
κεηαζρεκαηηζκέλνπ κνληέινπ Δ.Β.Β. είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη ε
επθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ παξακέηξσλ ηνπ, βάζεη ηνπ κνληέινπ, (ρήκα A, θεθ.6.1.2).
O oδεγφο ηεο ζθέςεο ζηελ ππνζηήξημε γηα ην Δ.Β.Β., πεξηιακβάλεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ κεξψλ
ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αειαδή ζηελ ινγηθή βάζε, φηη ην έληππν
ζρεδηάζηεθε αθνινπζψληαο ηελ εθδνηηθή ζπκβαηηθή δηαδηθαζία θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ειεθηξνληθφ
έληππν κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζίπ, γηα ηελ θφξησζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ίδην θπζηθφ ππφζηξσκα,
(Nomikos et al., 2006), ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα κνληέια.
Σν Δ.Β.Β. έρεη κειεηεζεί, νξηζζεί θαη ηαμηλνκεζεί, γηα λα ζρεδηαζηεί ζε παξαγσγή κε ηηο εθηππσηηθέο
βηνκεραληθέο κεζφδνπο, ηεο φθζεη, κεηαμνηππίαο, θιεμνγξαθίαο, βαζπηππίαο θαη ςεθηαθψλ
εθηππψζεσλ, θαζψο νινθιεξψλεηαη ζηελ κεηαπνηεηηθή θάζε, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηζίπ, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαδηθαζία ηεο πεξάησζεο (βηβιηνδεηηθήο), εξγαζίαο. Βπίζεο ε ηειηθή πξνζηαζία
ηνπ, (αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Β.Β.), ζα γίλεηαη κε επηπιένλ εθηχπσζε πξνζηαζίαο (βεξλίθη)
ή, κνξθέο πιαζηηθνπνίεζεο. ην ηειηθφ ζηάδην γίλεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ηφζν ηεο ελζσκάησζεο,
φζν θαη ηεο θφξησζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ.
6.5.1.
Αμηνινγεζε ηνπ κνληεινπ ηνπ Ζ.Δ.Δ. απν ηελ δηεπξπκελε ζπλεληεπμε θαη
απν ην εξσηεκαηνινγην
Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ, θαηαηάρζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ, ζε Δ.Β.Β.
Σν λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν παξέρεη δνκεκέλεο παξακέηξνπο, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ
κεηαβιεηψλ, σο πξνο ηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ έληππνπ ζε Δ.Β.Β., ζηελ
θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθνηεηάο ηνπ.
Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ηεο έξεπλαο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ
πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ηνπ Δ.Β.Β. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνπο θνξείο, ηηο πξνζεγγίζεηο, ηηο κεζφδνπο, ηηο
ηερληθέο θαη ηα κέζα ηεο έξεπλαο, γηα ηελ δπλακηθή αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο,
(Αεκεηξφπνπινο Β. 2001). Δ ζρεδίαζε ηεο αμηνιφγεζεο έγηλε κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ,
ε νπνία ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ θιάδνπ, ( βι.παξάξηεκα, Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ Κιάδνπ
Γξαθηθψλ Σερλψλ) ζηελ Βιιεληθή επηθξάηεηα. Μέζα απφ ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη ην
εξσηεκαηνιφγην, θαηαγξάθεθαλ θαη έγηλαλ ηαμηλνκήζεηο ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο
ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο έληαμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ζε παξαγσγηθή
θαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα.
Με ζθνπφ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξάζεσλ ζηα κνληέια θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζην Δ.Β.Β.,
παξνπζηάδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο κε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απνηππσκέλεο ζθέςεηο.
6.5.1.1.
ρεδίαζε εξσηεκαηνιφγηνπ, ηνπ Ζιεθηξνληθά Δκπινπηηζκέλνπ
Δληχπνπ (Ζ.Δ.Δ.)
Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ έγθπξα απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη
απφ ηνλ γξάθνληα, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εηδηθφηεξα ζην ειεθηξνληθά
εκπινπηηζκέλν έληππν (Δ.Β.Β.), ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε ε πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηηο
επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ.
ην πιαίζην απηφ, νξγαλψζεθε ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζχκθσλα κε
Yin R. (1994) θαη Αεκεηξφπνπινο Β. (2001) ζει. 202, θαζψο επίζεο θαη ζπλεληεχμεηο κε Βιιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα εμειηρζνχλ θαη εηδηθεπζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Βξσηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηίεο, εθδφηεο θαη ηερλνιφγνη γξαθηθψλ ηερλψλ.
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Δ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ νινθιεξσκέλε (θαζεηνπνηεκέλε)
δηαδηθαζία, ζε ηνκείο θαη θάζεηο, ην είδνο ησλ έληππσλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθηππσηηθή κέζνδν, ην
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ αθφινπζε ξνή θαη πεξηγξαθή :
Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε-πεξάησζε, ραξηηνχ-ραξηνληνχ ηεο παξαγσγήο ηνπ
ππνζηξψκαηνο ζε εθηππσηηθή κεραλή θχιινπ, κεζφδνπ φθζεη.
Μειέηε ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε-πεξάησζε εχθακπηνπ ππνζηξψκαηνο, κεζφδνπ βαζπηππίαο
θαη θιεμνγξαθίαο.
Μειέηε ζρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε-πεξάησζε, ζε απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ή εηηθεηψλθαξηειάθηα, κε θπιηλδξηθή ηππνγξαθία θαη κέζνδν θιεμνγξαθίαο.
Δπηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ

6.5.1.2.

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο Γξαθηθψλ Σερλψλ, ICAP, Μάξηηνο (2004),
νη εθηππσηηθέο βηνκεραλίεο ζηελ Βιιάδα, είλαη θπξίσο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 20
έσο 50 ππαιιήινπο θαηά κέζν φξν. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ππάξρεη κηα ζηαζεξή
δήηεζε θαη αχμεζε ζηελ εθηχπσζε εληχπσλ θαη ζπζθεπαζίαο, ηδηαίηεξα ζε ζπζθεπαζίεο εχθακπησλ
πνιπκεξηθψλ θαη ράξηηλσλ ππνζηξσκάησλ, (ζε ραξηνθηβψηηα θαη ζε εηηθέηεο).
Σα ζηνηρεία πνπ αλαιχζακε θαη απνηππψζακε-θαηαηάμακε, ζηελ νξγάλσζε ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε
ηελ θαηάηαμε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ – ζπλαθψλ θιάδσλ (θιάδνο 22), αλά ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηεγνξίαο. ηνλ θσδηθφ ΣΏΚΟΑ 03.22, «Βθδφζεηο εθηππψζεηο
θαη αλαπαξαγσγή πξνεγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο».
χκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Αξαζηεξηφηεηαο (ΣΏΚΟΑ), ν
θιάδνο δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ (θσδηθφο 22), απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Σίηινο

Κσδηθφο Κιάδνπ

Βθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή

22

πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη
εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο
Βθδφζεηο

221
221.1

Βθδφζεηο βηβιίσλ
(ΐηβιία, θπιιάδηα, έληππα, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ράξηεο,
ζρεδηαγξάκκαηα)

221.2

Βθδφζεηο εθεκεξίδσλ
(Βθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθέο εθεκεξίδεο ζε θνηλφ
ραξηί εθεκεξίδαο)

221.3

Βθδφζεηο πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
(ζε κε δεκνζηνγξαθηθφ ραξηί, ραξηί πνιπηειείαο)

221.4

Βθδφζεηο πξν-εγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ
(CD, DVD, καγλεηνηαηλίεο, παξηηηνχξεο κνπζηθήο, θ.α.)

221.9

Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(Φσηνγξαθίεο, έξγα ραξαθηηθήο, ηαρπδξνκηθέο θάξηεο,
εκεξνιφγηα, έληππα δηαθεκηζηηθά /ελεκεξσηηθά /θ.α., αθίζεο,
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αληίγξαθα έξγσλ ηέρλεο, εθδφζεηο απφ κηθξνθίικ, θ.α.)

222

Βθηππψζεηο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

222.1

Βθηχπσζε εθεκεξίδσλ
(Βθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη άιιεο εθδφζεηο ζε
δεκνζηνγξαθηθφ ραξηί)

222.2

Βθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κ.α.θ. κε δηάθνξεο εθηππσηηθέο
κεζφδνπο
(Πεξηνδηθά θάζε είδνπο, βηβιία, παξηηηνχξεο, θπιιάδηα
γεσγξαθηθψλ ραξηψλ, αθίζεο, δηαθεκηζηηθνί θαηάινγνη,
πξνζπέθηνπο, γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα, ηίηινη θπξηφηεηαο,
επηηαγέο, άιια ρξεφγξαθα, κεηξψα, θαηάζηηρα, ιεπθψκαηα,
εκεξνιφγηα, έληππα επηρεηξήζεσλ, άιιν εκπνξηθφ έληππν
πιηθφ, ραξηηθά είδε πξνζσπηθήο ρξήζεο θαη ινηπφ έληππν
πιηθφ (πιαζηηθέο εηηθέηεο, ζαθνχιεο, παιφθπιια, κεηαιιηθά
είδε), )

222.3

ΐηβιηνδεζία
(Έληππα θχιια π.ρ. βηβιίσλ, θπιιαδίσλ, πεξηνδηθψλ,
θαηαιφγσλ, θ.ιπ. κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο δίπισζε,
ζπλαξκνιφγεζε, ζπξξαθή, θφιιεζε, ηαμηλφκεζε, δέζηκν κε
απηνθφιιεηε ηαηλία, θνπή, επηρξχζσζε.

222.4

Αξαζηεξηφηεηεο πξνεθηχπσζεο
(χλζεζε, ζηνηρεηνζεζία, θσηνζηνηρεηνζεζία, εηζαγσγή
δεδνκέλσλ, ζάξσζε, νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ,
ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε, δεκηνπξγία εγγξάθσλ, επηηξαπέδηεο
εθδφζεηο θαη φιεο νη ινηπέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνεηνηκαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθέο δηεξγαζίεο
γηα ηελ έμνδν δεδνκέλσλ, ςεθηαθή ζειηδνπνίεζε, ππεξεζίεο
δεκηνπξγίαο εθηππσηηθψλ πιαθψλ-εηθνλφζεζε-πξνεηνηκαζία
ηζίγθνπ-εθηχπσζε offset, εγράξαμε γηα βαζπηππίεο,
ζηεξεφηππα θαη κήηξεο γηα αλάγιπθε εθηχπσζε, θαιιηηερληθέο
εξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηζνγξαθηθψλ πιαθψλ
θαη ησλ μχιηλσλ πιαθψλ θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο).

222.9

ΐνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε
(Παξαγσγή ξεπξνγξαθηθψλ πξντφλησλ, παξαγσγή κέζσλ
παξνπζίαζεο, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ εθηχπσζεο, άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο Γξαθηθψλ Σερλψλ φπσο ρξήζε κήηξαο,
βχζηζε, απνηχπσζε, αληηγξαθή ζε γξαθή ηπθιψλ, δηάηξεζε,
βεξλίθσζε, θ.ιπ.).
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223

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ
ή εηθφλαο θαη πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο

223.1

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ
(Αίζθνη γξακκνθψλνπ, CD, DVD, καγλεηνηαηλίεο κε κνπζηθή
ή άιιεο εγγξαθέο ήρνπ).

223.2

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο εηθφλαο
(DVD, καγλεηνηαηλίεο κε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη άιιεο
καγλεηνζθνπήζεηο).

223.3

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο
(Ώλαπαξαγσγή απφ κήηξεο ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλσλ ζε
καγλεηηθνχο δίζθνπο θαη ηαηλίεο).

Πεγή, Β..Τ.Β., Ώπνγξαθή 2003, πνπ πξνθχπηεη ε αθφινπζε θαηάηαμε επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηνλ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζε εθαηνκκχξηα επξψ.
Καηαρσξηζκέλεο Δπηρεηξήζεηο γξαθηθψλ
ηερλψλ αλά ππνηνκέα Πξντφλησλ –
Τπεξεζηψλ

Α.Δ.

Δ.Π.Δ.

Άιιεο
Μνξθήο

χλνιν

Μεραλήκαηα γξαθηθψλ ηερλψλ

216

110

159

485

Τιηθά γξαθηθψλ ηερλψλ

101

62

114

277

Υαξηί – ραξηφλη – ραξηηθά

222

102

199

523

Πξνεθηππσηηθέο εξγαζίεο

171

106

406

683

Βθηππψζεηο

261

101

565

927

Μεηεθηππσηηθέο εξγαζίεο – Πεξαηψζεηο

151

58

332

541

Βθδφζεηο

243

97

148

488

Αηαθήκηζε

223

172

201

596

Φσηνγξαθηθά

10

7

35

52

Μεραλήκαηα ραξηνπνηίαο θαη ζπζθεπαζίαο

99

62

102

263

πζθεπαζίεο , πζθεπαζηηθά πιηθά

353

110

345

808

Internet ππεξεζίεο

89

35

52

175

Πξαθηνξεία ηχπνπ

10

-

1

11

ρνιέο

-

1

22

23

σκαηεία – χιινγνη

-

-

22

22

Πεγή: Μαξία Ώλησλνπνχινπ - ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ. Βπεμεξγαζία ζηνηρείσλ, Αξ. Ώλαζηάζηνο Πνιίηεο,
Μάξηηνο (2007).
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Δμεηδίθεπζε , ππνηνκέαο
παξαγσγήο γξαθηθψλ ηερλψλ

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ /
εγθαηαζηάζεσλ αλά
ππνηνκέα

Πξνεθηχπσζε

501

Βθηππψζεηο φθζεη – κεραλέο θχιισλ

1893

Βθηππψζεηο φθζεη – κεραλέο ξφιισλ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθηππψζεηο
ησλ εθεκεξίδσλ Ώζήλαο θαη
Θεζζαινλίθεο)

49

Βθηππψζεηο θιεμνγξαθίαο

231

Βθηππψζεηο βαζπηππίαο

38

Βθηππψζεηο κεηαμνηππίαο

738

Βθηππψζεηο tampon (Pad printing)

60

Μεηαιινηππίεο

11

Βθηππψζεηο εηηθεηψλ (κε φιεο ηηο
εθηππσηηθέο κεζφδνπο – ιηζνγξαθία
φθζεη , μεξά φθζεη , θιεμνγξαθία ,
εηηθέηεο θαη κεραλέο ξφιινπ κηθξνχ
πιάηνπο {narrow-web printing})

173

Φεθηαθέο εθηππψζεηο (πεξηιακβάλνληαη
θαη ςεθηαθνί εθηππσηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ γξαθίζηεο ,
εθδφηεο , γξαθεία DTP θιπ.)

586

Βκπνξηθέο ςεθηαθέο εθηππψζεηο
(κεραλέο Xerox , HP-Indign , Xeikon
θιπ.)

100

Φεθηαθέο εθηππψζεηο κεγάισλ
δηαζηάζεσλ LFDP (Large Format
Digital Printing)

821

Καιιηηερληθά ηππνγξαθεία

196

ΐηβιηνδεζία παξαγσγήο (ζχλνιν –
απηφλνκν βηβιηνδεζία θαη ηκήκαηα
βηβιηνδεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ )

331

ΐηβιηνδεζία παξαγσγήο (παξαγσγή
απνθιεηζηηθά βηβιηνδεζηψλ παξαγσγήο)

191

Καιιηηερληθή βηβιηνδεζία

120

Κπηηνπνηίεο

323

Κπηηνπνηίεο (κε ηκήκαηα εθηππψζεσλ
θαη θπηηνπνηίαο)

250

Πεγή: Μαξία Ώλησλνπνχινπ -ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ. Βπεμεξγαζία ζηνηρείσλ, Αξ. Ώλαζηάζηνο Πνιίηεο,
Μάξηηνο (2007).
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Πεξαηηέξσ ζηνηρεία, γηα ηελ θαηάηαμε θαη δνκή ηνπ θιάδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ
παξαηίζεηαη ζηε κειέηε, ηεο θαηάζηαζεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (βι. Παξάξηεκα ),
ζχκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ θαζεηνπνηεκέλε κνλάδα, ζηελ κέζνδν εθηχπσζεο θαη
επεμεξγαζίαο, ζηηο θάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ ππνζηξσκάησλ εθηχπσζεο, γηα ηελ κειέηε θαη παξαγσγή
ηνπ Δ.Β.Β..
Οη θαηαηάμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, δελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο
ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηφηη δελ πξνθχπηεη αθξηβείο πξνζδηνξηζκφο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζην επηιεγκέλν θαη ελδεδεηγκέλν ηνκέα έξεπλαο, ησλ εληχπσλ πξντφλησλ, ζηνπο ηνκείο
θαη θάζεηο παξαγσγήο, δειαδή ζε ζαθή θαη απφιπηε, θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή, κέζα απφ ηα
ζπζηήκαηα Crossmedia. Γηα ην ιφγν απηφ, κέξνο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο πίλαθεο ζπλδπάζζεθε, κε
πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ κειέηε ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη
εληζρχζεθε απν ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, Μαξία Ώλησλνπνχινπ / Πνιίηεο A.(2007).
Δ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο, έρεη σο έλα ζηνηρείν ζεκαληηθφ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο αιιά
ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε φζν είλαη δπλαηφλ κε κή παξεκβαηηθφ ηξφπν απφ κέξνπο ηνπ
εξεπλεηή. Βπηπιένλ έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ κε ιεθηηθψλ ηξφπσλ
επηθνηλσλίαο (κνξθαζκνί, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηφλνο θσλήο θαη ζπκπεξηθνξά π.ρ. δηζηαγκφο θ.ιπ. ).
Καηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ γεληθή
εηθφλα θαη εληχπσζε ηνπ εξεπλεηή παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε δπλακηθή ηνπ κνληέινπ ζην πεδίν ηεο
εθαξκνγήο ηνπ, Judith B. (2002).
Έηζη ζπλδηάζηεθαλ νη εξσηήζεηο θαη ε δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε ζε έλα ζπλνιηθά πινχζην πιηθφ, ρσξίο
ηδηαίηεξεο πξνθαηαιήςεηο, δηφηη ππήξμε νκνθσλία θαη ζπκπφξεπζε ζηελ ξνή ησλ ελλνηψλ, θάζεσλ θαη
θαηαζηάζεσλ, ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Δ.Β.Β., ζηελ εθδνηηθή-εθηππσηηθή δξάζε.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη σο απνηέιεζκα ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ Βιιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
γξαθηθψλ ηερλψλ, Μαξία Ώλησλνπνχινπ / Πνιίηεο A.(2007), θαηαηάζζνληαη ζε κηθξνκεζαίεο
βηνκεραλίεο ζε αξηζκφ πεξίπνπ 110, ζε ζχζηεκα crossmedia, ζηελ εθηχπσζε ησλ ππνζηξσκάησλ
(ραξηί – ραξηφλη), καδί κε ηα εχθακπηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, κε εθαξκνγή κεζφδσλ ηεο βαζπηππηθήο,
θιεμνγξαθηθήο θαη φθζεη/ηππνγξαθηθήο εθηχπσζεο. Ώπφ απηέο, επηιέρζεθαλ πεξίπνπ 65 επηρεηξήζεηο
πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ εθηχπσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνζηξσκάησλ απφ ραξηί-ραξηφλη γηα
ραξηφθνπηα (κηθξά – κεγάια ζρήκαηα), πνζνζηφ 59%. ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή εηηθεηψλ, ππάξρνπλ
πεξίπνπ 25 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θπιηλδξηθή ηππνγξαθία, (23%) θαη πεξίπνπ 20 επηρεηξήζεηο,
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο εθηχπσζεο ζηελνχ ζρήκαηνο κε κέζνδν εθηχπσζεο ηππνγξαθίαο/
θιεμνγξαθίαο, (πνζνζηφ 18%). Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ιεθζνχλ νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ Βιιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ νινθιεξσκέλσλ θάζεσλ θαη ηνκέσλ, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, (βι. ζρήκα, Σνκείο
θαη Φάζεηο έληππεο επηθνηλσλίαο). ηελ έξεπλα, δελ ειήθζεζαλ ππφςηλ νη εθηππψζεηο κε ςεθηαθή
εθηππσηηθή κέζνδν θαη κε εθηχπσζε ηακπφλ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
6.5.2.

ηφρνη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε, λα δνζνχλ απαληήζεηο γηα ην πνζνζηφ- βαζκφ
θαηαλφεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ γηα ηελ ζρεδίαζε θαη παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β., απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ πνπ έρνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εθηχπσζε
ηνπ «ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλνπ εληχπνπ», σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ
έληππε βηνκεραλία κε ην ζχζηεκα RFID.
Βπίζεο έρεη σο ζθνπφ λα ιάβεη απαληήζεηο - πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, (ζηηο απαηηήζεηο
ησλ νινθιεξσκέλσλ θάζεσλ θαη ηνκέσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία), νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη εθηχπσζεο,
ζε εθαξκνγέο ηρλειαζηκφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο ζπζθεπαζίαο.
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6.5.3.

Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

Σν πξψην ηκήκα απνηειείηαη απφ εξψηεζε γηα λα θαηαγξάςεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο θχξηφηεξεο κεζφδνπ εθηχπσζεο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε.
Δ εξψηεζε 2, εμεηάδεη ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο
πνπ ηζρχνπλ θαη ελεκεξψλεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ RFID. ηελ ίδηα εηζήγεζε ελεκέξσζε, βαζίδεηαη ε εξψηεζε γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή γλψζε θαη πιεξνθνξία, γηα απηέο ηηο
ηερλνινγίεο.
Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξψηεζεο ήηαλ λα γίλεη θαηαλνεηφ αθελφο νη δπλαηφηεηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη
αθεηέξνπ, εάλ νη επηρεηξήζεηο ζα πξνηηκνχζαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ ξνή παξαγσγήο ζην λέν κνληέιν γηα
ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ θεξαηψλ θαη ελζσκάησζεο ησλ
κηθξνηζίπ.
Δ εξψηεζε 3, πξνζεγγίδεη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ζε βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο RFID, ζηελ έληππε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οξγαλψζεθαλ εξσηήζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο
ηνκείο δειαδή ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεθηχπσζε, ηελ εθηχπσζε φπσο επίζεο θαη ζηελ ζπκβαηφηεηα
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηα ζηάδηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
ηελ εξψηεζε 4, γίλεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή εξψηεζε κε ηελ δηάζεζε ηεο εμππεξέηεζεο ελφο
ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ κε πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
ηελ εξψηεζε 5, (5.1), αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
δνκή θαη νξγάλσζε ζηα ζηάδηα εθαξκνγήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
ε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο 5, (5.2), γίλεηαη κία ηαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηα
ζεκεία βαξχηεηαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηνπ ζπκβαηηθνχ έληππνπ, ζε ηνκείο πνπ ελδηαθέξνληαη νη
εξσηεζέληεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ γηα ην εκπινπηηζκέλν ειεθηξνληθά έληππν.
Δ εξψηεζε 6, δεηείηαη ε παξάζεζε άιισλ απφςεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην
Δ.Β.Β.
Σέινο θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαη παξνπζηάδνληαη ζε
επηζπλαπηφκελν ζπλνπηηθφ πίλαθα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη πεξίιεςε ησλ
απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη, παξαθάησ θαη ζηα παξαξηήκαηα.
6.5.4.

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ - απαληήζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έρεη σο ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθείλσλ ησλ καζεκαηηθψλ επεμεξγαζηψλ
θαη ειέγρσλ πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα θαηαγξάςεη, κε αζθάιεηα ζηα εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη ζηνπο
ζθνπνχο ηεο εξεπλάο ηνπ ή λα ειέγμεη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρεη θάλεη. ην πιαίζην απηφ ζηελ έξεπλα
απαηηνχληαη νξηζκέλεο γλψζεηο ζηαηηζηηθήο. ε απηφ ην ζεκείν εηλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παιαηφηεξεο γλψζεηο καο απφ πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην, (Nomikos S. et al
2005) θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.
Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε (απφ 12 επηρεηξήζεηο) θαη νη απαληήζεηο ζηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξαιήθζεθαλ απφ ηηο 46 Βιιεληθέο επηρεηξήζεηο έληππεο επηθνηλσλίαο
εθηχπσζεο, ήηαλ ηα αθφινπζα :
Σα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ ζε 46 επηρεηξήζεηο (κηθξνκεζαίαο δπλακηθφηεηαο), πνπ
δηαηξέζεθαλ σο εμήο:
25 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζε επηρεηξήζεηο εθηχπσζεο θαη ζπζθεπαζίαο (κε κέζνδν
φθζεη).
15 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηελ εθηχπσζε ζπζθεπαζίαο ζε παξαγσγή βαζπηππίαο θαη
θιεμνγξαθίαο ζε εθηχπσζε εχθακπησλ ππνζηξσκάησλ.
6 εξσηεκαηνιφγηα ζε εθηππσηηθέο βηνκεραλίεο, κε παξαγσγή εηηθέηαο – θάξηαο (θαξηειάθη).
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία :
Σχπνο επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ, (εθδφζεηο / εθηππψζεηο) , Δξσηεκαηνιφγηα πνπ
εζηάιεζαλ θαη απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ
Βθηππσηηθφ
ππφζηξσκα

Βίδνο θαη κνξθή
εληχπνπ

Υαξηί - Υαξηφλη Βχθακπην
ππφζηξσκα

Βθηχπσζε
εηηθέηαο θαξηειάθη απηνθφιιεην

(θζεηΐαζπηππίαΦιεμνγξαθία)

(Κπιηλδξηθή
ηππνγξαθίαθιεμνγξαθία)

Ώληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο
θαη είδνο επηρείξεζεο

Ώξηζκφο κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ έληππε
επηθνηλσλία, αξηζκφο θαηά
πξνζέγγηζε ιφγσ αιιαγψλ
(ζπγρσλεχζεσλ, αλαθιήζεσλ,
δηάιπζε εθθαζάξηζε)

90

20

Ώξηζκφο εηαηξεηψλ πνπ εζηάιεζαλ
ηα εξσηεκαηνιφγηα

40

6

Ώπαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ

26

5

ην ζχλνιν ησλ 46 εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεζηάιεζαλ απαληήζεθαλ 31, πνζνζηφ ηθαλφ γηα ηελ
εγθπξφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (28,2% επί ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ).Ώμίδεη λα
ζεκεησζεί, φηη ν αξηζκφο ησλ 110 επηρεηξήζεσλ ζηελ πξψηε ζεηξά, αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ 67% ησλ
παξαγσγηθψλ εθηππψζεσλ ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο ζηελ Βιιάδα, (θαζεηνπνηεκέλσλ παξαγσγηθψλ
επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ ζε ηνκείο θαη θάζεηο παξαγσγήο, κέζα απφ ηα Crossmedia),
απνθιείνληαο ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε, έγρξσκνπ ή Ώ/Μ εθηχπσζεο θαη ησλ 15-20 κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ (50 θαη άλσ αηφκσλ ), παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ.
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6.6.

Αλάιπζε θαη πκπεξάζκαηα ζην Δξσηεκαηνιφγην θαη ηε Γηεπξπκέλε
πλέληεπμε

Δ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ, απφ
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ παξακέηξσλ ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ εληχπνπ, ζην νπνίν
ελζσκαηψλνληαη ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, φπσο θαη ηε πεξαηηέξσ κνληεινπνίεζε απηψλ
ησλ παξακέηξσλ, κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ηνπ Δ.Β.Β. ιεο νη απαληήζεηο ζε πνζνζηφ 100%, ήηαλ
ζχκθσλεο πξνο ην κνληέιν θαη ηελ ξνή εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο ζηελ 5α
εξψηεζε.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απαηηνχληαη θξηηήξηα θαη ππνζχλνια ππνζηήξημεο. Σα
θξηηήξηα θαη ππνζχλνια ππνζηήξημεο, πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηελ
δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ, δειαδή σο
πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην Δ.Β.Β., (ξνή παξαγσγήο-ηαμηλφκεζε-θαηάηαμε
κεζφδσλ, ξφισλ θαη δξάζεσλ). Βπίζεο ε πηζηνπνίεζε απηή αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη
ζπλππνζηεξίδεηαη απφ ηελ κειέηε, (βι. χλνςε θιάδνπ γξαθηθψλ ηερλψλ, παξάξηεκα ), ζην θχξνο ησλ
απαληήζεσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην κνληέιν.
ΐαζηθά θξηηήξηα ηεο παξαπάλσ πηζηνπνίεζεο είλαη ε ζπλέπεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ζην
πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ παξακέηξσλ ηνπ Δ.Β.Β. (ρήκα ΐ, θεθ.
6.5).
Δ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε, έγηλε ζε 12 (δψδεθα) επηρεηξήζεηο ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο ζε εθηππσκέλα
ππνζηξψκαηα (ραξηί-ραξηφλη-πιαζηηθφ). Δ ζπλέληεπμε ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην,
αθνχ πξψηα έγηλε κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ έμππλσλ πιηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθδνηηθήο θαη
εθηππσηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β..
6.6.1.

Γνκή ηεο δηεπξπκέλεο ζπλέληεπμεο

Δ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε είρε ηα εξσηήκαηα θαη ηελ δνκή ηεο ζπδήηεζεο ζηε αθφινπζε κνξθή, ε
νπνία πεξηγξάθεηαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά.
Δ ζεηξά απηή επηιέρζεθε γηα ηνλ ιφγν φηη νη εξσηεζέληεο δελ είραλ ζαθή γλψζε ζην αληηθείκελν ησλ
λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ θαη απηφ πξνέθπςε απφ ηελ δηεξεπλεηηθή αξρηθή ζπδεηεζε ζην
αληηθείκελν ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη ηνπ RFID.
Δ ζπδήηεζε έγηλε αξρηθά κε αλαθνξά ζε :
Ώ. Ώλάπηπμε, πεξηγξαθή, ιεηηνπξγία, εθαξκνγέο θαζψο θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην
Δ.Β.Β, (ηερληθά ζηνηρεία,πιηθά ,αλαιψζηκα, πξνδηαγξαθέο,θ.ιπ).
ΐ. Σερλνινγίεο θαη κεραλήκαηα εθαξκνγήο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.
Γ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία (θφζηνο εμνπιηζκνχ,φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, απνζβέζεηο).
Α. Αηαδηθαζία παξαγσγήο (Workflow) θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Β. Βθπαίδεπζε, ζπλεξγαζίεο (εθνδηαζηηθή αιπζίδα), λνκνζεζία θαη αδεηνδφηεζε.
6.6.2.

πκπεξάζκαηα απφ ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε

Ώπφ ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία πινπνηήζεθε ζε επηρεηξεκαηίεο γξαθηθψλ ηερλψλ,
πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζηα νπνία εμεδήισζαλ θαηαξρή ηελ γλψκε ηνπο, αιιά θαη ηελ
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επηζπκία ηνπο γηα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ζην θαηλνηνκηθφ Δ.Β.Β., ηα νπνία θαηαγξάςακε κε ηελ
ζεηξά ζπδήηεζεο.
Δ θαηά αξρή ζπδήηεζε είρε ελεκέξσζε, πεξηγξαθή, ιεηηνπξγία θαη αλάιπζε, φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δ.Β.Β., κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο:
 Δ ζπκθσλία (θαηαξρή) ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ κνληέινπ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο.
 Δ δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, (γεληθά πιηθά-ππφζηξσκαηερλνινγία θαη εμνπιηζκφο -αλζξψπηλν δπλακηθφ- πξνδηαγξαθέο θαη ρψξνο).
 Δ αζαθήο επίγλσζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ πιηθψλ ζην ρξφλν θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο.
 Σξφπνη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ θάζεσλ ζηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β.
 Κφζηνο εμνπιηζκνχ γηα ηελ επέλδπζε ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαζψο θαη ζπκβαηφηεηεο ησλ Δ/Τ
ζηα λέα πξσηνπνξηαθά ζπζηήκαηα.
 πλζήθεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο θάζεηο απνζήθεπζεο-δηαλνκήο, ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, γηα
ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθηππσκέλνπ Δ.Β.Β., ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.
 Πξνβιήκαηα απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ Crossmedia ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ε νπνία αθφκε
ηψξα αξρίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Βιιάδα, (ιφγσ θαζπζηέξεζεο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο
ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, www- Internet -Web + έθδνζε), ζε νινθιεξσκέλε εθδνηηθή ςεθηαθή
δηαρείξηζε, απφ ηελ επηκέιεηα-ηειηθφ δνθίκην-πξνεθηχπσζε-εθηχπσζε-πεξάησζε έσο ηελ δηάζεζεπξνψζεζε.
 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπσο, θφζηνο εμνπιηζκνχ, φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη απνζβέζεηο.
 Αηαδηθαζία παξαγσγήο (Workflow) θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.
 Βθπαίδεπζε, λνκνζεζία θαη αδεηνδφηεζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεπξπκέλεο ζπδήηεζεο θαηέδεημαλ, φηη ην πξνηεηλφκελν γεληθφ κνληέιν ηνπ
Δ.Β.Β., πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο απφ λέα ζηνηρεία, ξφινπο πιηθά θαη ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα, ηα
νπνία πξέπεη λα κειεηεζνχλ πεξεηαίξσ, ψο πξνο ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ήδε
ππάξρνληα ζπκβαηηθά πιηθά θαη δηαδηθαζίεο. Βπίζεο θαηεγξάθεθαλ ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα
ζηηρεηνινγεζνχλ ζε:
1.

Υξνληθή απαμίσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.

2.

πκβαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα ινγηζκηθά κε ηηο ππάξρνπζεο ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο.

3.

Νέα εμεηδίθεπζε θαη ηερλνγλσζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

4.

Λεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ ηνκέσλ θαη θάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο.

5.

Κφζηνο θαη απφζβεζε εμνπιηζκνχ.

6.

Πξνζαξκνγή ησλ παιαηψλ κεραλεκάησλ κε λέα ηερληθή θαη έλλνηεο παηέληαο.

7.

πληήξεζε πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ.

8.

Νένη ρψξνη κε πξνδηαγξαθέο θαη ζπλζήθεο παξαγσγήο.

9.

Νέα ζηνηρεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ, (ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ).

Βπίζεο αξθεηά ζηνηρεία απφ ηελ ζπδήηεζε, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, θαηέδεημε θαη άιια παξαπιήζηα,
ζεκαληηθά ζέκαηα ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ π.ρ. ησλ ρξεζηψλ, ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ,
γξαθηθψλ ηερλψλ.
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6.6.3.
Τπνζηήξημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ απφ ηηο επηζηεκνληθέο
αλαθνηλψζεηο
Σν λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν ηνπ Δ.Β.Β., ππνζηεξίδεηαη απφ ην χζηεκα ηήξημεο Ώπφθαζεο
(..Ώ.), φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο πηζηνπνίεζεο κε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε, (θεθ.1.5.6.2,
επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε, Νν.Α ), αιιά θαη απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ην ραξαθηεξίδνπλ. Σν
..Ώ. απνηππψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ηνκείο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ (ρξήζηεο – γλψζεηο –
εμσηεξηθέο πεγέο θαη ζπζηήκαηα) ζε κία εθαξκνγή γηα έληππε έμππλε ζπζθεπαζία. Με ηελ
παξνπζίαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο (θεθ.2.21.6.) πηζηνπνηείηαη ε
παξαγσγή ζε θάζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ην απνηεινχλ. Σν πξνυπάξρνλ κνληέιν ηεο
ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο (Πνιίηεο Ώ. 2006), πξνζδηφξηζε ηελ βάζε γηα ηελ πξνζζήθε θαη ηελ εμέιημε
ζην λέν κνληέιν γηα εθαξκνγή ζε Δ.Β.Β., κέζσ ηεο πξνζζήθεο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ γηα εθαξκνγή ζηε
έληππε έμππλε ζπζθεπαζία, (θεθ.6.4.2., ρήκα Γ ).
Βπίζεο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ξνήο Crossmedia ηεο Sabelstrom (θεθ.3.2.3.), έρεη πξνθχςεη κία
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ηεο, ην νπνίν αθνξά ηα ζπζηήκαηα crossmedia ζε ζρέζε κε ηηο
δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ Δ.Β.Β.. Ώπηφ ην κνληέιν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα
ην Δ.Β.Β., κε πξνζζήθε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (θεθ.6.2.3.), ηα νπνία ην ηξνπνπνηνχλ ζε λέν
βειηησκέλν κνληέιν, γηα ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ζην Δ.Β.Β..
Ώλακέλεηαη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην Δ.Β.Β., ζα απνηέιεζεη θεληξηθφ ζεκείν
αλαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ βηνκεραληθψλ έληππσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.

6.7.

χλνςε θαη πκπεξάζκαηα

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία πξνηείλνπκε, ηα κνληέια ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Β.Β., ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ηελ
ζπζθεπαζία.
Βπίζεο πξνζθέξνπλ γλψζε ζην πεξηβάιινλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ δεκηνπξγία ζρεδίαζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
RFID. Βπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια γηα ζρεδίαζε, ζε έληππε βηνκεραληθή
παξαγσγή.
Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνκήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ Δ.Β.Β. θαη λα
παξνπζηάζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεδίαζε ηνπ. Ώπηφ ζπλππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
αλάιπζε ηεο πινχζηαο εηθφλαο (θεθ.5), ζηελ νπνία γίλεηαη πιεξέζηεξε αλαθνξά ζηελ ζρεδίαζε θαη
απνηχπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο επίδξαζεο θαη ζρέζεο κε ζπγγελείο ρψξνπο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζην
πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ησλ Δ.Β.Β.
Δ απνηχπσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ νδεγεί ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Δ.Β.Β. (ρήκα
Ώ) θεθ.6. Σα κνληέια ππνζηεξίδνληαη φρη κφλν απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, (επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε (θεθ.1.5.6.2., Νν. Β), αιιά
πηζηνπνηνχληαη θαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (ζπλέληεπμε θαη εξσηεκαηνιφγηα). ε ζεκαληηθά δηεζλή
ζπλέδξηα ζηα ζρεηηθά επηζηεκνληθά πεδία αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ Δ.Β.Β. (έμππλνπ εληχπνπ), ελψ
παξάιιεια αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο γηα εθαξκνγέο απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο.
Σν ζρήκα πνπ παξνπζηάδνπκε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο έληππεο θαη
ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο γηα ην Δ.Β.Β., (ρήκα 1) θεθ.6., ηαμηλνκεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο θάζεηο
ζηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β.. Βπίζεο πξνζδίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β.. Ώπηφ γίλεηαη ζαθέο απφ ηηο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ην
ζρήκα 1, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
επεμεξγαζηψλ θαη ηεο πνηνηηθήο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Δ.Β.Β..
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Σα ζρεδηαγξάκκαηα (ρήκαηα 2, 3, 4, θεθ. 6.), απνηππψλνπλ ηελ θαηλνηνκηθή εθδνηηθή δηαδηθαζία ηνπ
Δ.Β.Β., κε ηηο δπλαηφηεηεο εγγξαθήο – δηφξζσζεο – δηαγξαθήο – ζπκπιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ
πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ ζην Δ.Β.Β., κέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ νη δπλαηφηεηεο ηεο
ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο.
Βπηπξφζζεηα, απνηππψζακε θαη ζρεδηάζακε ην βαζηθφ κνληέιν ηεο Νέαο Ώξρηηεθηνληθήο ρεδίαζεο
γηα ην Δ.Β.Β. (βι.θεθ.6.4 - 6.4.1., ρήκα ΐ). Σν κνληέιν απηφ, ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ ηα νπνία ζπιιέμακε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία πηζηνπνηήζεθε ην θχξνο ηνπ
κνληέινπ. Βλ ηνχηνηο, ε έξεπλα πεδίνπ πνπ έιαβε ρψξα, απαηηείηαη λα ηεθκεξησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν
κε πεξαηηέξσ έξεπλα ζε φηη αθνξά ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο κε βάζε ηα πξνηεηλφκελα κνληέια γηα ην
Δ.Β.Β..
Δ ηεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Ώξρηηεθηνληθήο ρεδίαζεο γηα ην Δ.Β.Β., βαζίδεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε αλάιπζε πνπ αθνξά ηελ δνκή ηνπ εθδνηηθνχ εθηππσηηθνχ κνληέινπ, (θεθ.2.5.5.2,
Μνληέιν Ρνήο –δηακφξθσζεο- έθδνζεο, ζε ππφζηξσκα θαη νζφλε), ην νπνίν έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ
ηελ ιεηηνπξγηθνηεηά ηνπ, ζηελ ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή εληχπσλ.
Σν λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Νέα Ώξρηηεθηνληθή ρεδίαζε γηα ην Δ.Β.Β.,
ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία είλαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Β.Β., δειαδή
ηελ θεξαία θαη ην ηζίπ (βι.θεθ.6.4 - 6.4.1., ρήκα ΐ). Βπίζεο ζηε λέα ζρεδίαζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ
κνληέινπ, παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο αιιαγέο
ζχκθσλα κε ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ θαηλνηνκηθφηεηα, (είδνο-θαηεγνξία, θ.ιπ.) πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β..
Δ λέα ζρεδίαζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ
έξγνπ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, < Καηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη πινχζηαο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο
θαη παξαγσγήο ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο>, ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 –
2006. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε ε γλψζε ζην πεξηβάιινλ ησλ εθηππσκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ RFID, κε εθαξκνγή ζε έμππλε ζπζθεπαζία.

6.8.

Πηζηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ

Δ πηζηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ (ρήκα Ώ, θεθ.6.1.2.) θαη ηνπ λένπ αξρηηεθηνληθνχ (ρήκα ΐ,
θεθ.6.5) φπσο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ζε εθαξκνγή έμππλεο ζπζθεπαζίαο (ρήκα Γ, θεθ.6.5),
αθνινπζείηαη απφ ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θάζε κέξνο θαη ζηνλ θάζε
ζπληειεζηή ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Έηζη ελψ ην αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο απνηειεί ε ίδηα ε
εξεπλεηηθή εξγαζία, ππάξρεη θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη
εξσηεκαηνιφγην, ε νπνία έγηλε θαη αθνινπζήζεθε πηζηά, φπσο επίζεο θαη ην επξχηεξν εξεπλεηηθφ
πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ, (εθηφο ηεο δηεπξπκέλεο
ζπλέληεπμεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ), είλαη ε εκπεηξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. (Αεκεηξφπνπινο
Β., 2001), (Judith B. 1999, ζει.143).
Δ πηζηνπνίεζε απηή αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη απαληήζεηο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπλεξγαηψλ (βι. χλνςε θιάδνπ, ζε παξάξηεκα ), ζην θχξνο ησλ απαληήζεσλ
θαη ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ην κνληέιν.
ΐαζηθά θξηηήξηα ηεο παξαπάλσ πηζηνπνίεζεο είλαη ε ζπλέπεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ζην
πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ παξακέηξσλ ηνπ Δ.Β.Β. (ρήκα ΐ, θεθ.
6.5).
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6.9.

Τπνζηήξημε ηεο Δξεπλεηηθήο Γηαηξηβήο

Ο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλήθεη ζηελ επηβεβαησηηθή θαηεγνξία, δειαδή ζηνρεχεη ζηελ
επηβεβαίσζε εθ ησλ πζηέξσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο κέζσ πηζηνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ έθδνζεο
- εθηχπσζεο. Τπνζηεξίρζεθε απφ εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ, ζην αληηθείκελν ηνπ Διεθηξνληθά
Βκπινπηηζκέλνπ Βληχπνπ (Δ.Β.Β.), κε νξγάλσζε κεζνδνινγίαο, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ
ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απαηηνχληαη θξηηήξηα ππνζηήξημεο. Σα θξηηήξηα
ππνζηήξημεο, πηζηνπνηνχληαη απφ ππνζχλνια θαη παξακέηξνπο εκπεηξηθήο έξεπλαο, δειαδή σο πξνο ηηο
αξρέο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην Δ.Β.Β., (ξνή παξαγσγήο-ηαμηλφκεζε-θαηάηαμε κεζφδσλ, ξφισλ
θαη δξάζεσλ).
Δ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ παξακέηξσλ
παξαγσγήο ζπκβαηηθνχ εληχπνπ ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, φπσο
θαη ηελ πεξαηηέξσ κνληεινπνίεζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν Δ.Β.Β.
Βηδηθφηεξα, ην λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν ηνπ Δ.Β.Β. ππνζηεξίδεηαη απφ ην χζηεκα ηήξημεο
Ώπφθαζεο (..Ώ.), φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο πηζηνπνίεζεο κε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε,
(θεθ.1.5.6.2, επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε, Νν.Α ), αιιά θαη απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ην έρνπλ
δνκεκέλν θαη ην ραξαθηεξίδνπλ. Σν ..Ώ. απνηππψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ηνκείο νη νπνίνη
αιιειεπηδξνχλ (ρξήζηεο – γλψζεηο – εμσηεξηθέο πεγέο θαη ζπζηήκαηα) ζε κία εθαξκνγή γηα έληππε
έμππλε ζπζθεπαζία. Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο
(θεθ.2.21.6.) πηζηνπνηείηαη ε παξαγσγή ζε θάζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ην απνηεινχλ. Σν
πξνυπάξρνλ κνληέιν ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο, Πνιίηεο Ώ. (2006), πξνζδηφξηζε ηελ βάζε γηα ηελ
πξνζζήθε θαη ηελ εμέιημε ζην λέν κνληέιν γηα εθαξκνγή ζε Δ.Β.Β., κέζσ ηεο πξνζζήθεο ησλ λέσλ
ζηνηρείσλ γηα εθαξκνγή ζηε έληππε έμππλε ζπζθεπαζία, (θεθ.6.4.2., ρήκα Γ ).
Βπίζεο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν Crossmedia ηεο Sabelstrom (θεθ.3.2.3.), έρεη πξνθχςεη κία
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ηεο, ην νπνίν αθνξά ηα ζπζηήκαηα crossmedia ζε ζρέζε κε ηηο
δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ Δ.Β.Β.. Ώπηφ ην κνληέιν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα
ην Δ.Β.Β., κε πξνζζήθε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (θεθ.6.2.3.), ηα νπνία ην ηξνπνπνηνχλ ζε λέν
βειηησκέλν κνληέιν, γηα ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ζην Δ.Β.Β..
Ώλακέλεηαη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην Δ.Β.Β., ζα απνηέιεζεη θεληξηθφ ζεκείν
αλαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ βηνκεραληθψλ έληππσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Σέινο ζηε δηαηξηβή ζρεδηάζηεθαλ κνληέια ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, έρνπλ βαζηζζεί ζηελ
ππάξρνπζα ηερλνινγία ζηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία φκσο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ πξνζζήθε
ησλ λέσλ θαηλνηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Δ.Β.Β..

6.10.

πκπεξάζκαηα

Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα, είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο θαηαζηάζεηο
αληίιεςεο επηθνηλσλίαο, ζηελ θνηλσλία καο. Καζνξίδεηαη απφ ηερλνινγίεο, κεζφδνπο, ξφινπο θαη
ηερληθέο. Οη δξάζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ελφο επηθνηλσληαθνχ πξντφληνο. Μαο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο αηνκηθήοκνλαδηθήο χπαξμεο ηνπ πξντφληνο, κε ηελ δπλακηθή ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ζε
πξσηνγελή, δεπηεξνγελή ή ηξηηνγελή θάζε ξνήο.
Δ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία γίλεηαη κέζα απφ ηηο βηνκεραληθέο κεζφδνπο έληππεο παξαγσγήο, κέζα
απφ έλα ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ. πλεξγάδεηαη κε φια ηα δεδνκέλα ζηνηρεία ηεο
ηερλνινγίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο πξνψζεζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νξγαλψλεη ηελ
παξαγσγή, ζηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο.
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Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ,
είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ε πηζηνπνίεζή ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ βηνκεραλία, (Project
2005-2006) γηα ηελ εηαηξεία Κνληνγεσξγήο Π., (Γξαθηθέο Σέρλεο, Κπηηνπνηία), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε
δπλακηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη παξάγεη ζπκβαηηθά αιιά θαη εηδηθά έληππα (ζπζθεπαζίεο,
βηβιία, αθίζεο, θ.ιπ..). ηε παξνπζίαζε ηνπ (Project 2005-2006), ππήξμε απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο
ζε πιηθά, ξφινπο θαη δξάζεηο ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο
ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ, ζηελ εθδνηηθή – εθηππσηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
πκπεξαζκαηηθά, έλα δήηεκα είλαη ε επηκφξθσζε-θαηάξηηζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο γλψζεο ησλ
ηερλνιφγσλ γξαθηθψλ ηερλψλ φπσο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, ζηελ παξαγσγή ησλ ηππσκέλσλ Δ.Β.Β..
ηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ζέκαηα θαηάξηηζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη
επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ ην επηρεηξεκαηηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Πξνππφζεζε ζηελ λέα
θαηλνηνκηθή πξνζπάζεηα, είλαη ε ζπλαίλεζε-ζπλεξγαζία, ζηελ εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηνηηθήο
παξαγσγήο.
Βπίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, ηδηαίηεξα
ζηελ εθηχπσζε θαη ζηνλ κεηεθηππσηηθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ζηα
εθηππσηηθά ππνζηξψκαηα θαη ηα κειάληα πνπ αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ
ζην ζπκβαηηθφ έληππν θαη νξίδνπλ ην πεδίν χπαξμεο ηνπ Δ.Β.Β..
΄Οια ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ αθφκα κειεηεζεί επαξθψο ζε φηη αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ πεδίνπ
απηνχ.
6.10.1.

Δθηηκήζεηο γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ ζπκβαηηθνχ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε Ζ.Δ.Δ.

Δ εθηίκεζή καο είλαη, φηη ε εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ
ζην ζπκβαηηθφ έληππν, ζα επεξεάζεη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο ηεο ζπκβαηηθήο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο
θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ κνληέισλ, επηρεηξεκαηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ, πνπ
εθαξκφδνληαη ζήκεξα. Βηδηθφηεξα παξαθάησ απεηθνλίδνπκε κεξηθνχο ηνκείο πνπ εθηηκάκε φηη ζα έρνπλ
πνζνζηά επεξεαζκνχ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Β.Β. θαη νη νπνίνη είλαη:
1. Νέεο ρξήζεηο ησλ θαηλνηφκσλ πιηθψλ (αγψγηκσλ - εκηαγψγηκσλ θαη ΣΣΕ - ΣΣΐ).
2. Ώλάπηπμε λέσλ εηδηθνηήησλ θαη λέεο ζρέζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
3. Έιεγρνο θαη Μείσζε, ησλ αληεγξακκέλσλ (πιαζηψλ), πξντφλησλ.
4. Έιεγρνο ηελ ζηηγκή πνπ δεηείηαη, ησλ απνζεκαηηθψλ (απνγξαθήο) θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
5. Νέα δηακφξθσζε θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
ζηε θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ έληππσλ πξντφλησλ. Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
Kipphan H.(2005), (θεθ.3.5.1.), ν πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ
ζελαξίσλ ζηελ δηαρείξηζε, δειαδή (απνζήθεπζε – δηαλνκή – δηάζεζε), ησλ ηππσκέλσλ
ππνζηξσκάησλ.
6. Δ αιιαγή ζηα εθηππσκέλα ππνζηξψκαηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε Δ.Β.Β., ζα αιιάμεη
ηελ ηνπηθή κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε ζε φιε ηελ ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Β.Β. πξντφλησλ.
Βθηηκάηαη φηη ζα κεηαζρεκαηηζζεί ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
πξντφλησλ θαη θαηαλαισηή.
7. Θα ππάξμεη έλα λεν πεξηβάιινλ πνπ ζα κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα θαη ζα εμειίζζεηαη δηαξθψο
κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Ώπηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα, φηη φια ηα πξντφληα Δ.Β.Β.,
ζα έρνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Ώπηφ ζα δηακνξθψζεη κηα λέα ζπκπεξηθνξά ζηελ
επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζε πνιιέο
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εθαξκνγέο, (πξνζσπνπνηεκέλν πξντφλ, θαηά δήηεζε πιεξνθνξία, θαηάζηαζε ηρλειαζηκφηεηαο
κε εθαξκνγή ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θ.ιπ.).
8. Θα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία θφζηνπο, δεκηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο θαη λα ηαμηλνκεζνχλ
δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηηο λέεο εθαξκνγέο ησλ RFID ζπζηεκάησλ θαη
ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ.
9. Θα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ κειαληψλ θαη παξάιιεια ζα
πξνθιεζνχλ αιιαγέο ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζε λέεο
online – offline, γξακκέο παξαγσγήο.

6.11.

χλνςε

Με βάζε ηα παξαπάλσ εθηηκάκε, φηη δίλνπκε γλψζε ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ηεο έληππεο βηνκεραληθήο
παξαγσγήο. Αίλνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηεο εμέιημεο ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο κε κνληέια λέσλ
θαηαζηάζεσλ ζηε παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β., κε πνιιέο λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο έληππεο θαη
ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο.
Μεηαζρεκαηίδνπκε ηα ζπκβαηηθά έληππα ζε Δ.Β.Β., ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ έληππσλ πξντφλησλ.
Ώπνηππψλνπκε ηα κνληέια ηεο ξνήο παξαγσγήο ζηελ έληππε επηθνηλσλία, γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, εθηηκάκε φηη κε ην Δ.Β.Β., ν θαηαλαισηήο ηειηθά ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
έρεη πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κέζα απφ
ηελ θαηάζηαζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο, ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Ώλακέλεηαη φηη ζα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο θαη απζεληηθφηεηαο. Βπίζεο κε ηελ
επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο ή θαηαλαισηήο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλείζπλαιιάζζεηαη κε ην πξντφλ θαη απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε κεηαμχ ηνπ
θαηαλαισηή θαη ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο – ρξεζηκφηεηαο, αιιά θαη ηελ
θαηάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ώπηφ ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο,
κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ.
Οη άλζξσπνη, ζα ιάβνπλ ηελ πιεξνθνξία ακέζσο, ηελ ζηηγκή πνπ ηελ ρξεηάδνληαη.
Λφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο χπαξμεο εληχπσλ πνπ θέξνπλ θαη ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθνξία, ζα
δηαθνξνπνηεζνχλ νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο, κέζα απφ ηα λέα πεξηβάιινληα ησλ δηθηχσλ ηνπ Internet,
ηα νπνία ζα δηεπξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηα πξντφληα. Ώπηφ ζα έρεη ζαλ
ζπλέπεηα φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα ππάξρεη ζαθέζηαηε ηξνπνπνίεζε θαη αιιαγή ζηελ
ζπκπεξηθνξηθή – ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία.
Βθηηκάκε φηη, κε ηελ αθαίξεζε πνζνζηνχ ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο
(ρξφλνπ-ξπζκνχ-ειέγρσλ, θ.ιπ.), νη δηαδηθαζίεο ζα ηαμηλνκνχληαη θαη ζα βειηηψλνληαη.
Θα ρξεηαζζνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη αλάπηπμε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηφηη ζα δηαθνξνπνηεζνχλ νη
απαηηνχκελεο αλάγθεο κε εμεηδίθεπζε πέξαλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο.
πκπεξαζκαηηθά επεηδή ην Δ.Β.Β., είλαη έλα ζχλνιν επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ, ξφισλ δξάζεσλ
θαη θάζεσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ, ζα δηακνξθψζεη λέεο
ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ Δ.Β.Β.
Βπίζεο αλακέλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε αηζζεηηθή βάζε. Αειαδή ε δεκηνπξγία
«βηβιηνζήθεο», κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δ.Β.Β., ζε ηερλνινγηθή θαη γξαθηζηηθή
πξνζέγγηζε ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ (RFID
ζχζηεκα), ζην ππφζηξσκα πνπ πξφθεηηαη λα εθηππσζεί.
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Ώλακέλεηαη ηέινο φηη ζα ππάξμεη αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη λέα δεδνκέλα ζηα νπνία
ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ή κειινληηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο, κέζα
απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπλχπαξμε, εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ, πιεξνθνξηψλ ζην
Δ.Β.Β..
Σν Δ.Β.Β. επειπηζηνχκε λα ζπλεηζθέξεη έλα δπλακηθφ πεξηερφκελν (πιαίζην νδεγφ), γηα ηελ πεξαηηέξσ
κειέηε θαη νξγάλσζε ησλ εθδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηνλ ρψξν ηεο γξαθηθήο-ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο.
«Speaking at the Printed Electronics Europe May-07, conference which was organized by his company
and held at Cambridge University in England last month, he said that the technology was normally
defined fairly loosely in order not to miss the big picture. ―If it isn‘t printed today, it will be printed
tomorrow» (IDTechEX Reports, 2007)

6.12.

Πεξαηηέξσ έξεπλα

Βθηφο απφ ηα κνληέια θαη ηελ αλάπηπμε ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο, είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε ηνπ
κνληέινπ ηνπ Δ.Β.Β. κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εχξνπο ησλ αλζξψπηλσλ ξφισλ θαη
δηαδηθαζίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθδνηηθή – εθηππσηηθή βηνκεραλία θαη ζηελ γξαθηθή επηθνηλσλία,
αιιά θαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε πξντφλησλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ.
Βπηπξφζζεηα, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή πξνδηαγξαθψλ, ηελ δεκηνπξγία νδεγηψλ
εθαξκνγήο θαη επεθηάζεσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Β.Β., φπσο επίζεο θαη
λέα business model, ζηελ κηθξή ηελ κεζαία ή ηελ κεγάιε αγνξά.

6.13.

Δπίινγνο

«Ο πξνζδηνξηζκφο κέζα απφ ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο ¨RFID¨, ζα αιιάμεη ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ
απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ..!»
Σν Δ.Β.Β., ζα ιεηηνπξγεί σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, πνπ είλαη κέξνο ελφο ζπλεξγαδφκελνπ ζπλφινπ
πνπ επεξεάδεη ην παξφλ θαη ηνλ κέιινλ ηεο θνηλσλίαο.
Σν Δ.Β.Β. ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
ζπκβαηηθήο έληππεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην Δ.Β.Β.,
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην ζχζηεκα RFID ην νπνίν αιιάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Σέινο ν Raghu Das (2006), δηαβεβαηψλεη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ θαη κέζα απφ εξεπλεηηθέο
αλαιχζεηο ηεο αγνξάο, φηη πνιχ ζχληνκα ζα παξάγνληαη RFID ζπζηήκαηα. Τπνζηεξίδεη φηη κέρξη ην
2016 πνιιά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ζα εθηππψλνληαη ζε γξακκή παξαγσγήο απεπζείαο ζην
ππφζηξσκα. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη ηφζν ηζρπξέο, γηαηί ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ
βηνκεραλία θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο πξντφλησλ αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο
ειεθηξνληθήο ζηελ πιεξνθνξηθή επηθνηλσλία, IDTechEx Raghu Das, (2006).
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7.

Σειηθά πκπεξάζκαηα
7.1.

χλνςε

ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηα κνληέια ηα νπνία αλαπηχμακε θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ
ηηο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο ηνπ Δ.Β.Β. Σα κνληέια απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Β.Β. θαη λα πξνζθέξνπλ γλψζε ζην πεξηβάιινλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ζηελ
δεκηνπξγία ζρεδίαζεο γηα βηνκεραληθή παξαγσγή.
Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνκήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ Δ.Β.Β. θαη λα
παξνπζηάζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεδίαζε ηνπ. Ώπηφ ζπλππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
αλάιπζε ηεο πινχζηαο εηθφλαο (θεθ.5), ζηελ νπνία γίλεηαη πιεξέζηεξε αλαθνξά ζηελ ζρεδίαζε θαη
απνηχπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο επίδξαζεο θαη ζρέζεο κε ζπγγελείο ρψξνπο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζην
πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ησλ Δ.Β.Β.
Δ απνηχπσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ νδεγεί ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Δ.Β.Β. (ρήκα
Ώ) θεθ.6. Σα κνληέια ππνζηεξίδνληαη φρη κφλν απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο ζε επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, (επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε (θεθ.1.5.6.2., Νν. Β ), αιιά
πηζηνπνηνχληαη θαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (ζπλέληεπμε θαη εξσηεκαηνιφγηα). ε ζεκαληηθά δηεζλή
ζπλέδξηα ζηα ζρεηηθά επηζηεκνληθά πεδία αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ Δ.Β.Β., (έμππλνπ εληχπνπ), ελψ
παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο γηα εθαξκνγέο απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο.
Σν ζρήκα πνπ παξνπζηάδνπκε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο έληππεο θαη
ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο γηα ην Δ.Β.Β., (ρήκα 1) θεθ.6., ηαμηλνκεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο θάζεηο
ζηελ παξαγσγή ηνπ Δ.Β.Β.. Βπίζεο πξνζδίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Β.Β.. Ώπηφ γίλεηαη ζαθέο απφ ηηο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ην
ζρήκα 1, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
επεμεξγαζηψλ θαη ηεο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Β.Β..
Σα ζρεδηαγξάκκαηα (ρήκαηα 2, 3, 4, θεθ. 6.), απνηππψλνπλ ηελ θαηλνηνκηθή εθδνηηθή δηαδηθαζία ηνπ
Δ.Β.Β., κε ηηο δπλαηφηεηεο εγγξαθήο – δηφξζσζεο – δηαγξαθήο – ζπκπιήξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ
πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ ζην Δ.Β.Β., κέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ νη δπλαηφηεηεο ηεο
ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο.
Βπηπξφζζεηα, απνηππψζακε θαη ζρεδηάζακε ην βαζηθφ κνληέιν ηεο Νέαο Ώξρηηεθηνληθήο ρεδίαζεο
γηα ην Δ.Β.Β. (βι.θεθ.6.4 - 6.4.1., ρήκα ΐ). Σν κνληέιν απηφ, ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ ηα νπνία ζπιιέμακε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία πηζηνπνηήζεθε ην θχξνο ηνπ
κνληέινπ. Βλ ηνχηνηο, ε έξεπλα πεδίνπ πνπ έιαβε ρψξα, απαηηείηαη λα ηεθκεξησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν
κε πεξαηηέξσ έξεπλα ζε φηη αθνξά ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο κε βάζε ηα πξνηεηλφκελα κνληέια γηα ην
Δ.Β.Β..
Δ ηεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Ώξρηηεθηνληθήο ρεδίαζεο γηα ην Δ.Β.Β., βαζίδεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε αλάιπζε πνπ αθνξά ηελ δνκή ηνπ εθδνηηθνχ εθηππσηηθνχ κνληέινπ, (θεθ.2.5.5.2,
Μνληέιν Ρνήο –δηακφξθσζεο- έθδνζεο, ζε ππφζηξσκα θαη νζφλε), ην νπνίν έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ
ηελ ιεηηνπξγηθνηεηά ηνπ, ζηελ ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή εληχπσλ.
Σν λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Νέα Ώξρηηεθηνληθή ρεδίαζε γηα ην Δ.Β.Β.,
ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία είλαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Β.Β., δειαδή
ηελ θεξαία θαη ην ηζίπ (βι.θεθ.6.4 - 6.4.1., ρήκα ΐ). Βπίζεο ζηε λέα ζρεδίαζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ
κνληέινπ, παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο αιιαγέο
ζχκθσλα κε ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ θαηλνηνκηθφηεηα, (είδνο-θαηεγνξία, θ.ιπ.) πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ ζρεδίαζε ηνπ Δ.Β.Β..
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Δ λέα ζρεδίαζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ
έξγνπ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, «Καηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη πινχζηαο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο
θαη παξαγσγήο ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο», ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 –
2006. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε ε γλψζε ζην πεξηβάιινλ ησλ εθηππσκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ RFID, κε εθαξκνγή ζε έμππλε ζπζθεπαζία.

7.2.

Πηζηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ

Δ πηζηνπνίεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ (ρήκα Ώ, θεθ.6.1.2.) θαη ηνπ λένπ αξρηηεθηνληθνχ (ρήκα ΐ,
θεθ.6.5) φπσο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ζε εθαξκνγή έμππλεο ζπζθεπαζίαο (ρήκα Γ, θεθ.6.5),
αθνινπζείηαη απφ ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θάζε φςε θαη ζε θάζε ζπληειεζηή
ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. Βλψ ην αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο απνηειεί ε ίδηα ε εξεπλεηηθή εξγαζία,
ππάξρεη θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ δηεπξπκέλε ζπλέληεπμε θαη εξσηεκαηνιφγην, ε
νπνία έγηλε θαη αθνινπζήζεθε πηζηά, φπσο επίζεο θαη ην επξχηεξν εξεπλεηηθφ πιαίζην ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ, (εθηφο ηεο δηεπξπκέλεο
ζπλέληεπμεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ) είλαη ε εκπεηξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Αειαδή
πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αιήζεηα θαη ηελ ηζρχ, Αεκεηξφπνπινο Β., (2001), Judith B. (1999, ζει.143).
Δ πηζηνπνίεζε απηή αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη απαληήζεηο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ζπλεξγαηψλ (βι. χλνςε θιάδνπ, παξάξηεκα 8.4.4), ζην θχξνο ησλ
απαληήζεσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ην κνληέιν.
ΐαζηθά θξηηήξηα ηεο παξαπάλσ πηζηνπνίεζεο είλαη ε ζπλέπεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ζην
πξνηεηλφκελν κνληέιν θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ παξακέηξσλ ηνπ Δ.Β.Β. (ρήκα ΐ, θεθ.
6.5).

7.3.

Τπνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαηξηβήο

Ο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλήθεη ζηελ επηβεβαησηηθή θαηεγνξία, δειαδή ζηνρεχεη ζηελ
επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο κέζσ πηζηνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ έθδνζεο - εθηχπσζεο.
Τπνζηεξίρζεθε απφ εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ, ζην αληηθείκελν ηνπ Διεθηξνληθά Βκπινπηηζκέλνπ
Βληχπνπ (Δ.Β.Β.), κε νξγάλσζε κεζνδνινγίαο, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απαηηνχληαη θξηηήξηα ππνζηήξημεο. Σα θξηηήξηα
ππνζηήξημεο, πηζηνπνηνχληαη απφ ππνζχλνια θαη παξακέηξνπο εκπεηξηθήο έξεπλαο, δειαδή σο πξνο ηηο
αξρέο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην Δ.Β.Β., (ξνή παξαγσγήο-ηαμηλφκεζε-θαηάηαμε κεζφδσλ, ξφισλ
θαη δξάζεσλ).
Δ ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζρεδηάζηεθε, απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ παξακέηξσλ
παξαγσγήο ζπκβαηηθνχ εληχπνπ ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα θαη
ηελ πεξαηηέξσ κνληεινπνίεζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν Δ.Β.Β.
Βηδηθφηεξα, ην λέν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν ηνπ Δ.Β.Β. ππνζηεξίδεηαη απφ ην χζηεκα ηήξημεο
Ώπφθαζεο (..Ώ.), φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ηεο πηζηνπνίεζεο κε επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε,
(θεθ.1.5.6.2, επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε, Νν.Α ), αιιά θαη απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ην
ραξαθηεξίδνπλ. Σν ..Ώ. απνηππψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ηνκείο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ (ρξήζηεο –
γλψζεηο – εμσηεξηθέο πεγέο θαη ζπζηήκαηα) ζε κία εθαξκνγή γηα έληππε έμππλε ζπζθεπαζία. Με ηελ
παξνπζίαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο (θεθ.2.21.6.) πηζηνπνηείηαη ε
παξαγσγή ζε θάζεηο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ην απνηεινχλ. Σν πξνυπάξρνλ κνληέιν ηεο
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ζπκβαηηθήο ζπζθεπαζίαο, Πνιίηεο Ώ. (2006) πξνζδηφξηζε ηελ βάζε γηα ηελ πξνζζήθε θαη ηελ εμέιημε
ζην λέν κνληέιν γηα εθαξκνγή ζε Δ.Β.Β., κέζσ ηεο πξνζζήθεο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ γηα εθαξκνγή ζηε
έληππε έμππλε ζπζθεπαζία, (θεθ.6.4.2., ρήκα Γ ).
Βπίζεο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν Crossmedia ηεο Sabelstrom (θεθ.3.2.3.), έρεη πξνθχςεη κία
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ηεο, ην νπνίν αθνξά ηα ζπζηήκαηα crossmedia ζε ζρέζε κε ηηο
δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ Δ.Β.Β.. Ώπηφ ην κνληέιν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα
ην Δ.Β.Β., κε πξνζζήθε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (θεθ.6.2.3.), ηα νπνία ην ηξνπνπνηνχλ ζε λέν
βειηησκέλν κνληέιν, γηα ηελ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ζην Δ.Β.Β..
Ώλακέλεηαη φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην Δ.Β.Β., ζα απνηέιεζεη θεληξηθφ ζεκείν
αλαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ βηνκεραληθψλ έληππσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Σέινο ζηε δηαηξηβή ζρεδηάζηεθαλ κνληέια ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, έρνπλ βαζηζζεί ζηελ
ππάξρνπζα ηερλνινγία ζηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία φκσο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ πξνζζήθε
ησλ λέσλ θαηλνηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Δ.Β.Β..

7.4.

Δθηηκήζεηο θαη πκπεξάζκαηα

Σν εθδνηηθφ ζχζηεκα, είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο θαηαζηάζεηο
αληίιεςεο επηθνηλσλίαο, ζηελ θνηλσλία καο. Καζνξίδεηαη απφ ηερλνινγίεο, κεζφδνπο θαη ηερληθέο, δξα
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ελφο
επηθνηλσληαθνχ πξντφληνο.
Δ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία γίλεηαη κέζα απφ ηηο βηνκεραληθέο κεζφδνπο έληππεο παξαγσγήο, κέζα
απφ έλα ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ. πλεξγάδεηαη κε φια ηα δεδνκέλα ζηνηρεία ηεο
ηερλνινγίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο πξνψζεζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νξγαλψλεη ηελ
παξαγσγή θαη ηηο θάζεηο, ζηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο.
Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ,
είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ε πηζηνπνίεζή ηεο απφ ηελ ίδηα ηελ βηνκεραλία, (Project
2005-2006), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε δπλακηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη παξάγεη ζπκβαηηθά αιιά
θαη εηδηθά έληππα (ζπζθεπαζίεο, βηβιία, αθίζεο, θ.ιπ..).
Βπίζεο, έλα ζέκα είλαη ε επηκφξθσζε-θαηάξηηζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο γλψζεο ησλ ηερλνιφγσλ
γξαθηθψλ ηερλψλ φπσο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, ζηελ παξαγσγή ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ. ηα
πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ζέκαηα θαηάξηηζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη
επηθνηλσλίαο, ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Πξνππφζεζε ζηελ λέα θαηλνηνκηθή πξνζπάζεηα, είλαη ε
ζπλαίλεζε-ζπλεξγαζία, ζηελ εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηνηηθήο παξαγσγήο.
Βπίζεο άιιν ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ηδηαίηεξα ζηελ εθηχπσζε θαη ζηνλ κεηεθηππσηηθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηδηφηεηεο ζηα εθηππσηηθά ππνζηξψκαηα θαη ηα κειάληα πνπ αθνξνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ ζην ζπκβαηηθφ έληππν θαη νξίδνπλ ην πεδίν χπαξμεο ηνπ Δ.Β.Β.. ΄Οια ηα
παξαπάλσ δελ έρνπλ αθφκα κειεηεζεί επαξθψο ζε φηη αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ πεδίνπ απηνχ.
ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο κε ηα Δ.Β.Β.,ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ εθδνηηθψλ ζπζηεκάησλ.
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7.4.1.
ζε Ζ.Δ.Δ.

Δθηηκήζεηο γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ ζπκβαηηθνχ εθδνηηθνχ ζπζηήκαηνο

Δ εθηίκεζή καο είλαη φηη ε εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζην
ζπκβαηηθφ έληππν ζα επεξεάζεη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο ηεο ζπκβαηηθήο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο θαη
ησλ κνληέισλ, (επηρεηξεκαηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ), πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα.
Βηδηθφηεξα παξαθάησ επηρεηξνχκε λα απεηθνλίζνπκε κεξηθνχο ηνκείο πνπ εθηηκάκε φηη ζα επεξεαζηνχλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Β.Β. θαη νη νπνίνη είλαη :
1. Νέεο ρξήζεηο ησλ θαηλνηφκσλ πιηθψλ (αγψγηκσλ - εκηαγψγηκσλ θαη δεηθηψλ).
2. Ώλάπηπμε λέσλ εηδηθνηήησλ θαη λέεο ζρέζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
3. Έιεγρνο θαη κείσζε, ησλ αληηγξακκέλσλ (πιαζηψλ), πξντφλησλ.
4. Έιεγρνο ηελ ζηηγκή πνπ δεηείηαη, ησλ απνζεκαηηθψλ (απνγξαθή) θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα, (ηρλειαζηκφηεηα).
5. Νέα δηακφξθσζε θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε
θαηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ έληππσλ πξντφλησλ. Με ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
Kipphan H., (θεθ.3.5.1.), ν πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ ζελαξίσλ ζηελ
δηαρείξηζε, δειαδή (απνζήθεπζε – δηαλνκή – δηάζεζε), ησλ ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ.
6. Δ αιιαγή ζηα εθηππσκέλα ππνζηξψκαηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε Δ.Β.Β., ζα αιιάμεη ηελ
ηνπηθή κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε ζε φιε ηελ ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Β.Β. πξντφλησλ. Βθηηκάηαη
φηη ζα κεηαζρεκαηηζζεί ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πξνηφλησλ θαη
θαηαλαισηή. Δ πιεξνθνξία ζε απνκαθξπζκέλν ρψξν, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξνζζήθεο
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κέζσ δηθηχνπ ζην ηζηπ, ηνπ Δ.Β.Β.
7. Θα ππάξμεη έλα λεν πεξηβάιινλ πνπ ζα κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα θαη ζα εμειίζζεηαη δηαξθψο κέζα
απφ ηελ ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Ώπηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη φια ηα πξντφληα Δ.Β.Β., ζα έρνπλ
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο.! Ώπηφ ζα δηακνξθψζεη κηα λέα ζπκπεξηθνξά ζηελ επηθνηλσληαθή
θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζε πνιιέο εθαξκνγέο.
8. Θα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία θφζηνπο, δεκηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο θαη λα ηαμηλνκεζνχλ
δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηηο λέεο εθαξκνγέο ησλ RFID ζπζηεκάησλ θαη ησλ
ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ.
9. Θα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ κειαληψλ θαη παξάιιεια ζα
πξνθιεζνχλ αιιαγέο ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζε λέεο online
γξακκέο παξαγσγήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, εθηηκάκε φηη κε ην Δ.Β.Β., ν θαηαλαισηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη
πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνηφλ, ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ.
Ώλακέλεηαη φηη ζα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο. Βπίζεο κε ηελ άκεζε επηθνηλσλία
ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο ή θαηαλαισηήο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί-ζπλαιιάζζεηαη κε
ην πξντφλ θαη απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο
επηρείξεζεο, κε ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ώπηφ ζα επηθέξεη
αιιαγέο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Βπίζεο νη άλζξσπνη, ζα ιάβνπλ ηελ πιεξνθνξία ηελ ζηηγκή πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Λφγσ ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο χπαξμεο εληχπσλ πνπ θέξνπλ θαη ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθνξία, ζα δηαθνξνπνηεζνχλ
νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο, κέζα απφ ηα λέα πεξηβάιινληα ησλ δηθηχσλ ηνπ Internet, ηα νπνία ζα
δηεπξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηα πξντφληα. Ώπηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ θαη
ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα ππάξρεη ζαθέζηαηε ηξνπνπνίεζε θαη αιιαγή ζηελ επηθνηλσλία.
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Βθηηκάηαη φηη, κε ηελ αθαίξεζε ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο
δηαδηθαζίεο ζα ηαμηλνκνχληαη θαη ζα βειηηψλνληαη.

ζηελ δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο, νη

Θα ρξεηαζζνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη αλάπηπμε ζην αλζξψπηλν δπκακηθφ, δηφηη ζα δηαθνξνπνηεζνχλ νη
απαηηνχκελεο αλάγθεο κε εμεηδίθεπζε πέξαλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο.
πκπεξαζκαηηθά επεηδή ην Δ.Β.Β. είλαη έλα ζχλνιν επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ, ξφισλ δξάζεσλ θαη
θάζεσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ, ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα
δηακνξθψζεη λέεο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ Δ.Β.Β.
Βπίζεο αλακέλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε αηζζεηηθή βάζε. Αειαδή ε δεκηνπξγία <
βηβιηνζήθεο>, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δ.Β.Β. ζε ηερλνινγηθή θαη γξαθηζηηθή
πξνζέγγηζε, ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ησλ ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ (RFID
ζχζηεκα), ζην ππφζηξσκα πνπ πξφθεηηαη λα εθηππσζεί.
Ώλακέλεηαη ηέινο φηη, ζα ππάξμεη αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη λέα δεδνκέλα ζηα νπνία
ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ή κειινληηθή επηρεηξεκαηηθή δξάζηεξηφηεηα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ κέζα απφ ηηο
λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπλχπαξμε εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ζην λέν κε
ζπκβαηηθφ έληππν.
Σν Δ.Β.Β.. επειπηζηνχκε λα πξνζθέξεη έλα πξψην πιαίζην – νδεγφ γηα ηελ πην νκαιή νξγάλσζε ησλ
εθδνηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο γξαθηθήο επηθνηλσλίαο.

7.5.

Πεξαηηέξσ έξεπλα

Βθηφο απφ ηα κνληέια θαη ηελ αλάπηπμε ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο, είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε ηνπ
κνληέινπ ηνπ Δ.Β.Β. κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο αλζξψπσλ (ξφισλ) θαη
δηαδηθαζίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθδνηηθή – εθηππσηηθή βηνκεραλία θαη ζηελ γξαθηθή επηθνηλσλία.
Ώιιά θαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε πξντφλησλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ.
Βπηπξφζζεηα, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή πξνδηαγξαθψλ, ηελ δεκηνπξγία νδεγηψλ
εθαξκνγήο θαη επεθηάζεσλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Β.Β..

7.6.

Δπίινγνο

«Ο πξνζδηνξηζκφο κέζα απφ ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο ¨RFID¨, ζα αιιάμεη ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ
απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ..!»
Σν Δ.Β.Β., ζα ιεηηνπξγεί σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, πνπ είλαη κέξνο ελφο ζπλεξγαδφκελνπ ζπλφινπ
πνπ επεξεάδεη ην παξφλ θαη ηνλ κέιινλ ηεο θνηλσλίαο.
Σν Δ.Β.Β., ειεθηξνληθά εκπινπηηζκέλν έληππν, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηεο
ζπκβαηηθήο έληππεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην Δ.Β.Β.,
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην ζχζηεκα RFID, ην νπνίν αιιάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Σέινο, ν Raghu Das (2006), ππνζηεξίδεη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ θαη κέζα απφ εξεπλεηηθέο
αλαιχζεηο ηεο αγνξάο, φηη πνιχ ζχληνκα ζα παξάγνληαη κε βηνκεραληθή δηαδηθαζία, RFID ζπζηήκαηα.
Τπνζηεξίδεη φηη κέρξη ην 2016 πνιιά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ζα εθηππψλνληαη ζε γξακκή παξαγσγήο
απεπζείαο ζην ππφζηξσκα. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη ηφζν ηζρπξέο, γηαηί ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ
ίδηα ηελ βηνκεραλία θαηαζθεπήο ηεε ηερλνινγίαο ησλ κεραλεκάησλ, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο ζηελ πιεξνθνξηθή επηθνηλσλία, IDTechEx Raghu Das, (2006).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

EΞYΠNH YKEYAIA
ENΧMATΧH ΦHΦIAKΧN ΓEΓOMENΧN MEΧ TΧN TEXNOΛOΓIΧN EKTYΠΧH
THN YKEYAIA
Έξεπλα γηα ηελ ελζσκάησζε ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη γεληθφηεξα ςεθηαθψλ
δεδνκέλσλ ζηελ πθηζηάκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ ζπζθεπαζίαο.
Aγαπεηνί ζπλεξγάηεο,
ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο καο, ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηηο θαηλνηνκηθέο εμειίμεηο πνπ
αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ βηνκεραλία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζπκκεηέρνπκε κε κία επηζηεκνληθή
αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ νξγαληζκνχ IARIGAI (International Association of Research
Organisations for the Printing, Information and Communication Industries), ην φπνίν ζα γίλεη, ζηελ
Φηλιαλδία ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005.
O ηίηινο ηεο επηζηεκνληθήο καο αλαθνίλσζεο είλαη:
Γιερεύνηζη ηης ενζωμάηωζης ηλεκηρονικής και ησπωμένης πληροθορίας ζηις ζύγτρονες ζσζκεσαζίες –
προκλήζεις για ηην εκησπωηική βιομητανία.
(Exploring cross-media concepts for future packaging – Challenges for the printing industry).
H έξεπλά καο ζην ζχγρξνλν απηφ επηζηεκνληθφ πεδίν αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο
πνπ πξνζθέξεη ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ φπσο ηα ηππσκέλα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα θαη νη εθαξκνγέο
RFID - Radio Frequency Identification θαη EAS - Electronic article surveillance ζηελ ζπζθεπαζία.
Eηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, έρνπκε επεμεξγαζηεί έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο νη
νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ εηνηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ
επηρεηξήζεσλ εθηππψζεσλ ζπζθεπαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ εθηχπσζεο
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ εθηππψζεσλ
ζπζθεπαζίαο.
Θα ζέιακε λα παξαθαιέζνπκε, ζηελ επγεληθή ζπκβνιή ζαο, κέζσ ηεο δηάζεζεο ειάρηζηνπ απφ ηνλ
ρξφλν ζαο, γηα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ
αθνινπζεί.
Mπνξείηε λα ζηείιεηε ην εξσηεκαηνιφγην ζην θαμ 210 4904500 ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:
nomic@aegean.gr θαη politisresearch@techlink.gr, έσο ηηο 6 Iνπλίνπ.
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Mε ηδηαίηεξε εθηίκεζε γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα,
Αξ Ώλαζηάζηνο E. Πνιίηεο θαη ππξίδσλ Ννκηθφο, M.Sc.

YΓ.: Tα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα γίλνπλ γλσζηά ζε ηξίηνπο.
Θα επεμεξγαζζνχλ ζπλνιηθά γηα λα εμαρζνχλ επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ηα νπνία ζα παξνπζηαζζνχλ ζην
επηζηεκνληθφ ζπλέδξην.
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΤΠΧΜΔΝΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖΝ ΔΝΣΤΠΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Βξψηεζε 1: Πνην είλαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο δξαζηεξηφηεηαο?
(Mπνξείηε λα ζεκεηψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο).
Xάξηηλε Eηηθέηα ........
Aπηνθφιιεηε εηηθέηα .........
Eηηθέηα ζε εχθακπην πνιπκεξέο .........
Kνπηί απφ ραξηφλη .........
Xαξηνθηβψηην (απν θπκαηνεηδέο ραξηφλη) .......
Eχθακπηα πνιπκεξή ........
Xάξηηλε ζπζθεπαζία ........
Eχθακπην θχιιν αινπκηλίνπ ..........
Άιιν, παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε……..

Eξψηεζε 2: Πνηά ή πνηέο εθηππσηηθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηείηε ζηελ επηρείξεζή ζαο?
(Mπνξείηε λα ζεκεηψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο).
Bαζπηππία .........
Φιεμνγξαθία ..........
θζεη-ιηζνγξαθία .........
Mεηαιινηππία .........
Mεηαμνηππία ..........
Φεθηαθή εθηχπσζε ........
Άιιν παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε: ..............................................................................

Eξψηεζε 3: ε πνηφ βαζκφ είζηε ελεκεξσκέλε/νο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ζε εθαξκνγή ζηελ
ζπζθεπαζία (φπσο γηα παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο κε RFID - Radio Frequency Identification, EAS Electronic article surveillance - ηερλνινγία ειεθηξνληθήο αλίρλεπζεο αληηθεηκέλνπ, ηππσκέλα
ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, γεληθφηεξα εθαξκνγέο έμππλεο - ελεξγνχ ζπζθεπαζίαο θιπ).
Πιήξσο ........., Aξθεηά .........., ρεηηθά ..........., Λίγν ............., Kαζφινπ ............
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Eξψηεζε 4: ηελ πεξίπησζε πνπ είζηε ζρεηηθά έσο θαζφινπ ελεκεξσκέλε/νο, ζεσξείηε φηη πξέπεη λα
ελεκεξσζείηε:
Nαη, άκεζα ........., Mάιινλ λαη ........., Mάιινλ φρη ........., ρη, θαζφινπ ..........

Eξψηεζε 5: Oη ηερλνινγίεο EAS θαη RFID έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά – φιεο ρξεζηκνπνηνχλ
εηδηθά κειάληα γηα ηελ εληχπσζε ησλ αληελψλ, ηερλνινγίεο ιακηλαξίζκαηνο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ
κηθξνηζίπο θαη εθηππψλνληαη κε φιεο ηηο εθηππσηηθέο κεζφδνπο. Θσξείηε φηη είλαη πηφ ζσζηή
πξνζέγγηζε:
Ώ. Nα πάξεηε έηνηκεο ηηο αληέλεο (θεξαίεο) θαη ηα ηζίπ απφ ηξίην πξνκεζεπηή θαη απιψο λα ηα
ελζσκαηψζεηε ζηηο επηθάλεηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ηππψλεηε ή λα ζπλεξγαζηείηε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο
κέζσ ππεξγνιαβηψλ. ..................
ΐ. Nα πξνρσξήζεηε ζε επελδχζεηο, θαη αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πιήξε ελζσκάησζε
(integration) ηεο εθηχπσζεο θαη παξαγσγήο ησλ αληελψλ, θιπ. ζηελ παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία.
...................
Γ. Nα ελεκεξσζείηε γηα ηηο ζπλζήθεο, ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ελζσκάησζεο ησλ
εθαξκνγψλ θιπ., ζε απηφ ην ζηάδην. .................
Α. Αελ ζαο ελδηαθέξεη ε δξαζηεξηφηεηα ζε απηφ ην αληηθείκελν ............
E. Αελ γλσξίδσ ......................
T. Άιιν, πξνζδηνξίζηε ...............................................................................................
Eξψηεζε 6: ηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη πξέπεη λα επελδχζεηε ζε ηερλνγλσζία θαη εμνπιηζκφ γηα
ηελ ηδηνπαξαγσγή ησλ λέσλ εθαξκνγψλ, απηφ βιέπεηε λα πξαγκαηνπνηείηαη:
Άκεζα (εληφο 6 κελψλ) ........
ε 12 κήλεο ............
ε δχν ρξφληα .........
Θα πεξηκέλσ λα ελεκεξσζψ πεξηζζφηεξν πξηλ θάλσ νπνηαδήπνηε επελδπηηθή θίλεζε ...........
Αελ πξνηίζεκα
Αελ γλσξίδσ .........
Aιιν, πξνζδηνξίζηε .....................................................................................................
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Eξψηεζε 7: H εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (πρ RFID), είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ γξακκσηνχ θψδηθα (EAN barcode) ζηηο ζπζθεπαζίεο. Πφζν ελδηαθέξνπζα
ζεσξείηε φηη είλαη κία ηέηνηα εθαξκνγή γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζηνλ βαζκφ πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη ηελ
πθηζηάκελε παξαγσγηθή ζαο ξνή;

Πνιχ ..........., Aξθεηά ............., ρεηηθά ................, Kαζφινπ .................

Eξψηεζε 8: Oη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ
εζσηεξηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνηνηηθφ έιεγρν, έιεγρν απνζήθεο θιπ ζηελ εθηππσηηθή
επηρείξεζε. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε κία ηέηνηα εθαξκνγή γηα ηελ παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία;

Πνιχ .......... Aξθεηά ........... Λίγν .......... Kαζφινπ .........

Eξψηεζε 9: Aλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζή ζαο λα επελδχζεηε ζηηο λέεο εθαξκνγέο ηεο έμππλεο
ζπζθεπαζίαο, ζεσξείηε φηη πξέπεη λα ιάβεηε εθπαίδεπζε, λα ζπκκεηέρεηε ζε ζεκηλάξηα θαη γεληθφηεξα
λα αλαπηχμεηε ηελ ηερλνγλσζία ζαο ζηα ζέκαηα απηά;

Nαη, νπσζδήπνηε ........, Mάιινλ λαη ........., Mάιινλ φρη ........, φρη θαζφινπ .......

Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε εδψ νπνηνδήπνηε ζρφιην ή παξαηήξεζε ηπρφλ έρεηε γηα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη
ην εξσηεκαηνιφγην ή ην πεξηερφκελν ηεο επηζηεκνληθήο καο δεκνζίεπζεο:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Eπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ζαο ζην εξεπλεηηθφ καο έξγν.
ππξίδσλ Nνκηθφο θαη Aλαζηάζηνο E. Πνιίηεο
YΓ. Eάλ ην επηζπκείηε, ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζαο γηα λα ζαο απνζηαιεί έλα αληίηππν ηεο δεκνζίεπζεο ( ην
θζηλφπσξν ηνπ 2005):
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ
Καηαγξαθή ιεκκάησλ θαη φξσλ - δηαδηθαζηψλ ζε ηππσκέλα ειεθηξνληθά
Δηζαγσγή
Δ ειεθηξνληθή ηερλνινγία είλαη ζε επίπεδν πνπ λα πηνζεηεί ηηο ηερλνινγίεο εθηχπσζεο γηα λα παξάγεη,
ηα ζηνηρεία ελφο θπθιψκαηνο.
Υξεζηκνπνηείηαη κφλε ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία π.ρ. ηα ηζηπ ππξηηίνπ. Οη ηεξάζηηεο
λέεο αγνξέο πνπ αλνίγνπλ γηα ηα ηππσκέλα ειεθηξνληθα είλαη κία πξφθιεζε.
Με απηφ ην ζθεπηηθφ ζε εξεπλεηηθή εξγαζία (Project 2006), γηα ηελ Έμππλε πζθεπαζία θαη
θαηαγξάςακε ιήκκαηα, ηα νπνία αξρίδνπλ λα εηζέξρνληαη ζηελ εθδνηηθή-εθηππσηηθή παξαγσγή.
Ώλαθέξνπκε ηα βαζηθά ιήκκαηα θαη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ πξψηε θαηαγξαθή ησλ
ελλνηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα πιηθά ζηνλ ρψξν ηεο έληππεο επηθνηλσλίαο.
[1]. RFID-χζηεκα, είλαη ν ειεθηξνληθφο κεραληζκφο-ζχζηεκα, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη θαη
πξνζδηνξίδεηαη θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηαπηνπνίεζεο. Μπνξεί λα γξάςεη θαη λα δηαγξάςεη
πιεξνθνξίεο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ζπλεξγαδφκελν ειεθηξνληθφ κεράλεκα.
[2]. Κεξαία. Βίλαη κία γεσκεηξηθή ζρεδίαζε (ζρέδην), απφ αγψγηκα πιηθά, ε νπνία κπνξεί λα ζηείιεη ε
λα πάξεη ειεθηξνκαγλεηηθφ ζήκα, κέζα απφ ζπρλφηεηεο.

IDTechEx

ηελ εηθφλα θαίλεηαη ην αγψγηκν ειεθηξνληθφ ηκήκα θεξαηψλ Ώ, ην νπνίν εθπέκπεη ή θαη ιακβάλεη ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα (ζην θάζκα ξαδηνζπρλφηεηαο), κηα θεξαία ζε κηα εηηθέηα RFID ή ζε έλα
πνκπφ. ινη νη πνκπνί RFID έρνπλ θεξαίεο φπσο θαη νη εθαξκνγέο ζηηο εηηθέηεο ηνπ RFID. Βίλαη
εθηππσκέλνη, κε ηδηφηεηεο φπνπ ε εθπνκπή θαη ε αγσγηκφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαξθή
ηαπηνπνίεζε, απφ ηελ εθπνκπή ζήκαηνο.
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[3]. Application standards: εμεηάδεη ηηο ζπκθσλίεο γηα ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο, ε
ηερλνινγία ή ηα ζπζηήκαηα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζoχλ ζηηο ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο. Έηζη ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ζπλεπήο ρξήζε, κε έλαλ δηεπθξηληζκέλν ηξφπν. Πνιιέο ζπζθεπέο ηθαλνπνηνχλ κφλν ηα
πξφηππα ηερλνινγίαο πνπ απαηηνχληαη.
Βληνχηνηο, ηα πξφηππα εθαξκνγήο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεηαθνξείο
ζηνηρείσλ, πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ζε κηα πεγή: φηη είλαη ηέιεηα θαηαλνεηά απφ νπνηνπζδήπνηε, αθφκα
θαη άγλσζηνπο παξαιήπηεο. Σα πξφηππα εθαξκνγήο ζέηνπλ ζπρλά ηηο παξακέηξνπο θαη ζχλδένπλ ηηο
ηηκέο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηα ζρεηηθά πξφηππα ηερλνινγίαο απφ ηελ άπνςε ηεο απφδνζεο ή άιισλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ.
Σα πξφηππα εθαξκνγήο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηα πξφηππα ζηνηρείσλ, ή λα αλαθεξζνχλ ζε
εμσηεξηθά πξφηππα ζηνηρείσλ.
[4]. Authentication: Βπηθχξσζε, ε δηαδηθαζία γηα ηελ ηζρχ ελφο κελχκαηνο ή ηεο επαιήζεπζεο θαη ηεο
έγθξηζεο ελφο ρξήζηε γηα ηελ πξφζβαζε ζε -πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.
[5]. Batteries printed: Οη κπαηαξίεο, πνπ εθηππψλνληαη είλαη δχν βαζηθνί ηχπνη κπαηαξηψλ θαη
ελψλνληαη κε ειάζκαηα, ζε κνξθή κίαο ρξήζεο.
Δ δηαδηθαζία, πνπ εθηειείηαη, κπνξεί λα πεξηιάβεη ηελ εθηχπσζε ηήο επηθάλεηαο,κε ηα ελεξγά
ζπζηαηηθά. Μία κέζνδνο πνπ έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη ζεσξείηαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη
βαζηζκέλε ζην δηνμείδην θαη ηνλ ςεπδάξγπξν ηνπ καγγάληνπ. Οη κπαηαξίεο ιίζηνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηππσκέλα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά επαλαθνξηηδφκελεο,
αιιά κε κνξθή ιεπηψλ ηαηληψλ. Βληνχηνηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο σο αξρηθέο κπαηαξίεο. Βπεηδή
κφλν κηθξνγξακκάξηα ησλ ελψζεσλ ιίζηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ππεξαζπηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ
ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο έθξεμεο θαη φηη είλαη επίζεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
Πξνο ην παξφλ νη εθαξκνγέο ησλ κπαηαξηψλ κε πνιχ ιεπηέο επηθάλεηεο,είλαη θπξίσο ζε ρξήζε γηα
εμσηεξηθφ RFID, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθεδξηθήο δχλακεο(ηζρχο) γηα ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα.

Πεγή: Power Paper

[6]. Bi-directional: κπνξεί λα γξαθηεί θαη λα δηαβαζηεί γηα ηηο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο .π.ρ. κηα εηηθέηα
RFID κπνξεί λα γξαθηεί θαη λα δηαβαζηεί γηα ακθίδξνκεο θαηεπζχλζεηο.
[7]. Biometrix: Σερλνινγίεο βηνκεηξηθήο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα
κεκνλσκέλα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ώπηά ηα
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ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ ππνγξαθή ελφο αηφκνπ, ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα, ηε
γεσκεηξία ρεξηψλ, ην ακθηβιεζηξνεηδή ζρέδην ησλ καηηψλ, ηε θσλή ή θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά.
Μεξηθέο εηηθέηεο RFID απνζεθεχνπλ ηε βηνκεηξηθή, έλα παξάδεηγκα είλαη νη έμππλεο εηηθέηεο πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξην δηαβαηήξηα. Μεξηθνί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο εθηππψλνπλ
ηηο θεξαίεο άκεζα, επάλσ ζηε ζειίδα θαη άιινη έρνπλ ην ηζηπ θαη ηελ ηππσκέλε θεξαία ζε κηα εηηθέηα,
απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηείηαη ε εθηχπσζε κειαληνχ ζην ππφζηξσκα.
[8]. Capacity: ην πνζφ ζηνηρείσλ (κπηη ή ςεθηνιέμεηο) πνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε κηα
ειεθηξνληθή ζπζθεπή. Ώπηφ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηα δηαζέζηκα θνκκάηηα ζην ρξήζηε ή ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ θνκκαηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή θ.ιπ..
[9]. Capture field: ειεθηξνληθή πεξηνρή επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία κηα εηηθέηηα RFID ζα ιεηηνπξγήζεη.
[10]. Conductors: ηα κειάληα ηα νπνία εθηππψλνληαη ζε αγψγηκα ζρέδηα,(θεξαίεο-θαισδηψζεηοαληηζηάζεηο),ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε αγσγηκφηεηα. ήκεξα απηά είλαη
ηππηθά εθηππσκέλεο επηθάλεηεο, κε πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηαο εθηππσηηθά κεραλήκαηα, φπσο είλαη ε
νθζεη,ε θιεμνγξαθία,κεηαμνηππία,ηακπφλ,βαζπηππία,ςεθηαθέο εθηππψζεηο.
[11]. Contacted Chip Card:(πλδεδεκέλε θάξηα ηζίπ): κία θάξηα ηζηπ ε νπνία επηθνηλσλεί θαη
παίξλεη ελέξγεηα κέζσ κεηαιιηθψλ επαθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο.
[12]. DRAM: Dynamic Random Access Memory. Γπλακηθή ηπραία κλήκε πξφζβαζεο: Έλαο ηχπνο
κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηα ηζηπ ππξηηίνπ αιιά πνπ δελ επλνείηαη γηα ηα ηππσκέλα
ειεθηξνληθά φπνπ ε πνιππινθφηεηά ηεο, είλαη πεξηηηή.
[13]. Decryption: Δ δηαδηθαζία θξππηνγξαθεκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ή/θαη λα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία.
[14]. EAN: κηα έλσζε πνπ δηαρεηξίδεηαη έλα παγθφζκην ζχζηεκα θαη ηα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ γηα
ηελ επηθνηλσλία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο κνλάδεο κεηαθνξψλ, ηηο ζέζεηο θαη ηα
πξνηεξήκαηα. Δ EAN αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ηα δηεζλή θαη πνιπηκεκαηηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ην
ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ αίηεζή ηνπο ζηηο ηερλνινγίεο απηφκαηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δ παγθφζκηα θνηλή επηθνηλσλία, είλαη λα παξαρζεί κηα θνηλή γιψζζα πνπ λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζην εζληθφ θαη δηεζλέο εκπφξην.
[15]. EAS: Δ ειεθηξνληθή αληηθιεπηηθή εηηθέηα,(EAS) είλαη ε γλσζηή αληηθιεπηηθή (εηηθέηα), ή νπνία
ππάξρεη πάλσ ή κέζα ζηα πξντφληα ζηα θαηαζηήκαηα. Αελ είλαη RFID, επεηδή αληρλεχεη κφλν εάλ θάηη
είλαη εθεί θαη φρη (ε αληηθιεπηηθή εηηθέηηα) γηα λα κεηαθέξεη πιεξνθνξία, αιιά πξνεηδνπνηεί κε
ερεηηθφ ζήκα. Σα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο δέθηεο θαη επηθνηλσλνχλ κε
ξαδηνζπρλφηεηεο. Αελ έρνπλ πιεξνθνξία.
[16]. EPC θαη RFID: EPC (έλαο ειεθηξνληθφο θψδηθαο πξντφλησλ) είλαη απιά έλαο αξηζκφο, κε
ραξαθηεξηζηηθή κνξθή απφ 64 έσο 256 κπηη, πνπ ηππνπνηείηαη ζε ηξηζεθαηνκκχξηα ζηνηρεία ζηνλ
θφζκν, κπνξεί λα νξηζηεί σο έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο κε έλα κνλαδηθφ EPC, ην νπνίν
είλαη ε απεηθφληζε ελφο ειεθηξνληθνχ κπάξ-θφπλη.
Βίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα ρξεζηκνπνηεί έλα ηχπν (φλνκα) ζπζηήκαηνο θαη φρη ηνλ
θσδηθφ – απηφ ζα νδεγνχζε ζε κεγάιε ζχγρπζε επεηδή πνιινί δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζα έπξεπε λα
δηαβάζνπλ ηελ ίδηα εηηθέηα.
[17]. Electric Field Coupling Ζιεθηξηθή ζπρλφηεηα κεηαθνξάο: “έλα αξρείν” κεηαθνξάο
δεδνκέλσλ ζπλήζσο UHF κνξθήο ή πςειφηεξεο –άιιεο ζπρλφηεηαο πρ. Έλα ζηνηρείν δχν πφισλ λα
επηθνηλσλεί κε έλα άιιν ζηνηρείν επίζεο δχν πφισλ.
[18]. Encryption.Κξππηνγξάθεζε: Δ θσδηθνπνίεζε πξνο αιιαγή πιεξνθνξηψλ, πξηλ απηέο
κεηαθεξζνχλ κέζα ζην δηαδίθηπν. Δ θξππηνγξάθεζε εμαζθαιίδεη, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε, φηη
ηα κελχκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ή λα αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο
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[19]. Frequency:πρλφηεηα: είλαη ν αξηζκφο πνπ έλα ζήκα εθηειεί κηα νιφθιεξε δηαδξνκή απφ ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο θαη επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
[20]. GPS: ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο, κέζσ δνξπθφξνπ. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη κε ην RFID.
[21]. HF: Τςειή ζπρλφηεηα. Οη ζπρλφηεηεο ζηελ πεξηνρή MHz, ε πην ζπλήζσο ειεχζεξε ζπρλφηεηα
αδεηψλ 13.56 MHz πνπ είλαη πην δεκνθηιήο γηα ηηο έμππλεο θάξηεο, ηα έμππλα εηζηηήξηα θαη ην επίπεδν
RFID εηηθεηψλ.
[22]. ID Identification: Πξνζδηνξηζκφο ηαπηφηεηαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ζε
κηα εηηθέηα RFID.
[23]. Έμππλε ζπζθεπαζία: είλαη έλαο φξνο πνπ δελ έρεη πιήξσο νξηζζεί,αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν
ζπρλά, φζν θαη ε επθπή ζπζθεπαζία. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπλψλπκν θαη κεξηθέο θνξέο
ζαλ ππνζχλνιν ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
πνπ απνθξίλνληαη ζηηο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ RFID επεηδή εθπέκπεη ή επηζηξέθεη έλα
ζήκα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο.
Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο επθπνχο ζπζθεπαζίαο ζηα ειεθηξνληθά
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κφλν. Βπίζεο ε έμππλε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηεί βηναηζζεηήξεο ή
δείθηεο,ή θαη ηα δχν καδί κε RFID ζπζηήκαηα γηα επθπή-έμππλε ή θαη πβξηδηθή ζπζθεπαζία.
[24]. Μλήκε ηεο εηηθέηηαο: ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί επάλσ ζηελ
εηηθέηηα είηε ζην εξγνζηάζην είηε ζηε ζπλέρεηα. Μπφξεη λα δηαβάδεηαη κφλν ή λα γξάθεηε κφλν ή θαη ηα
δχν. Σα παξαδείγκαηα δίλνληαη θαησηέξσ.
[25]. Write rate: Ρπζκφο Καηαγξαθήο/ Σαρχηεηα θαηαγξαθήο. Δ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη
πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη ζε κηα εηηθέηα θαηαγξάθνληαη ζηελ κλήκε ηεο θάξηαο θαη επαιεζεχεηαη ε
εγθπξφηεηα ηνπο. Έρεη κεηξεζεί ζαλ ν κέζνο φξνο ησλ bits ή bytes αλά δεπηεξφιεπην θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ νπνίνπ κηα νιφθιεξε ζπλαιιαγή κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί.
[26]. Write:Καηαγξαθή. Δ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε κηα εηηθέηα θαη ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο
εηηθέηαο θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, Μπνξεί/ Βίλαη πηζαλφ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο.
[27]. Unique signature RFID. Μνλαδηθή ππνγξαθή- Μνλαδηθή ππνγξαθή RFID:ηα ζπζηήκαηα
φπνπ ε εηηθέηα απνζεθεχεη δεδνκέλα (RFID) ππάξρνπλ δπν άθξα.
Σν έλα άθξν ην ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ειεθηξνληθφ απιά αηζζάλεηαη θάηη κνλαδηθφ ζε
ζρέζε κε ην πξντφλ φπσο είλαη απξνγξακκαηηζηήο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καγλεηηθψλ δνκψλ/ πεδίσλ ζε
απηά έλα εμαηξεηηθφ πξφηππν πνπ είλαη απίζαλε αθφκα θαη ε επαλάιεςε ηνπ.
Γηα λα είλαη θάηη ηέηνην ρξήζηκν νη ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνγελέζηεξε εηδνπνίεζε ζην
ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηη απηφ ην μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κηα
νδνληφβνπξηζα πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην Υ θαη κεηαθέξεηαη ζην ζνχπεξ κάξθεη Τ.
Δ κνλαδηθή ηαπηφηεηα ζα πξέπεη λα κεηαδνζεί ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ ε εηηθέηα φπνπ ε εηηθέηα
ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζηεί θαη λα ηαπηηζηεί κε ηα απνζεθεκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εηηθέηα. Κάηη
ηέηνην είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ην νλνκάδνπκε κνλαδηθή ηαπηφηεηα RFID.
[28]. UHF. ην πεξηβάιινλ ησλ RFID, νη ειεχζεξεο ζπρλφηεηεο βξίζθνληαη ζηα 900MHz, ε αθξηβήο
ζπρλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνπο εζληθνχο θαη ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο αθηηλνβνιίαο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε
πεξηνρή. Μεξηθέο θνξέο κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ εθαηνληάδσλ MHz πεξηιακβάλνληαη ζπρλφηεηεο πνπ
είλαη πνιχ γλσζηέο ζπρλφηεηεο επεηδή δελ απαηηείηαη ε άδεηα ρξήζεο γηα ελεξγέο εηηθέηεο RFID433MHz.
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Ώθνινπζεί έλα παξάδεηγκα απφ κηα εηηθέηα UHF RFID κε δηπιέο θεξαίεο, ηππσκέλεο κε ηελ κέζνδν
ηεο κεηαμνηππίαο .

Source: Symbol Technology (Matrics)

[29]. Transistor-Ππθλσηήο. Μηα εκηαγψγεκε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο εληζρπηέο, ζηνπο
ηαιαλησηέο θαη ζηα θπθιψκαηα ζηα νπνία ε ηξέρνπζα ξνή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηάζε ή ην ξεχκα
πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ειεθηξφδηα.
Μηα ηέηνηα ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ην ζήκα ή γηα λα αλνίγεη θαη λα
θιείλεη έλα θχθισκα. ε έλαλ ππνινγηζηή ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο.
Οη ιπρλίεο είλαη κηθξνζθνπηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχκε λα ηηο ζπλαληήζνπκε παληνχ απφ
ηα ξαδηφθσλα κέρξη ηα ξνκπφη.

[30]. TCP/IP: Έιεγρνο πξσηνθφιινπ κεηάδνζεο ζην δίθηπν πξσηφθνιινπ. Έλα ζχλνιν απφ
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππνινγηζηψλ κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ.
[31]. Έμππλα ξάθηα: Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ξάθηα πνπ πεξηιακβάλνπλ παλνκνηφηππεο θεξαίεο
RFID (ζπλήζσο ηππσκέλεο) πνπ ζπλδένληαη κε έλαλ ή κε πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο γηα λα
θαηαγξάςνπλ κεκνλσκέλα ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε απηφ ην ξάθη.Δ
παξαθνινχζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ απνθπγή θιεςίκαηνο θ.η.ι,
ρξεηάδεηαη φκσο λα ππάξρεη πάληα έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θάησ απφ ην θάζε πξντφλ πνπ βξίζθεηαη
ζην ξάθη.
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[32]. Ζκη-παζεηηθά RFID: Σνλ φξν απηφλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηα ελεξγά RFID ζηα νπνία ε
κπαηαξία ηνπο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγαιχηεξε εκβέιεηα.
Δ κπαηαξία επηηπγράλεη ηελ θσδηθνπνίεζε κε έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηή, πνπ δηαρεηξίδεηαη δηάθνξα
δεδνκέλα, ερνγξαθεί πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ αηζζεηήξεο θαη ηα ινηπά.
Οη εκη-παζεηηθέο εηηθέηεο RFID κε ράξηηλε κπαηαξία θαη αληρλεπηή ζεξκνθξαζίαο θαηαγξάθνπλ
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί.

[33]. RTLS: Real Time Location System . Superset of RFID / Σύζηημα ενηοπιζμού ζε πραγμαηικό
τρόνο.
[34]. Reprogrammable: Δπαλα-πξνγξακκαηηζκφο: Δ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπκε ηα δεδνκέλα ζε κία
εηηθέηα φζν απηή είλαη πξνζαξηεκέλε πάλσ ζην αληηθείκελν.
πλήζσο απηφ κπνξεί λα γίλεη εμ΄απνζηάζεσο αθφκα θαη φηαλ ε εηηθέηα θηλείηαη.
[35]. Reader: Αλαγλψζηεο: Μηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ δηαβάδεη ηα δεδνκέλα πάλσ ζε κηα εηηθέηα
απφ απφζηαζε.
ΐέβαηα ε νξνινγία ή ην γισζζάξη, είλαη ή αξρή ηήο πξψηεο θαηαγξαθήο ζηνλ ρψξν (επαθήο), γηα ηελ
πιεξέζηεξε επηθνηλσλία ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δ.Β.Β..
Βλδεηθηηθά επηζπλάςακε φξνπο θαη νξηζκνχο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζε κία πξψηε θαηαλφεζε ηνπ ησλ
έμππλσλ ζπζηεκάησλ.

336

CIP4 Γισζζάξην
CIP4 γισζζάξην απηνκαηνπνίεζεο JDF (Job Definition Format)

Όξνο

Δπεμήγεζε έλλνηαο

Agent

Σν ζπζηαηηθφ ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ξνήο ηεο δνπιεηάο ηνπ JDF ή ηνπ JMF.

Attribute

Έλα θαηαζθεχαζκα XML πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζηνηρείνπ XML.

CIP3

Αηεζλήο ζπλεξγαζία πξνεθηχπσζεο, εθηχπσζεο, θαη πεξάησζεο Βίλαη κηα
θνηλνπξαμία πνπ πξνθάηνρνο ηνπ είλαη ην CIP4 θαη είλαη πεγή ηνπ ζρήκαηνο
παξαγσγήο ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ

CIP4

Δ δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ
πξνεθηχπσζε, ζηελ εθηχπσζε, θαζψο θαη ηελ πεξάησζε Βίλαη κία παγθφζκηα
νξγάλσζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε Γπξίρε ηεο
Βιβεηία ην 2001, ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη λα ελζαξξχλεη ηε βαζηζκέλε ζε
ππνινγηζηή νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηε
γξαθηθή βηνκεραλία ηερλψλ, εηδηθφηεξα ε πξνδηαγξαθή ησλ πξνηχπσλ.

Controller

Σν ζπζηαηηθφ ηνπ JDF-πνπ είλαη βαζηζκέλν ζηελ ξνήο ηεο δνπιεηάο θαη πνπ
επηιέγεη ηηο ζπζθεπέο γηα ηηο εξγαζίεο, ιακβάλεη απφ έλα ζχζηεκα ηνπ JDF ηα
θαζνδεγεί θαη κεηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο.

Device

Σν ζπζηαηηθφ ελφο κέξνπο ξνήο ηεο δνπιεηάο JDF πνπ εξκελεχεη JDF θαη
εθηειεί ηηο νδεγίεο. Μηα ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη ινγηζκηθφ πνπ ειέγρεη κηα
κεραλή, ή κπνξεί λα είλαη ινγηζκηθφ φπσο RIP πνπ εθηειεί ηηο νδεγίεο JDF
άκεζα.

Element

Βίλαη έλα XML βαζηζκέλν ζπληαθηηθφ θαηαζθεχαζκα ην νπνίν πεξηγξάθεη ηα
δνκεκέλα ζηνηρεία ζην JDF. Σν JDF είλαη δνκεκέλα κεηαδεδνκέλα (metadata)
γηα κηα εξγαζία ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ θαη ε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηνπ
XML είλαη έλα "ζηνηρείν." Σν θνξπθαίν ζηνηρείν επηπέδσλ ηνπ JDF είλαη ην
"ζηνηρείν JDF" θαη κπνξείηε λα ρσξίζεηε κηα εξγαζία ηππσκέλσλ
ππνζηξσκάησλ ζε πνιιαπιάζηα ζηνηρεία JDF πνπ ηνπνζεηνχληαη ην έλα ζην
άιιν. Κάζε ηνπνζεηεκέλν ζηνηρείν JDF θαιείηαη "θφκβν" θαη απηνί νη θφκβνη
κπνξνχλ λα είλαη θφκβνη δηαδηθαζηψλ.

IFRAtrac
k

Πξφηππα δηαηήξεζεο εξγαζίαο IFRA θαη κελχκαηνο πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ θαη είλαη έλα ζπκπιήξσκα JDF.

IMF

Messaging Format IFRA, έλα ζπζηαηηθφ IFRAtrack.
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Instance

Θα αθνχζεηε πνιιέο θνξέο ηνλ φξσ "JDF Istance" ή " XML Istanse". Ώλ θαη ηα
ζηνηρεία JDF κπνξνχλ λα δεζκεπζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα αξρεία κε ηελ
θσδηθνπνίεζε MIME, ην ζηνηρείν JDF ππάξρεη ρσξηζηά απφ ηα αξρεία ζαο.
Έηζη ηη θαιείηαη JDF αξρείν; Βάλ ην θαιέζακε "έγγξαθν" ζα γηλφηαλ φρη
απαξαίηεηα ζπγθερπκέλν κε ην αξρείν: φηαλ έλαο εθηππσηήο ή πειάηεο
αλαθέξεηαη ζην έγγξαθφ ηνπ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αλαθέξεηαη ζην JDF.

JDF

Job Definition Format. Σν γεληθφ φλνκα ηεο αξρηθήο πξνδηαγξαθήο
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο CIP4'S. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ JDF είλαη
λα παξαζρεζνχλ ηα κεηαδεδνκέλα (metadata) πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ νιφθιεξν θχθιν ηεο δσήο κηαο
εξγαζίαο ηππσκέλσλ ππνζηξσκάησλ, λα παξέρεη κηα κεζνδηθφηεηα γηα ηελ
ξνέο ηεο δνπιεηάο, λα επηηξέςεη ζηα ζπζηήκαηα ξνήο ηεο δνπιεηάο ή MIS γηα
λα ξσηήζνπλ ηηο λέεο ζπζθεπέο γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζην
JDF, θαη λα παξαζρεζεί κηα γιψζζα εληνιήο θαη ειέγρνπ πνπ επηηξέπεη ζηα
ζπζηήκαηα ξνήο ηεο δνπιεηάο ή MIS γηα λα ειέγρεη ηηο ζπζθεπέο.

JDF
Consumer

Μηα ζπζθεπή, έλαο ειεγθηήο, κηα δηαδηθαζία, κηα ζεηξά αλακνλήο,
ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ., δηαβάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί) απφ ην JDF.

JMF

Job Messaging Format. Έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε πνιιά ηθαλά επίπεδα -- ε
γιψζζα εληνιήο θαη ειέγρνπ πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ JDF. πσο ην
JDF, ππάξρεη επίζεο ην element JMF, ην νπνίν είλαη έλα θνξπθαίν ζηνηρείν
κέζα ζην JDF. Σν JMF εηδηθεχεηαη κέζα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ JDF... δελ
είλαη ρσξηζηά CIP4 πξφηππα.

Job

ην JDF κηα εξγαζία απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο πνπ είλαη
δνκεκέλνη ζην ηεξαξρηθφ δέληξν θαη πεξηγξάθεη επίζεο ηελ παξαγσγή πνπ
επηδηψθεηαη απφ έλαλ πειάηε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ "ε εξγαζία" κπνξεί είηε λα
αλαθεξζεί ζε έλαλ ζσξφ ησλ ηππσκέλσλ θχιισλ είηε ζηα ηππσκέλα θχιια. "Δ
εξγαζία" επίζεο αλαθέξεηαη ζηα πνηθίια επίπεδα θσδηθνπνίεζεο κηαο πιήξνπο
δηαηαγήο. Ο εθηππσηήο ζα αλαθεξζεί ζην ζσξφ ησλ θχιισλ πνπ παξάγνληαη
ζε κηα εθηχπσζε, ελψ ν ζχλδεζκνο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε έλα πιήξεο βηβιίν
πνπ απνηειείηαη απφ ηα πνιιαπιάζηα θχιια θαη κηα θάιπςε ελψ ν πειάηεο
ηειψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε φια ηα βηβιία πνπ παξάγνληαη ζε κηα ζπκθσλία.

Μεραλή

Βίηε κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ είηε ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί
ην
JDF.
Μηα κεραλή ειέγρεηαη απφ κηα ζπζθεπή JDF κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε
θάπνηνλ ηξφπνο.
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πνπ

MIS

Σν ιεηηνπξγηθφ κέξνο κηαο ξνήο ηεο δνπιεηάο JDF πνπ επηηεξεί ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ
ειέγρνπ ζπζηεκάησλ. Σν JDF ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο πνπ κπνξνχλ λα
πεξηιάβνπλ ηε ξνή ηεο δνπιεηάο, ηε δηαρείξηζε παξαγσγήο θαη ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ζηελ εθηχπσζε, θαζψο επίζεο θαη ζπζηήκαηα MIS πνπ ηππψλνπλ
ππνζηξψκαηα. Αελ πξέπεη λα κπεξδεπηεί κε ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ MIS ή δηαρείξηζεο. Δ ρξήζε JDF "ηνπ MIS" δελ
απαηηεί ηε δηνηθεηηθή ππνβνιή έθζεζεο, ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηε
ινγηζηηθή, ή άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνλννχληαη απφ ηελ επξχηεξε γεληθή
ρξήζε ηνπ MIS.

Node

Ο ηχπνο ζηνηρείσλ JDF πνπ απαξηζκεί ηνπο πφξνπο θαη ηελ δηαδηθαζίαο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα παξαγάγεη έλα ηειηθφ ή ελδηάκεζν πξντφλ.

Partition

ην JDF ηα κεκνλσκέλα θπζηθά θαη ινγηθά κέξε κηαο εξγαζίαο
πξνζδηνξίδνληαη απφ "ην partit ions."
Γιψζζα πεξηγξαθήο ζειίδσλ. Έλαο γεληθφο φξνο γηα νπνηαδήπνηε γιψζζα πνπ

PDL

πεξηγξάθεη ηηο ζειίδεο πνπ κπνξείηε λα ηππσζεηε.

PJTF

Φνξεηφ ζρήκα εηζηηεξίσλ εξγαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιίζαο, ην νπνίν
ραξηνγξαθείηαη άκεζα ζε JDF ζηελ πξνδηαγξαθή JDF

PPF

CIP3S πξνδηαγξαθή ζρήκαηνο παξαγσγήο ηππσκέλσλ πιψλ, ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα βαζηθά ζπζηήκαηα πξνδηάζεζεο κειαληνχ θαη
δηαηεξείηαη απφ CIP4.

Process

Έλα κεκνλσκέλν βήκα ζηε ξνή ηεο δνπιεηάο παξαγσγήο.

Queue

Οληφηεηα πνπ δέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο θαηαρσξήζεηο εξγαζίαο γηα κηα
ζπζθεπή κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κελχκαηνο JMF.

Resource

Μηα θπζηθή ή ινγηθή νληφηεηα πνπ ηξνπνπνηείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ
θφκβν JDF. Κάζε δηαδηθαζία έρεη ηηο εηζαγσγέο θαη ηα απνηειέζκαηα. Δ
παξαγσγή κηαο δηαδηθαζίαο ζε JDF γίλεηαη ε εηζαγσγή ζηελ επφκελε
δηαδηθαζία, ηφζν ζπιινγηθά νη εηζαγσγέο θαη ηα απνηειέζκαηα θαινχληαη
"πφξνπο." Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ην έγγξαθν, ηηο εηθφλεο, ή ηηο
παξακέηξνπο δηαδηθαζίαο.

Tag

Έλα θαηαζθεχαζκα XML πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ έλαξμε ή ην ηέινο ελφο
ζηνηρείνπ XML.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΚΑΗ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΣΧΝ

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ απφδεημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ-εξεπλεηηθνχ κνληέινπ,δεκηνπξγήζακε
δεδνκέλα εξσηήκαηα, ζηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ηνπ
ηνκέα ηεο εθηππσηηθήο, γηα ην H.E.E..
Μέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε,θαηαγξάθεθαλ θαη έγηλαλ ηαμηλνκήζεηο ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο
ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο έληαμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ζε παξαγσγηθή
θαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα.
Με ζθνπφ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ δξάζεσλ ζηα κνληέια θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ, ζην Δ.Β.Β.,
παξνπζηάδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο κε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ζε θαηαγεγξακκέλεο πξνηάζεηο.
Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο RFID - εθηππσκέλεο νζφλεο, ζηα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο –
[Ζιεθηξνληθά Δκπινπηηζκέλν Έληππν, δηα κέζνπ ησλ ηερλνινγηψλ εθηχπσζεο]

Ώγαπεηνί πλάδειθνη,
Με ηελ αλαθνξά κνπ απηή ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν, ζαο θνηλνπνηψ ηελ θαηλνηνκία ησλ βηνκεραληθψλ
ηερλνινγηψλ εθηχπσζεο θαη εηδηθφηεξα ζηα ηκήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ εληχπνπ, ηεο πξνεθηχπσζεο, ηεο
εθηχπσζεο θαη ηεο πεξάησζεο, φπνπ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα βηνκεραληθήο εθηππσηηθήο παξαγσγήο
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (θεξαίεο RFID - θπθιψκαηα, νζφλεο, θ.ιπ.).
Μέζα απφ απηή ηελ επηζηνιή ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα δηαζέζεηε ηνλ ρξφλν ζαο, γηα ηελ
απάληεζε ζην επηζπλαπηφκελν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ εθηππσηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ζαο
αλαθέξακε.
Μέζσ απηήο ηεο εξεπλεηηθήο θαηαγξαθήο ζα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο
ηάζεηο ηεο ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο αγνξάο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζα
παξνπζηαζηνχλ ζηελ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή κε ηίηιν:
Ζιεθηξνληθά Δκπινπηηζκέλν Έληππν,
[Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο RFID-νζφλεο, ζηα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο].
Μπνξείηε λα απνζηείιεηε ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζην fax 210-5385427 ή ζην e-mail:
nomic@aegean.gr, έσο ηηο 31 Μαίνπ 2007.
αο Βπραξηζηψ ζεξκά,
Ννκηθφο ππξίδσλ
Βξεπλεηήο
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Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο RFID ζηα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο Δκπινπηηζκέλν Έληππν

Ζιεθηξνληθά

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηηο επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ηε βηνκεραλία εθηππψζεσλ
ΒΡΧΣΔΒΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΤΠΧΔ ΣΔ ΚΒΡΏΕΏ ΣΔΝ ΒΚΑΟΣΕΚΔ ΒΚΣΤΠΧΣΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ
Δξψηεζε 1:
Ώληηθείκελν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο;
(Mπνξείηε λα ζεκεηψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο).
Πξνεθηχπσζε.............................
Βθηχπσζε
Ληζνγξαθία φθζεη......................
Μεηαμνηππία..............................
ΐαζπηππία..................................
Φιεμνγξαθία...............................
Φεθηαθή εθηχπσζε.....................
Κπηηνπνηία.............................................
ΐηβιηνδεζία.............................................
Παξαγσγή ράξηηλεο θαη απηνθφιιεηεο εηηθέηαο............................
Μεραλνγξαθηθφ έληππν.......................................
Άιιν, παξαθαινχκε πξνζδηνξίζηε......................................……..
Eξψηεζε 2:
Βηζαγσγή
Σν ζχζηεκα RFID, είλαη έλα πξνζδηνξηζηηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ξαδην-ζπρληθνχ εληνπηζκνχ θαη
απνηειείηαη απφ, θεξαία εθπνκπήο θαη ηζηπ (κλήκε πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ).Λεηηνπξγεί θαη
επηθνηλσλεί αζχξκαηα, (κέζα απφ πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ ηζηπ), κε δέθηε θαη κπνξεί λα
κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθφ κέζν, π.ρ. Δ/Τ, PDAs, θηλεηφ ηειέθσλν,θ.ιπ.
ηηο γξαθηθέο ηέρλεο θαη ηελ ηερλνινγία εθηππψζεσλ κπνξνχκε κε βηνκεραληθή ξνή εξγαζίαο λα
παξάγνπκε ην ζχζηεκα RFID (θεξαία θαη ηζηπ). Ώπηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ηελ εθηχπσζε εηδηθψλ
αγψγηκσλ κειαληψλ θαη ηελ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ ηζηπ ζηελ θεξαία, ζην εθηππσκέλν
ππφζηξσκα.
ΐαζηζκέλνη ζε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ αξρίδεη λα πινπνηείηαη,
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εγθαηάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζε πνηφ βαζκφ είζηε
ελεκεξσκέλε/νο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα έληππα θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ
παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία;
Πιήξσο ........., Aξθεηά ..........., Μεξηθψο..........., Βιάρηζηα............., Kαζφινπ.............
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Eξψηεζε 3:
ηε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, πνχ ζεσξείηε φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ζε φηη
αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ RFID ζηελ έληππε παξαγσγηθή δηαδηθαζία;
Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο δίδνληαο φκσο βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο, απφ ην
1 έσο ην 5 φπνπ, 1 = κηθξή ζπνπδαηφηεηα, 2 = κέηξηα ζπνπδαηφηεηα, 3 = κεγάιε ζπνπδαηφηεηα, 4 =
πνιχ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα θαη 5 = ηδηαίηεξα πνιχ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα.
ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εληχπνπ,____________________
ηελ πξνεθηχπσζε, ___________________________
ηελ εθηχπσζε / πεξάησζε, _____________________
ηελ ζπκβαηφηεηα / θαηαιιειφηεηα ηνπ εθηππσηηθνχ ππνζηξψκαηνο,
___________________________________
ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο / επθνιία
εθαξκνγήο ζην workflow θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ____________________________________
Eξψηεζε 4:
Θεσξείηε φηη ζα ζαο εμππεξεηνχζε λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν κε
πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο RFID ζηελ παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία;

Πνιχ .......... Aξθεηά ........... Λίγν .......... Kαζφινπ .........
Eξψηεζε 5:
Καηά ηελ γλψκε ζαο πνηά ζα ήηαλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ εζείο ζεσξείηε πην ρξήζηκα γηα λα
πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο RFID ζηελ
παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία;
5.1: Γηα ηελ εθαξκνγή RFID, (Λεηηνπξγηθφ κνληέιν θεξαίαο)

πκβαηηθή εθηππσηηθή κέζνδνο
ρεδηαζκφο Βληχπνπ
Οξγάλσζε
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Σαμηλφκεζε
Ρνή εξγαζίαο

Πξνεθηππσηηθέο εξγαζίεο
Αηακφξθσζε
παξαγσγή

επηθάλεηαο

γηα

Καηαζθεπή κήηξαο

Βθηχπσζε
Πεξάησζε
Βηδηθέο
Βθαξκνγέο
πιαζηηθνπνίεζε)

(βεξλίθη-

5.2: Παξαθαινχκε επηιέμηε απφ ηνλ (παξαθάησ), θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηνηρείσλ, εθείλα πνπ
θαηά ηελ γλψκε ζαο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά. Ώπαληήζηε ηνπνζεηψληαο ην αληίζηνηρν γξάκκα ζην
θελφ ηνπ πίλαθα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Πξνδηαγξαθή (Πξδθο.)
Ννκνζεζία (Νκζ.)
Οδεγίεο εθαξκνγήο (Οδγ. Βθξκ)
Πξφηππα (Πξηπα.)
Βπεθηάζεηο ινγηζκηθνχ / Νέν ινγηζκηθφ (Ν.Λγζκ.)
ηνηρεία θφζηνπο (η. Κνζη.)
ηνηρεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ λέσλ εθαξκνγψλ RFID, ηππσκέλσλ ειεθηξνληθψλ (Πνηνηηθνχ
ειέγρνπ)
Πξνδηαγξαθέο ππνζηξσκάησλ / κειαληψλ (Πξδθο. Τπζηξ. Μειαλ.)
Καηάιιεινο εμνπιηζκφο ( Βμπι.)
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Ώπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ην πξνζσπηθφ (Αμη.αλζξ.δπλ.)
Ώλάγθεο ζε λέν πξνζσπηθφ κε εμεηδίθεπζε πέξαλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφο,
πιεξνθνξηθφο,...), (Πξζπ.εμεηδ.)
Βηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (Βηδ. Σρλ. Υξθη.)

Δπηζπλαπηφκελνο Πίλαθαο
Ώπαληήζεηο

ρεδηαζκφο Βληχπνπ
Πξνεθηχπσζε
πκβαηηθή Βθηχπσζε
Παξαγσγή θαη Ρνή Βξγαζίαο

Πεξάησζε θαη ΚπηηνπνηΎα
Βηδηθέο Βθαξκνγέο

Δξψηεζε 6 :
Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε εδψ νπνηνδήπνηε ζρφιην ή παξαηήξεζε ηπρφλ έρεηε γηα ην ζέκα πνπ
πξαγκαηεχεηαη ην εξσηεκαηνιφγην.

ΖΜΔΗΧΖ
Οη απαληήζεηο είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.

Eπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ζαο ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν.

ΝΟΜΗΚΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
Δξεπλεηήο
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ
(ΔΜΒΕΧΣΒ ΏΝΏΛΟΓΏ)
1. ΖΛΗΚΗΑ
2. ΦΤΛΟ

18 – 25 

25 – 34 

Άλδξαο 

35 – 50 

50 θαη Άλσ 

Γπλαίθα 

3. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ – ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΝΧΔΗ
Ώπφθνηηνο Αεκνηηθνχ 
Ώπφθνηηνο Γπκλαζίνπ 
Ώπφθνηηνο Λπθείνπ 
Πηπρηνχρνο ΏΒΕ-ΣΒΕ 
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 
4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Αεκφζηνο Τπάιιεινο 
Εδησηηθφο Τπάιιεινο 
Βιεχζεξνο επαγγεικαηίαο 
πληαμηνχρνο 
ΏΛΛΟ – Πξνζδηνξίζηε  …………………………………………………………….
5. ΟΗΚΟΓΔΝEΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Έγγακνο 

Άγακνο 

6. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ Α ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ
Ώ. Αελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ 
ΐ. Βίκαη ζρεηηθά εμνηθεησκέλνο 
Γ. Βίκαη ηδηαίηεξα έκπεηξνο 

7. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ
Κηλεηφ 
PDA s 
Δ/Τ 
Οη απαληήζεηο είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Eπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ζαο ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν.
ΝΟΜΗΚΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
Δξεπλεηήο

345

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4

«Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ»
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Πεξίιεςε

1. Βηζαγσγή…………………………………………………………………………….
2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ

…………………………

2.1.

Οξηζκνί ............................................................................................................

2.2.

Σαμηλφκεζε επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ ......................................................

3. Βμέιημε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ
3.1.

εκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ πνξεία ηνπ ..............................................................

3.2.

Βπηπηψζεηο ζηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ...........................................

3.3

Οη επηρεηξήζεηο, ε αγνξά θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο .......................................

3.4

Ώληαγσληζηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί θιάδνη ................................................

4. Σν κέιινλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ……………………………………………………..
5. πκπεξάζκαηα

.………………………………………………………………….

ΐηβιηνγξαθία………………………………………………………………………........
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Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ. Αίλνληαη ζρεηηθνί εηπκνινγηθνί νξηζκνί θαη πξνζδηνξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα
πξντφληα ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε δηάθνξεο Βζληθέο, Βπξσπατθέο θαη Αηεζλείο ηαμηλνκήζεηο.
Πεξηγξάθνληαη νη βαζηθνί ζηαζκνί ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία θαη εμέιημε θαη αλαιχνληαη νη επηδξάζεηο
ηνπο ζηε θπζηνγλσκία ηνπ θιάδνπ. Παξνπζηάδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν (επηρεηξήζεηο, έληππα πξντφληα), αιιά θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπ κε
άιινπο ηνκείο φπσο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σέινο ζθηαγξαθείηαη ε δπλακηθή θαη
ην κέιινλ ηνπ ρψξνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, κέζα απφ ην πξίζκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.

1. Δηζαγσγή
ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη, νη λέεο ηερλνινγίεο ησλ κέζσλ νπηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη
απηέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο αιιαγέο. Οη παξαδνζηαθέο εθηππψζεηο θαη ε βηνκεραλία ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ δελ πξέπεη κφλν λα αλαηξέρνπλ ζηηο ηζηνξηθέο ηνπο ξίδεο αιιά πξέπεη επίζεο λα θνηηάδνπλ
κπξνζηά ζε έλα πνιιά ππνζρφκελν κέιινλ. Νέεο εμειίμεηο θαη δπλαηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
εθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε
κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κε ηερλνινγηθά εμειηγκέλα κέζα, νδεγνχλ ζηελ ζεκαληηθή
δηεχξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ κε απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ζπλνιηθά ηνπ θιάδνπ ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ [Institute for print and media technology 2005]. πκπιεξσκαηηθά, ζηα πιαίζηα ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ ε εηθφλα θπξηαξρεί ζε θάζε κνξθή
επηθνηλσλίαο, ε ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε.Γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη απαξαίηεηε κηα κεζνδηθή πξνζέγγηζε θαη κειέηε ηνπ ζέκαηνο.
Δ έξεπλα μεθηλάεη απφ ην νξηζκφ ηνπ ιήκκαηνο «γξαθηθέο ηέρλεο» θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημήο
ηνπ. Δ εμέιημε απηή είλαη αλάινγε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ησλ θαη νδεγεί ζηε ζεκεξηλή ζεψξεζε ηνπ
θιάδνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ
θιάδνπ, πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα κέζα απφ ηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζηαηηζηηθέο
ηαμηλνκήζεηο θαη νλνκαηνινγίεο (ΣΏΚΟΑ, NACE, ISIC, CPA, CPC, θ.ιπ.).
Δ εμέιημε θαη ηα ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχλζεηεο δνκήο θαη ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, πξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. εκαληηθνί
ζηαζκνί ζηελ εμέιημή ηνπ, επηδξνχλ θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ θπζηνγλσκία ηνπ, ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, ηνλ κεραληθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ αιιά θαη ηελ
παξαγσγηθή ηνπ πνιπκνξθία.
Σέινο, ε ζχγρξνλε ζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδεηαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηα πξντφληα ηνπ. Δ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα (θαη φρη αληαγσληζηηθφηεηα) ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ κε άιινπο θιάδνπο (θπξίσο φκσο κε απηφλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ),
απνηειεί επθαηξία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη φρη πιήγκα ηεο απηνλνκίαο ηνπ. Οη γλψζεηο θαη νη
δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ δηαζχλδεζε ησλ αληηθείκελσλ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη
ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηηο κέξεο καο. Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πιενλεθηηθή ηνπ ζέζε ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ
ππεξθαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, σο θνξέαο λέσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη
φρη απνθιεηζηηθά σο εθηππσηηθή βηνκεραλία. Δ παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε θπξίσο ζε πξνζσπηθφ
αξρείν κειεηψλ, ζε άξζξα πεξηνδηθψλ, ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε έξεπλεο ηεο ICAP.
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2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ
Ξεθηλψληαο ηε κειέηε ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη ζθφπηκν, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηνπ πεξηβάιινληνο, λα νξίζνπκε ηα πιαίζηα ζηα νπνία ν θιάδνο απηφο δεκηνπξγήζεθε αιιά θαη
εμειίρζεθε. Δ εηπκνινγηθή εξκελεία ηεο θξάζεο «Γξαθηθέο Σέρλεο».
2.1.

Οξηζκνί

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, παξά ηε κεγάιε ηζηνξία ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ζηα πεξηζζφηεξα Βιιεληθά
ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο ζπλήζσο δελ ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ ιήκκαηνο «γξαθηθέο ηέρλεο», ελψ αλ
ππάξρεη ε αλαθνξά είλαη ζπλνπηηθή θαη φρη επεμεγεκαηηθή. Ώλαιχνληαο ηε θξάζε ζηα δχν ζπζηαηηθά
ηεο ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηηο γξαθηθέο ηέρλεο σο «ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ δεκηνπξγηθψλ
εθθξάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ κε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθή θαη δηέπνληαη απφ αηζζεηηθνχο
θαλφλεο», ζπλδπάδνληαο ηνπο παξαθάησ ζρεηηθνχο νξηζκνχο ησλ επηκέξνπο φξσλ: «Γξαθηθφο: απηφο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθή» [Μπακπηληψηεο 1998] θαη «Σέρλε: ειεχζεξε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε έξγα πνπ δηέπνληαη απφ αηζζεηηθνχο θαλφλεο» [Μπακπηληψηεο 1998].
Σν παξαδνζηαθφ λφεκα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ αλαθέξεηαη ζηηο θαιιηηερληθέο εθείλεο δηαδηθαζίεο πνπ
βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε ηεο «γξακκήο» θαη ιηγφηεξν ηνπ ρξψκαηνο (π.ρ. ζρεδίαζε, θαιιηγξαθία,
ραξαθηηθή) [MSN Encarta dictionary 2006]. ηε ζχγρξνλε νξνινγία φκσο, αθνξά ην ζχλνιν ησλ
κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε, ηελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα, ηελ
εθηχπσζε θαη αλαπαξαγσγή θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ (ηππνγξαθία, θσηνγξαθία, εθηχπσζε θ.ιπ.), ζπρλά
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ [Μπακπηληψηεο 1998]. Άιιεο πεγέο [ΐηζπλφο θαη Λπκπεξάθεο
2002], [Meggs 1998], δηεπξχλνπλ ησλ νξηζκφ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα «πνιπκέζα» ζην πεδίν
εθαξκνγψλ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.Ο Ννκηθφο .(2006), πξνηείλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ νξηζκφ γηα ηηο
Γξαθηθέο Tέρλεο :
• Σν ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ κεζφδσλ, ηνκέσλ, θάζεσλ θαη ηερλoινγηψλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε - επηκέιεηα θαη παξαγσγή ζε έλα έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν πξντφλ. Γίλεηαη κε παξαδνζηαθφ (ζπκβαηηθφ) ή ειεθηξνληθφ κέζν. 2. Δ γξαθηθή απεηθφληζε
πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ή θαη ε παξαγσγή ηνπ ζε ππνζηξψκαηα, κέζσ ζρεδίαζεο, εηθφλαο ή
θεηκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνκείο, πξνεθηχπσζεο - εθηχπσζεο – πεξάησζεο, [Ννκηθφο . 2006].
Ώξρηθά νη Γξαθηθέο Σέρλεο μεθίλεζαλ σο ην ζχλνιν ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ κε ηε ρξήζε ηεο
γξαθήο θαη ζήκεξα ην πεδίν αλαθνξάο ηνπο έρεη δηεπξπλζεί ηφζν πνιχ ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο
ηηο ηερληθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (ππεξεζίεο) γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή πξντφλησλ
νπηηθήο επηθνηλσλίαο (έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ).
Ο ρψξνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ παξνπζηάδεη ζπλεπψο ζήκεξα κηα ζχλζεηε δνκή, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά
ηελ αηζζεηηθή κε ηελ ηερλνινγία, ηελ ηέρλε κε ηελ ηερληθή, ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε κε ηελ παξαγσγή
θαη ηελ αλαπαξαγσγή, πνπ νδεγνχλ ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο. Άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη
κε ηνλ φξν «Γξαθηθέο Σέρλεο» είλαη νη ηνκείο ηεο «Γξαθηζηηθήο» θαη ηεο «Σερλνινγίαο ησλ Βθηππψζεσλ»
[ΐηζπλφο θαη Λπκπεξάθεο 2002]. Ο ζχγρξνλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θιάδνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ,
ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γξαθηζηηθήο δεκηνπξγίαο, ηεο Πξνεθηχπσζεο, ηεο Βθηχπσζεο θαη ηεο Πεξάησζεο
θαη αλαιχεηαη κε επηκέξνπο έλλνηεο ησλ κεζφδσλ, φπσο, ε ηππνγξαθία, ε ιηζνγξαθία, ε κεηαμνηππία, ε
θσηναλαπαξαγσγή, ε βηβιηνδεζία, ε ζπζθεπαζία θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε Γξαθηθή Έληππε ΐηνκεραλία [Ώπέξγε θαη Μπηηδέλεο 2000].
2.2.

Σαμηλφκεζε επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ

Δ επνρή ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζε νιφθιεξε ηελ βηνκεραλία
ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εκπφξην, δηαθήκηζε,
ζπζθεπαζία, ελεκέξσζε, θ.ιπ.). Δ ζχλζεηε δνκή ηνπ θαη νη πνιιαπινί ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαζηζηνχλ ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο
κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη απαξαίηεηε ε ηαμηλφκεζε θαη ε νκαδνπνίεζή ηνπο.
[Βι. θαηάηαμε θιάδνπ ζε 1. Σερλνινγίεο Σνκείο, 2. Μέζνδνη Δθηχπσζεο ], Κεθ. 2.9.1. / 2.10. /2.11.
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Βηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ
Γεληθή θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηελ Βιιάδα κπνξνχκε λα επεμεξγαζζνχκε
ζηνλ αληίζηνηρν νδεγφ ηνπ θιάδνπ (ΐηβιίν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ) ) [ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ 2004].
Δ έθδνζή ηνπ απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηελ Βιιάδα
θαη πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο :
Αξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εκπνξηθή δξάζε ηνπ θιάδνπ (Μεραλήκαηα, Τιηθά, Υαξηί, Πξντφληα
πξνο εθηχπσζε),
Ώπαζρφιεζε κε ηελ παξαγσγή ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ (Πξνεηνηκαζία, Βθηχπσζε,
Βπεμεξγαζία, πζθεπαζία, Βθδφζεηο, Αηαθήκηζε, πλαθή Βπαγγέικαηα, Πξαθηνξεία, ρνιέο,
σκαηεία),
πλεξγάδνληαη -ζρεηίδνληαη κε ηελ Φεθηαθή Σερλνινγία (Μεραλήκαηα, Τιηθά Βθηχπσζεο,
Φεθηαθέο Βθηππψζεηο, Βπεμεξγαζία - Φηλίξηζκα, Multimedia - Cliparts - Data θάξηεο,
Τπεξεζίεο Αηαδηθηχνπ).
Οη επηρεηξήζεηο θαη πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ παξνπζηάδνληαη
κέζα απφ ηελ αθφινπζε νκαδνπνίεζε :
1. Μεραλήκαηα

12. Πξαθηνξεία – ρνιέο –
σκαηεία - Βλψζεηο

2. Τιηθά

13. Μεραλήκαηα Φεθηαθψλ
Βθηππψζεσλ

3. Υαξηί
4. Πξντφληα πξνο Βθηχπσζε
5. Κιάδνο Πξνεθηχπσζεο

14. Τιηθά Φεθηαθψλ
Βθηππψζεσλ

6. Κιάδνο Αηαθήκηζεο

15. Φεθηαθέο Βθηππψζεηο

7. Κιάδνο Βθηππψζεσλ

16. Βπεμεξγαζία - Φηλίξηζκα
Φεθηαθψλ Βθηππψζεσλ

8. Κιάδνο Βπεμεξγαζίαο

17. Cliparts - Multimedia Φσηνγξάθεζεο Studio

9. Κιάδνο πζθεπαζίαο
10. Κιάδνο Βθδφζεσλ

18. Τπεξεζίεο Αηαδηθηχνπ

11. πλαθή Βπαγγέικαηα

Σαμηλφκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, (ΣΑΚΟΓ 2003)
Δ ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΏΚΟΑ), πνπ παξέρεηαη απφ
ηελ Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Βιιάδνο, πξνζθέξεη κηα ηππνπνηεκέλε θσδηθνπνίεζε θαη
θαηάηαμε θιάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. ε απηή ηελ ηαμηλφκεζε
πεξηγξάθεηαη θαη ν ρψξνο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ζηελ θαηεγνξία ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ΑΒ
«Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ, παξαγσγή ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί, «Βθδνηηθέο θαη εθηππσηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο». Ο θιάδνο κε θσδηθφ αξηζκφ 21 αθνξά ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη
πξντφλησλ απφ ραξηί, ελψ ν θιάδνο κε θσδηθφ αξηζκφ 22 αθνξά ηηο εθδφζεηο, ηηο εθηππψζεηο θαη ηελ
αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο.
Ο θιάδνο κε θσδηθφ αξηζκφ 22, αθνξά ην θχξην κέξνο δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ησλ γξαθηθψλ
ηερλψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, άιισλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ θαη
βηβιίσλ. ηα πιαίζηα ησλ εθηππσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επίζεο πεξηιακβάλεη, εθηππψλνληαη
πξντφληα φπσο εθεκεξίδεο, βηβιία, πεξηνδηθά, επηρεηξεκαηηθά έληππα, επρεηήξηεο θάξηεο, θαη άιιν
έληππν πιηθφ θαη εθηεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, φπσο είλαη ε βηβιηνδεζία, νη ππεξεζίεο
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ζηεξενηππίαο θαη ε απεηθφληζε δεδνκέλσλ. ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηχπσζε
πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο κέζνδνη, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά κηαο εηθφλαο απφ κηα
πιάθα, κηα νζφλε ή απφ έλα αξρείν ππνινγηζηή ζε έλα κέζν (π.ρ. ραξηί, πιαζηηθφ, κέηαιιν, μχιν, θ.α.).
Ώπφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο είλαη, ε φθζεη - ιηζνγξαθία, ε βαζπηππία, ε
θιεμνγξαθία θαη ε ςεθηαθή εθηχπσζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνεθηχπσζεο θαη άιιεο βνεζεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θιάδν κε θσδηθφ αξηζκφ 22
[Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Βιιάδνο 2003]. Οη ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ
θιάδν 22 (ΣΏΚΟΑ) είλαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζνη :
 ΔΚΓΟΔΗ, (Έθδνζε βηβιίσλ, Έθδνζε εθεκεξίδσλ, Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο, Έθδνζε
πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ, Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο)
 ΔΚΣΤΠΧΔΗ (Βθηχπσζε εθεκεξίδσλ, Βθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ., ΐηβιηνδεζία,
Αξαζηεξηφηεηεο πξνεθηχπσζεο, ΐνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε)
 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ (Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ
κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ, Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο εηθφλαο,
Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο)
Σα πξντφληα ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, φπσο απηά πξνθχπηνλ απφ ηηο ελδηάκεζεο αιιά θαη
ηειηθέο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο ζηε ΣΏΚΟΑ είλαη :
 ΐηβιία, θπιιάδηα, έληππα, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα,
 Βθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθά,
 Φσηνγξαθίεο, έξγα ραξαθηηθήο, ηαρπδξνκηθέο θάξηεο, εκεξνιφγηα, έληππα δηαθεκηζηηθά /
ελεκεξσηηθά / θ.α., αθίζεο, αληίγξαθα έξγσλ ηέρλεο,
 Παξηηηνχξεο, δηαθεκηζηηθνί θαηάινγνη, πξνζπέθηνπο, γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα, ηίηινη
θπξηφηεηαο, επηηαγέο, άιια ρξεφγξαθα, κεηξψα, θαηάζηηρα, ιεπθψκαηα, έληππα επηρεηξήζεσλ,
άιιν εκπνξηθφ έληππν πιηθφ, ραξηηθά είδε πξνζσπηθήο ρξήζεο θαη ινηπφ έληππν πιηθφ,
 Τιηθά ζπζθεπαζίεο θαη άιια έληππα πεξηέθηεο,
 ηεξεφηππα, κήηξεο, εθηππσηηθέο πιάθεο θ.ιπ.
Άιιεο δηεζλείο ηαμηλνκήζεηο
Δ ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΏΚΟΑ), απνηειεί ην εζληθφ
πιαίζην ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Βιιάδα θαη ζπλεπψο θαη ηνπ
θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Δ ΣΏΚΟΑ φκσο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο θαη ζπλερψο πξνζαξκφδεηαη
ζηηο εθάζηνηε αλαζεσξήζεηο ησλ δηεζλψλ νλνκαηνινγηψλ θαη ηαμηλνκήζεσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
θπξίσο απηψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Δ NACE (Nomenclature des Activites economiques dans la
Communaute Europeenne) απνηειεί ηελ γεληθή βηνκεραληθή ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Δ NACE παξνπζηάδεη κεγάιε νκνηφηεηα φζνλ
αθνξά ηελ νλνκαηνινγία θαη θαηάηαμε ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ κε ηελ
ΣΏΚΟΑ. ην Παξάξηεκα 3, φπνπ ππάξρνπλ νη ζρεηηθνί κε ηηο Γξαθηθέο Σέρλεο θσδηθνί NACE
[European Commission 2006], είλαη θαλεξή ε αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο Βπξσπατθήο ηαμηλφκεζεο NACE
θαη ηεο εζληθήο ΣΏΚΟΑ, πνπ ζηελ νπζία απνηειεί πξνζαξκνγή ζην Βπξσπατθφ πξφηππν.
Παξαηεξνχληαη ειάρηζηεο δηαθνξέο, ζε επίπεδν θσδηθνπνίεζεο φπσο ε ρξήζε ηνπ «9» σο ηειεπηαίνπ
ςεθίνπ ζηνπο ηεηξαςήθηνπο θιάδνπο θαη ε ρξήζε ηεο «ηειείαο» (π.ρ. ΣΏΚΟΑ: 222.9: ΐνεζεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε θαη NACE: 22.25 - Ancillary activities related to printing).
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Δ δηεζλήο ηαμηλφκεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ νλνκάδεηαη ISIC
(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο NACE θαη θπζηθά ηεο ΣΏΚΟΑ. Παξά ηε ζπκβαηφηεηα θπξίσο σο πξνο ηελ
νλνκαηνινγία, ε NACE θαη ε ISIC παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ νκαδνπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ISIC νη εθηππψζεηο θαη ε αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ
κέζσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (Section C, Division 18: Printing and reproduction
of recorded media) [United nations Statistic Division 2006], ελψ νη εθδφζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηνκέα
ηεο Πιεξνθφξεζεο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο (Section J, Division 58: Publishing activities).
Σέινο, άιιεο ηαμηλνκήζεηο φπσο ε CPC (Central Product Classification) ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαη ε
CPA (Classification of Products by Activity) ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ
πξντφλησλ θαη φρη ησλ δξαζηεξηνηήησλ / ππεξεζηψλ. Δ ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ CPC γίλεηαη
κε βάζε ηελ πιηθή ηνπο ζχζηαζε θαη θχζε, ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο (δει.
ΐηβιία, ραξηνπνιηφο, εθεκεξίδεο, εθηππσηηθέο πιάθεο, θ.ιπ. ηαμηλνκνχληαη ζηελ ίδηα νκάδα) [United
Nations Classifications Registry 2002]. Ώληίζεηα, ε δηάξζξσζε ηεο CPA αληηζηνηρεί ζε φια ηα επίπεδα
κε ηε δηάξζξσζε ηεο NACE Ώλαζ. 1.1 θαη είλαη ιεπηνκεξέζηεξε απφ απηή ηεο CPC.
Παξνπζηάδεηαη κηα γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζρέζεο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ, Βπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ
ζηαηηζηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ.
Γξαζηεξηφηεηε
ο

Παγθνζκίσο

Δπξσπατθή Έλσζε

Δζληθφ Δπίπεδν

Πξντφληα

ISIC Ώλαζ..3.1

-

CPC

-

Άιιεο
ηαμηλνκήζεηο

NACE Ώλαζ.1.1

-

CPA

-

Άιιεο
ηαμηλνκήζεηο
(π.ρ.
PRODCOM)

Βζληθέο
Βθδνρέο ηνπ
NACE Ώλαζ.1.1

-

Βζληθέο
Βθδνρέο ηνπ
CPA

-

ΣΑΚΟΓ 2003

ρέζε δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ηαμηλνκήζεσλ
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3. Δμέιημε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ
3.1.

εκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ πνξεία ηνπ

Μειεηψληαο ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ θιάδν ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ παξαηεξνχκε ηελ εθπιεθηηθή πνξεία ηνπ θαη εμέιημε. Μεηά ηα πξψηα δείγκαηα
γξαθηθνχ ζρεδίνπ (ηνηρνγξαθίεο απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή ζην ζπήιαην Lascaux), θαη ηε γέλλεζε
ηεο γξαθήο [Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία 2006], νη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ ήηαλ νη αθφινπζνη :
1. Δ εθεχξεζε ηνπ ραξηηνχ αλακθηζβήηεηα απνηέιεζε ηε βάζε εμέιημεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ θαη κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σππνγξαθίαο. ήκεξα είλαη βαζηθή πξψηε χιε, ρακεινχ
θπξίσο θφζηνπο, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ (έληππα, ζπζθεπαζίεο,
θ.ιπ.) [Σακπνπξαηδήο 1981].
2. Δ γέλλεζε ηεο Σππνγξαθίαο είλαη ν επφκελνο ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ θιάδνπ.
Ώξρηθά κε ηε ρξήζε ζθξαγίδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ράξαμε ζε δηάθνξεο πιάθεο θαη ηελ
απνηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ραξηί, ν θιάδνο νδεγήζεθε ζηε εθεχξεζε ησλ θηλεηψλ ηππνγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Λαπξέληην Κνζηέξ θαη ηεο κεραληθήο εθηχπσζεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ [Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία 2006]. Δ εθεχξεζε ηεο κεραληθήο ηππνγξαθίαο θαη αξγφηεξα ε κεραλνπνίεζε ηεο
ζηνηρεηνζεζίαο (ιηλνηππία, κνλνηππία), έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ
θαζψο αχμεζαλ ηελ ηαρχηεηα παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηππνγξαθηθψλ αιιά θαη ραξαθηηθψλ,
μπινγξαθηθψλ θαη ραιθνγξαθηθψλ εληχπσλ πςειήο ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. Βπίζεο, λέα
είδε εληχπσλ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο φπσο εθεκεξίδεο, εγθπθινπαίδεηεο θαη εθδνηηθέο ζεηξέο,
δηακνξθψλνληαο θαηλνχξηα κέζα έληππεο επηθνηλσλίαο, πνπ ε βαζκηαία εμέιημή ηνπο ηα δηαηήξεζε
κέρξη ζήκεξα [ΐηζπλφο θαη Λπκπεξάθεο 2002].
3. Δ εθεχξεζε ηεο ιηζνγξαθίαο ηνπ Alois Senefelder απνηέιεζε ηε ζεκειηαθή ηερληθή ηεο
εθηππσηηθήο κεζφδνπ ηεο επηπεδνηππίαο, ζεκαηνδνηψληαο κηα λέα επνρή ζηελ ηζηνξία ησλ
εθηππψζεσλ θαη ηνπ εληχπνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ηφηε ππάξρνπζα κέζνδν ηεο αλαγιπθνηππίαο
(ηππνγξαθία, μπινγξαθία, ραιθνγξαθία). Δ εθεχξεζε ηεο θσηνγξαθίαο επεξέαζε ζεκαληηθά ησλ
ρψξν ηνλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαζψο νδήγεζε ζε εμέιημε ησλ ηερληθψλ ηεο ιηζνγξαθίαο
(ρξσκνιηζνγξαθία, θσηνιηζνγξαθία θαη θσηνιηζνγξαθία φθζεη) πνπ πξνζέθεξαλ έλα λέν είδνο
εληχπνπ κε ζρέδηα θαη εηθφλεο εληππσζηαθήο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο.
4. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο θσηνιηζνγξαθίαο φθζεη, εμειίρζεθαλ
(επσθεινχκελεο απφ ηηο λέεο ηερλνινγηθέο, ειεθηξνληθέο θαη κεραλνινγηθέο δπλαηφηεηεο) θαη
άιιεο ηερληθέο εθηχπσζεο φπσο ε θιεμνγξαθία, ε κεηαμνηππία θαη ε βαζπηππία. Ώπφ ηφηε κέρξη
ζήκεξα θαζηεξψζεθαλ ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη απνηεινχλ θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
θιάδνπ (π.ρ. ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο).
5. Σν πέξαζκα απφ ηελ θσηνιηζνγξαθία φθζεη ζηελ θσηνζηνηρεηνζεζία απνηειεί έλα αθφκε
ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ώλ θαη νη θσηνζηνηρεηνζεηηθέο
κεραλέο (1εο, 2εο θαη 3εο γεληάο) δελ θαηάξγεζαλ ηελ παξαδνζηαθή «ρεηξνθίλεηε» ζηνηρεηνζεζία,
παξφια απηά απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ην πέξαζκα ζηελ ζεκεξηλή «ειεθηξνληθή
θσηνζηνηρεηνζεζία».
6. Δ ειεθηξνληθή θσηνζηνηρεηνζεζία απνηέιεζε πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ησλ γξαθηθψλ
ηερλψλ, θαζψο απηνκαηνπνίεζε πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηππνγξαθηθήο παξαγσγήο,
πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηνλ ξφιν ηνπ ηππνγξάθνπ.
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7. Σέινο ν ζπλδπαζκφο ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ νδήγεζε
ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πεδίνπ επηθνηλσληαθψλ εθαξκνγψλ, ηα πνιπκέζα επηθνηλσλίαο. Σα
πνιπκέζα παξνπζηάδνληαη ζήκεξα σο έλα λέν πεδίν εθαξκνγψλ ηνπ βαζηθνχ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ
ηερλψλ, κε απίζηεπηε δπλακηθή εμέιημεο ζην άκεζν κέιινλ [ΐηζπλφο θαη Λπκπεξάθεο 2002].
Μέζα απφ φια απηά ηα ζηάδηα, θαηαιήγνπκε ζην ζχγρξνλν θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ν νπνίνο
απνηειεί έλαλ απηφλνκν θαη πνιπζχλζεην ρψξν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηηο δηθέο ηνπ
εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Σν πιήζνο θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζήκεξα ηηο γξαθηθέο ηέρλεο ζπλνςίδνληαη ζε 4 ζηάδηα πνπ αθνξνχλ
ζηε γξαθηζηηθή δεκηνπξγία (αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή επηκέιεηα, ζρεδηαζκφο εληχπνπ), ζηελ
πξνεθηχπσζε (ζηελ νπνία πνιιέο θνξέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία), ζηελ
εθηχπσζε θαη ηέινο ζηελ πεξάησζε ηνπ εληχπνπ.
Παξά ηα νκαδνπνηεκέλα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, νη δηάθνξνη
ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ εμέιημή ηνπ επέθεξαλ αιιαγέο ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπ,
ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
3.2.

Δπηπηψζεηο ζηε δνκή θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ

Μειεηψληαο ηνπο ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ πνξεία εμέιημεο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη θαλεξφ
πσο νη θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο θάζε επνρήο επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηε δνκή θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ. Δ εθεχξεζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη θσηνιηζνγξαθίαο, νδήγεζε ζε
πεξηνξηζκφ ηνπ θαιιηηερληθνχ κέξνπο ηεο αλαπαξαγσγήο εληχπσλ, θαζψο νη ιηζνγξαθηθέο πιάθεο
παχνπλ πηα λα δνπιεχνληαη «ζην ρέξη» θαη δηακνξθψλνληαη πιένλ κε κηα «κεραληθή δηαδηθαζία».
Δ εθαξκνγή ηεο θσηνζηνηρεηνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο ειεθηξνληθήο θσηνζηνηρεηνζεζίαο νδήγεζε ζε
απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζηνηρεηνζεζίαο, παξακεξίδεηαη ζρεδφλ ηειείσο ηνλ θαιιηηερληθφαηζζεηηθφ ξφιν πνπ κέρξη ηφηε είρε ν
ηππνγξάθνο. Έηζη παξαδνζηαθά επαγγέικαηα είηε
εμαθαλίζηεθαλ είηε ηξνπνπνηήζεθαλ ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ.
Δ εθεχξεζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο θσηναλαπαξαγσγήο ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο νδήγεζε ζηελ
επηθξάηεζε ηεο εηθφλαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ ζηα πξντφληα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.
Δ βηνκεραληθή επαλάζηαζε επέθεξε, κεηά ην 1960, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζην ρψξν
ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη εθηχπσζεο (δεκηνπξγία layout,
ρεηξηζκφο ζηνηρεηνζεηηθψλ κεραλψλ, ρεηξηζκφο θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, δεκηνπξγία εθηππσηηθψλ
πιαθψλ, θ.ιπ.). Ώπφ ην 1990 φκσο θαη κεηά, ε ςεθηαθή ηερλνινγία έδσζε ηε δπλαηφηεηα θεληξηθνχ
ειέγρνπ φισλ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, κε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή [Meggs 1998].
Έηζη, έλαο απιφο ρξήζηεο, ηδηψηεο ή επαγγεικαηίαο κπνξνχζε πιένλ λα γίλεη θαη πάξνρνο - δεκηνπξγφο
- εθδφηεο κε ηε ρξήζε Βπηηξαπέδησλ Βθδνηηθψλ πζηεκάησλ (Desk Top Publishing, DTP). Παξά ηελ
αξρηθή δπζαξέζθεηα ηνπ θιάδνπ, νη λέεο ηερλνινγίεο γξαθηζηηθήο δεκηνπξγίαο, εθηχπσζεο θαη
επηθνηλσλίαο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ λα έρνπλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο
δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο, κεηψλνληαο ην θφζηνο θαη ην ρξφλν παξαγσγήο (αθνχ νη
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο αιιά θαη νη ζρεδηαζηηθνί πεηξακαηηζκνί δελ απαηηνχλ πιένλ ηελ εθηχπσζε)
θαη νδεγψληαο ησλ θιάδν ζε κηα πεξίνδν ζρεδηαζηηθνχ πινπξαιηζκνχ, πνηθηινκνξθίαο θαη
θαιιηηερληθήο ηδηαηηεξφηεηαο. Δ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπλέβαιε
ζηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ φζνλ αθνξά ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο
δεκηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο αιιά ηαπηφρξνλα άλνημε λέεο αγνξέο θαη ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο πειαηψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, Αηαδίθηπν, πνιπκέζα).
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3.3. Οη επηρεηξήζεηο, ε αγνξά θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο
Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζηε ρψξα καο πεξηιακβάλεη πιεζψξα επηρεηξήζεσλ, θαηά θχξην ιφγν
κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε πξνεθηππσηηθέο, εθηππσηηθέο θαη
κεηεθηππσηηθέο εξγαζίεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο νξηζκέλεο εθδνηηθέο
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθηππψλνπλ ζε δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο έληππα, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή/θαη γηα
ηξίηνπο. [ICAP A.E. 2006].
Πιήζνο Βπηρεηξήζεσλ αλά Ώληηθείκελν θαη Ννκηθή Μνξθή
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Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ην αληηθείκελν εξγαζηψλ,
θαζψο πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ παξνπζηάδνπλ σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (απφ ηελ
πξνεθηχπσζε σο ηε κεηεθηχπσζε), πνηθίινπλ ζεκαληηθά θαη σο πξνο ηα ηειηθά πξντφληα κε ηα νπνία
αζρνινχληαη (εθεκεξίδεο-πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθά έληππα, κεραλνγξαθηθά έληππα, ράξηηλα θνπηηά
θιπ). Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία πξντφληνο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη, νη αγνξέο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ, ράξηηλσλ
θνπηηψλ, εχθακπησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, βηβιίσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ, είλαη ζρεηηθά δηεζπαξκέλεο.
Ώληίζεηα, νη αγνξέο ησλ κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ, ησλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ θαη ησλ εηηθεηψλ
ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ζρεηηθά βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ειέγρνληαη απφ ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο.
Δ δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ Γξαθηθψλ Σερλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ησλ επί κέξνπο
θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, γηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη πξνεθηππσηηθέο, εθηππσηηθέο θαη
κεηεθηππσηηθέο εξγαζίεο. Σα ελ ιφγσ πξντφληα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο ρξήζεηο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο.
Οξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ
είλαη ε θπθινθνξία ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ, ε αλαγλσζηκφηεηα ησλ βηβιίσλ, ε ελίζρπζε
ηνπ ξφινπ ηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ηεο νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο θαη ε έληαζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ. Βπηπιένλ, γεγνλφηα φπσο ε δηεμαγσγή
εθινγψλ θαη νη Οιπκπηαθνί Ώγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2004, έδσζαλ πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ
εμεηαδφκελε αγνξά.
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Δ ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά Γξαθηθψλ Σερλψλ εκθάληζε αλνδηθή πνξεία, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην
αθφινπζν γξάθεκα , θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1995-2004 κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο
7%, ελψ γηα ην 2005 νη αλαιπηέο πξνέβιεπαλ κείσζε θαηά 1,6%. Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνληζζεί φηη
θαηά ην 2004 έθηαθηνη παξάγνληεο φπσο νη Οιπκπηαθνί Ώγψλεο θαη νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2004
ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαηεγνξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ.
Βμέιημε εγρψξηαο αγνξάο Γξαθηθψλ Σερλψλ (1995-2005)

Πεγή: Μαξία Ώλησλνπνχινπ (ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ) , Βπεμεξγαζία Αξ.Ώ.Πνιίηεο (2007)

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία , ν ηνκέαο ησλ εθεκεξίδσλ-πεξηνδηθψλ είλαη ν κεγαιχηεξνο ηεο αγνξάο θαζψο
θαιχπηεη ην 29% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο παξνπζηάδνληαο κάιηζηα αχμεζε απφ ην 2001 θαηά 3%. Δ
αγνξά ησλ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ζεκείσζε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 10,6% ηελ πεξίνδν 19952004, θαηαιακβάλνληαο ην 18,7% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο Γξαθηθψλ Σερλψλ ην 2004. Δ αγνξά ησλ
εχθακπησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θηλήζεθε επίζεο αλνδηθά παξνπζηάδνληαο ζηαζεξή θαη ηθαλνπνηεηηθή
δήηεζε κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο λα αλέξρεηαη ζην 12,3%. Σα ράξηηλα
θνπηηά ζπζθεπαζίαο παξακέλνπλ έλαο κεγάινο ζε κέγεζνο ηνκέαο κε πεξίπνπ 14,0% θαη ζηαζεξά
επίπεδα δήηεζεο. Ώπμεηηθέο ηάζεηο παξνπζίαζε ε αγνξά ησλ κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ θαζψο ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν ππήξραλ απμεκέλεο αλάγθεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαηαιακβάλνληαο έλα
ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο (πεξίπνπ 9%). Ώληίζεηα, ε αγνξά ησλ εθηππψζεσλ ζε βηβιία παξνπζηάδεηαη
κεησκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηέρνληαο κεξίδην 9,7%. Σέινο, νη θαηεγνξίεο ησλ ράξηηλσλ εηηθεηψλ
θαη ησλ ινηπψλ εληχπσλ θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ (3,5% θαη 4% αληίζηνηρα).
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Αηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο Γξαθηθψλ Σερλψλ αλά θαηεγνξία (2004)

Πεγή: Μαξία Ώλησλνπνχινπ (ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ), Βπεμεξγαζία Αξ.Ώ.Πνιίηεο (2007)

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, θαζψο θαη νη ζπλερείο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πςειψλ επελδχζεσλ θπξίσο ζε
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηε δηαηήξεζε - δηεχξπλζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά
θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ γηα πςειφηεξεο πνηφηεηαο
ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Οη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ηνλ έρνπλ κεηαηξέςεη
απφ εληάζεσο εξγαζίαο ζε εληάζεσο θεθαιαίνπ κε απνηέιεζκα ε αλζξψπηλε παξέκβαζε πιένλ ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα έρεη πεξηνξηζζεί.
Αηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζρεηηθά πςειφο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ μέλεο αγνξέο, γηα
ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε ηηκή ησλ πξψησλ πιψλ παξνπζηάδεη
δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.
Δ αλάπηπμε ηνπ Αηαδηθηχνπ, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη καθξνρξφληα αξλεηηθά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
πξντφλησλ, φπσο ησλ βηβιίσλ, ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ. Δ ειεθηξνληθή
παξνπζίαζε θαη εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ, θπξίσο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, ζα κεηψζεη ηε ρξήζε κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ.

3.4.

Αληαγσληζηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί θιάδνη

Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ απνηειεί ηελ βάζε, ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαζψο είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ηεο
κεηαπνίεζεο. Δ ζεκαληηθφηεηα ηνπ δελ έγθεηηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ έρεη λα επηδείμεη,
θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα κεζαίνπ κεγέζνπο αγνξά, αιιά ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ξφιν θαη ηε
ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε ηνπ κε άιινπο ζεκαληηθνχο θαη αλεξρφκελνπο θιάδνπο. ζνλ αθνξά ηελ
απηνλνκία ηνπ είλαη εκθαλήο θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα θάζεηε αγνξά πνπ εκπεξηέρεη φια ηα ζηάδηα
παξαγσγήο (πξνκεζεπηέο – κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο – ελδηάκεζνη –
εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο).
Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδεη ζπκπιεξσκαηηθή αλάπηπμε ζηηο εκέξεο καο κε απηφλ ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο. Δ Βπξπδσληθφηεηα – αδηάιεηπηε, πςειήο ηαρχηεηαο
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ζχλδεζε κε ην Αηαδίθηπν (Internet) – αληηπξνζσπεχεη ηελ επφκελε θάζε ζηελ εμέιημε ηνπ Αηαδηθηχνπ.
Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ πξνβιέπεη φηη ε Βπξπδσληθφηεηα ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε
δηάθνξεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο λα κεηακνξθψζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο
Οηθνλνκίαο, Βθπαίδεπζεο, Τγείαο, Λεηηνπξγίαο ηνπ Αεκνζίνπ Σνκέα, Βπηθνηλσλίαο, Αηαζθέδαζεο,
θ.ιπ., έρνληαο παξάιιεια ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν.
Βλδεηθηηθά ζα αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Eurostat [Eurostat 2005], νη ψξεο πνπ
μνδεχνπλ νη Βπξσπαίνη πνιίηεο ζην Αηαδίθηπν μεπέξαζε απηφλ πνπ αθηέξσλαλ ζηε κειέηε βηβιίσλ θαη
ινηπψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ. πλεπψο ηερλνινγίεο φπσο ε ADSL θαη νη Οπηηθέο Ίλεο (ελζχξκαηεο)
θαη WiMax (αζχξκαηεο) ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαζψο ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε πξφζβαζε
ζε νπνηαδήπνηε κνξθή πιεξνθνξίαο. Δ αλάγθε ινηπφλ γηα έληππε πιεξνθνξία αλακέλεηαη λα κεησζεί
αξθεηά ηα επφκελα ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα αθφινπζα :
 Με απαίηεζε βηβιίσλ γηα εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning)
 Με απαίηεζε γηα θξαηηθά έληππα, ηαηξηθέο ζπληαγέο, ηηκνιφγηα θαζψο φια ζα είλαη ςεθηαθά αξρεία
(π.ρ. e-government).
 Δ παξνπζίαζε λέσλ πξντφλησλ φπσο ην Φεθηαθφ Υαξηί (e-paper) θαη ηα Φεθηαθά ΐηβιία (Digital
Paper – Books) κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηνλ θιάδν ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ φζν θαη
απηφλ ηεο έθδνζεο βηβιίσλ [BBC NEWS 2004].
Παξά ηε ζρεηηθά αλακελφκελε κείσζε ησλ εθηππψζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο έληππσλ κέζσλ, ιφγσ ηεο
αικαηψδνπο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, δηαθαίλνληαη λέα
«ειεθηξνληθά» κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ν θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ κπνξεί θαηάιιεια λα
αμηνπνηήζεη (π.ρ. δηεπαθέο εθαξκνγψλ, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνιπκέζα). Δ κεγάιε αχμεζε ζηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ νδήγεζε ζε λέεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ζήκεξα
παξαηεξείηαη δηεζλψο κηα ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα εθαξκνγέο φπσο online ειεθηξνληθά
παηρλίδηα, εηθνληθνί νδεγνί, ελεκεξσηηθά ή δηαθεκηζηηθά θιηπ θαη θηλνχκελα ζρέδηα (animation),
εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δηάθνξεο άιιεο δηαδξαζηηθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο
εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο, ςπραγσγίαο θαη δηαθήκηζεο-πξνψζεζεο. Έηζη, ζπκπιεξσκαηηθφο θαη φρη
αληαγσληζηηθφο παξνπζηάδεηαη θαη ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο. Δ αγνξά απηή έρεη ζίγνπξα ρψξν γηα
ηελ πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο, νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη
αλάπηπμεο ησλ αληίζηνηρσλ δηεπαθψλ ησλ εθαξκνγψλ.
Σέινο, ν θιάδνο ηεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ηε βάζε γηα ηα πεξηζζφηεξα έληππα κέζα
επηθνηλσλίαο αιιά δελ εκπιέθεηαη ζηηο άκεζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά, ε αλνδηθή
πνξεία ηεο αγνξάο ραξηηνχ θαη ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο δίλεη ψζεζε θαη ζηελ αγνξά ησλ Γξαθηθψλ
Σερλψλ (ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε πξψηε χιε). Δ αχμεζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ηεο δηαθήκηζεο
πξντφλησλ θαη ηεο δήηεζεο γηα ζπζθεπαζία ζα ζπκβάιιεη ζίγνπξα ζεηηθά θαη ζηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.
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4. Σν κέιινλ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ
Δ επηθξάηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Αηαδηθηχνπ ζε θάζε κνξθή αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. εξγαζία, εθπαίδεπζε, ςπραγσγία, ελεκέξσζε), νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ ζρεηηθή κείσζε ησλ παξαδνζηαθψλ εληχπσλ.
Αηάθνξνη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο (π.ρ. απμεκέλα ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε,
ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο θαη ειεθηξνληθφ έγθιεκα), ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο
πιήξνπο ςεθηαθήο θνηλσλίαο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
Βιιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη νη παξαδνζηαθνί ηνκείο φπσο, νη εθδφζεηο θαη εθηππψζεηο εθεκεξίδσλ,
πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ (π.ρ. ζρνιηθψλ), νη ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ θαη ηα δηαθεκηζηηθά έληππα, ζα
ζπλερίζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Δ ρξήζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο είλαη ζαθψο απμαλφκελε,
φκσο δελ ππάξρεη ζαθήο πξνβιέςε κε αθξίβεηα ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε επηθνηλσληαθνχ
ζπζηήκαηνο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.Οη λέεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
δηακνξθψλνληαη κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, δεκηνχξγεζαλ
έλα λέν, πνιιά ππνζρφκελν κέζν κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο, ην Αηαδίθηπν, αληηθαζηζηψληαο ελ κέξε ηελ
εθηχπσζε νδεγψλ, θαηαιφγσλ, θαη άιισλ εληχπσλ, αιιά θαζηζηψληαο ηελ εθηχπσζε ην βαζηθφ κέζν
«πξνψζεζεο». Σν κέιινλ ηεο βηνκεραλίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ βξίζθεηαη πιένλ ζηελ αγνξά
«νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληψλ», φπνπ ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ έληππσλ κέζσλ κε ηα
ζχγρξνλα ειεθηξνληθά πνιπκέζα κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο ςεθηαθήο αγνξάο [Gorelick 2005].

5. πκπεξάζκαηα
Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ηνπ θιάδνπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ζπγθξφηεζεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη
ηεο δπλακηθήο ηνπ ζην κέιινλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα :
 Δ δνκή ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδεηαη ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηνλ
απαξηίδνπλ.
 Δ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ, επηβεβαηψλεη αθξηβψο απηή ηε ζχλζεηε δνκή αιιά θαη ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θπξίσο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο.
 Δ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα,
ελψ δείρλεη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ έθηαθηνπο παξάγνληεο φπσο ε δηνξγάλσζε κεγάισλ
εθδειψζεσλ θαη γεγνλφησλ (π.ρ. αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θηι). Ώπμεκέλε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο
φπσο νη
εθηππψζεηο/εθδφζεηο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ (θπξίσο νινθιεξσκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο),
ε ζπζθεπαζία θαη ηα πνιπκέζα.
 Δ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Αηαδηθηχνπ, νδήγεζαλ ζηελ
«ςεθηαθή επαλάζηαζε», δεκηνπξγψληαο λέεο αγνξέο θαη ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηνπο, αιιά θαη
λέεο αλάγθεο.
 Οη θιάδνη ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δελ πιήηηνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ θιάδνπ
ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ αιιά πξνζθέξνπλ ζε απηφ λέα νρήκαηα έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ βηνκεραλία ησλ «επηθνηλσληψλ» θαη φρη ησλ
«εθηππψζεσλ». Ώπηφ ζα ηνπο βνεζήζεη ηε δπλακηθή ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ (αλεμαξηήησο
ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη), λα μεθνιιήζνπλ απφ
πξνεγνχκελα επηηπρεκέλεο θαιέο πξαθηηθέο θαη λα νδεγήζνπλ ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζην
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κέιινλ ηνπ, παξέρνληαο άκεζεο, έγθαηξεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, [Kapel
2005].
Ο θιάδνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα εθθξάζεη ηε δηθή ηνπ άπνςε ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, επηλνψληαο
λέεο θφξκεο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο ηδεψλ. Δ αθίζα θαη ην βηβιίν, θξίζηκα επηθνηλσληαθά εξγαιεία ηεο
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζηελ λέα επνρή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο
ζαλ πξφηππα έξγα θαη νη Γξαθηθέο Σέρλεο ζα βνεζήζνπλ λα θαζνξηζηεί θαη λα εμειηρζεί θάζε λέα γεληά
ειεθηξνληθψλ κέζσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
Σν ΐηβιίν Γξαθηθψλ Σερλψλ θαηαγξάθεη επηρεηξήζεηο ζε 18 θιάδνπο θαη 197 θαηεγνξίεο
επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηηο Γξαθηθέο Σέρλεο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο
θαηεγνξίεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντφληα δίλνληαη ζηελ παξαθάησ ιίζηα :
1. Μεραλήκαηα (Ώληηπξφζσπνη – Βηζαγσγείο, ΐνεζεηηθά Μεραλήκαηα, Βηδηθνί Σερλίηεο,
Βμνπιηζκφο, Καηαζθεπαζηέο, Κχιηλδξα, Μεηαθνξά Μεραλεκάησλ, Μεηαρεηξηζκέλα Μεραλήκαηα,
Πξφζζεηα Βμαξηήκαηα Μεραλψλ, πζηήκαηα θαη Πξνγξάκκαηα Διεθηξνληθήο Βπεμεξγαζίαο,
Σξνρεία, Καηάινγνο Μεραλεκάησλ, Καηάινγνο Οίθσλ Καηαζθεπήο)
2. Τιηθά (Ώλαιψζηκα Διεθηξνληθψλ πζηεκάησλ,ηνηρεηνρπηήξηα, Τιηθά Ώηειηέ, Τιηθά
ΐηβιηνδεζίαο, Τιηθά Βηδηθά, Τιηθά Βθηππψζεσλ ΐαζπηππίαο, Τιηθά Βθηππψζεσλ Βηηθεηηνπνηίαο,
Τιηθά Βθηππψζεσλ Θεξκνηππίαο, Τιηθά Βθηππψζεσλ Ληζνγξαθίαο-Σππνγξαθίαο, Τιηθά
Βθηππψζεσλ Μεηαιινηππίαο, Τιηθά Βθηππψζεσλ Μεηαμνηππίαο, Τιηθά Βθηππψζεσλ
Φιεμνγξαθίαο, Τιηθά Βπεμεξγαζίαο, Τιηθά Βπηγξαθψλ, Τιηθά Κπηηνπνηίαο, Τιηθά πζθεπαζίαο,
Τιηθά θξαγηδνπνηίαο, Τιηθά ρεδηάζεσο)
3. Υαξηί (Ώληηπξφζσπνη, ΐηνκεραλίεο Υάξηνπ Βθηππψζεσλ, ΐηνκεραλίεο Υάξηνπ Μνλνζαηηλέ,
ΐηνκεραλίεο Υάξηνπ εινπιφδεο, ΐηνκεραλίεο Υάξηνπ Σίζηνπ, Βηζαγσγή θαη Βκπνξία,
Βπεμεξγαζία Υάξηνπ, Παιαηνχ Υάξηνπ Ώπνζήθεο, Υαξηνπνηίεο, Καηάινγνο Βηδψλ Υάξηνπ,
Καηάινγνο Ώληηπξνζσπεηψλ Υάξηνπ, ΐηνκεραλίεο Υάξηνπ)
4. Πξντφληα πξνο Δθηχπσζε (Ώπηνθφιιεην Πιαζηηθφ, Γπςαξηζκέλν Όθαζκα γηα Μεηαμνηππία,
Αηακνξθσκέλα Υάξηηλα Πξντφληα, Βχθακπηα Τιηθά, Μεραλνγξαθηθφ Υαξηί Πξνο Βθηχπσζε,
Πέλζηκα, Πιαζηηθφ ζε Φχιια, Πξνζθιεηήξηα – Κάξηεο, Πξνηππσκέλα, Φάθεια)
5. Κιάδνο Πξνεθηχπσζεο (Bar Code, Ώηειηέ Αηαρσξηζκψλ, Ώηειηέ Μνληάδ, Ώηειηέ
Φσηναλαπαξαγσγήο, Γξαθίζηεο – Μαθεηίζηεο, Αεκηνπξγηθά Γξαθεία, Αηνξζσηέο Κεηκέλσλ,
Βκθαλίζεηο Slides, Καινχπηα, Κεηκελνγξάθνη, Ληλνηππίεο, Μαλεθέλ, Μήηξεο Φιεμνγξαθίαο,
Μνλνηππίεο, ειηδνζχλζεζε Διεθηξνληθή (DTP), ρεδηαζκφο Γξακκάησλ, Σειάξα Μεηαμνηππίαο,
Σζηγθνγξαθεία, Σζηγθνηξηβεία, Φσηνγξαθία Αηαθεκηζηηθή, Φσηνγξαθηψλ θαη Slides Πξαθηνξεία,
Φσηνεθηχπσζε Διεθηξνληθψλ Ώξρείσλ, Φσηνκεηαθνξεία, Φσηνζηνηρεηνζεζία, Υάξαμε
Κπιίλδξσλ ΐαζπηππίαο)
6. Κιάδνο Γηαθήκηζεο (Ώθηζνθνιιήζεσλ Βηαηξείεο, Αηαλνκή Αηαθεκηζηηθνχ Τιηθνχ, Αηαθεκίζεηο
Τπαίζξηεο, Αηαθεκηζηηθά Αψξα, Αηαθεκηζηηθέο Βηαηξείεο, Αηαθεκηζηηθέο Καηαζθεπέο, Οξγάλσζε
Βθζέζεσλ θαη πλεδξίσλ, πζηήκαηα Πξνβνιήο)
7. Κιάδνο Δθηππψζεσλ (ΐαζπηππίεο, Γξακκνγξαθίζεηο, Βηηθεηηνπνηίεο, Κπιηλδξηθέο Offset,
Ληζνγξαθεία, Μεηαιινηππίεο, Μεηαμνηππίεο, Μεραλνγξαθηθά Έληππα, Οινγξαθία, Σακπφλ Offset,
Σππνβαθεία, Σππνγξαθεία, Τδαηνγξάθεζε, Φιεμνγξαθίεο, Υξπζνηππίεο)
8. Κιάδνο Δπεμεξγαζίαο (ΐηβιηνδεηεία Καιιηηερληθά, ΐηβιηνδεηεία Παξαγσγήο, ΐηβιηνδέηεο Σέρλεο,
Αηαγξακκαηηθά Υαξηηά, Βπεμεξγαζία Mailing, Βπεμεξγαζία Υάξηνπ Σίζηνπ, Βπηβεξληθψζεηο Ultra
Violet, Βπξεηήξηα, Κιαζέξ - Νηνζηέ – Άικπνπκ, Κνπή Βπξεηεξίσλ, Λακηλάξηζκα, Λνγηζηηθά
ΐηβιία, Μεηνρψλ Ώξίζκεζε, Μεραλνγξαθηθφ Υαξηί Καηαζθεπή, Μηθξνβέιιε, Οληνπιέ,
Πιαζηηθνπνίεζε, Πιαζηηθνπνίεζε θιεξή, Ρνιιά Telex – Fax, Ρνιιά Σακεηαθψλ Μεραλψλ,
Ρνιινθνπή Υάξηνπ, πηξάι, ρνιηθά – Υαξηηθά, Φαθειινπνηίεο, Υάξηηλα Μαζνχξηα πηξάι,
Υάξηηλεο Καηαζθεπέο)
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9. Κιάδνο πζθεπαζίαο ( Skin Pack, Ώπηνθφιιεηεο Σαηλίεο, Γαραξνπιαζηείνπ Βίδε, Κχπεια κηάο
Υξήζεο, Κπηηνπνηίεο, πζθεπαζία Blister, πζθεπαζία Βληχπσλ, πζθεπαζίαο Βίδε, πζθεπαζίαο
Βίδε – Βηζαγσγή, Σζάληεο Πιαζηηθέο, Σζάληεο Υάξηηλεο, Υαξηί Πεξηηπιίμεσο, Υάξηηλα Υσλάθηα,
Υαξηνθηβψηηα, Υαξηνκεηαιιηθά Κνπηηά, Υαξηφζαθθνη, Υαξηνζαθθνχιεο)
10. Κιάδνο Δθδφζεσλ (Βθδφζεηο, Βθδφζεηο Καξηψλ, Βθδφζεηο Υαξηψλ, Βπαγγεικαηηθνί Οδεγνί,
Βπηκειεηέο Βθδφζεσλ, Βηαηξηθά Έληππα, Βθεκεξίδεο, Δκεξνινγηαθά Βίδε, Μεηνρέο,
Παηγληφραξηα, Πεξηνδηθά)
11. πλαθή Δπαγγέικαηα (Ώλαθπθιήζεηο Ώξγχξνπ, Ώλαθπθιψζεηο Ώινπκηλίνπ, Βηδηθά
ΐηβιηνπσιεία, Βπηγξαθέο, Πξνγξάκκαηα Οηθνλνκηθήο Αηαρείξηζεο, χκβνπινη Βπηρεηξήζεσλ,
θξαγίδεο, Υαξαθηηθή)
12. Πξαθηνξεία - ρνιέο - σκαηεία - Δλψζεηο (Αηαθίλεζε ΐηβιίσλ, Πξαθηνξεία Ώπνθνκκάησλ
Σχπνπ, Πξαθηνξεία Σχπνπ, ρνιέο, σκαηεία – Βλψζεηο)
13. Μεραλήκαηα Φεθηαθψλ Δθηππψζεσλ (Μεραλήκαηα γηα Data Κάξηεο, Μεραλήκαηα
Βπεμεξγαζίαο – Φηληξίζκαηνο, Μεραλήκαηα Πξνζσπνπνίεζεο θαη Βλαιιαζζφκελσλ ηνηρείσλ,
Μεραλήκαηα Φσηναληηγξαθηθά, Μεραλήκαηα Φεθηαθήο Βθηχπσζεο Βληχπσλ, Μεραλήκαηα
Φεθηαθήο Βθηχπσζεο Μεγάινπ Μεγέζνπο, Μεραλήκαηα Φεθηαθήο Φσηνγξαθηθήο Βθηχπσζεο,
Σερληθή Τπνζηήξημε Μεραλεκάησλ, Φεθηαθέο Κάκεξεο)
14. Τιηθά Φεθηαθψλ Δθηππψζεσλ (Ώλαιψζηκα Φσηναληηγξαθηθψλ Μεραλεκάησλ, Ώλαιψζηκα
Φσηνγξαθηθψλ Βξγαζηεξίσλ, Τιηθά γηα Data Κάξηεο, Τιηθά Θεξκνκεηαθνξάο, Τιηθά Φεθηαθήο
Βθηχπσζεο Βληχπσλ, Τιηθά Φεθηαθήο Βθηχπσζεο Μεγάινπ Μεγέζνπο)
15. Φεθηαθέο Δθηππψζεηο (Βθηππψζεηο - Βκθαθειψζεηο Βλαιιαζζφκελσλ ηνηρείσλ, Βληχπσλ
Βθηππψζεηο, Θεξκνκεηαθεξφκελε Βθηχπσζε, Μεγάινπ Μεγέζνπο Βθηππψζεηο, Φσηνγξαθηψλ
Βθηππψζεηο, Φσηνηππηθά Κέληξα)
16. Δπεμεξγαζία - Φηλίξηζκα Φεθηαθψλ Δθηππψζεσλ (Βπελδχζεηο Ορεκάησλ, Βπηθνιιήζεηο –
Πιαζηηθνπνηήζεηο, Σνπνζεηήζεηο Σππσκέλσλ Βπηθαλεηψλ)
17. Cliparts - Multimedia - Φσηνγξάθεζεο Studio (Cliparts, Data θάξηεο, Multimedia, Βγγξαθέο
CD, Καηαζθεπή Μήηξαο CD θαη DVD, Φεθηαθήο Φσηνγξάθηζεο Studio)
18. Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ (Διεθηξνληθφ Βκπφξην, ρεδηαζκφο Εζηνζειίδσλ, Τπεξεζίεο Παξνρήο
Πξφζβαζεο (ISPs), Φηινμελία Εζηνζειίδσλ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΏΚΟΑ), ν
θιάδνο δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ (θσδηθφο 22) παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Κσδηθφο Κιάδνπ

Σίηινο
Βθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή

22

πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη
εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο
Βθδφζεηο

221
221.1

Βθδφζεηο βηβιίσλ
(ΐηβιία, θπιιάδηα, έληππα, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, ράξηεο,
ζρεδηαγξάκκαηα)

221.2

Βθδφζεηο εθεκεξίδσλ
(Βθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθέο εθεκεξίδεο ζε θνηλφ
ραξηί εθεκεξίδαο)

221.3

Βθδφζεηο πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
(ζε κε δεκνζηνγξαθηθφ ραξηί, ραξηί πνιπηειείαο)

221.4

Βθδφζεηο πξν-εγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ
(CD, DVD, καγλεηνηαηλίεο, παξηηηνχξεο κνπζηθήο, θ.α.)

221.9

Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(Φσηνγξαθίεο, έξγα ραξαθηηθήο, ηαρπδξνκηθέο θάξηεο,
εκεξνιφγηα, έληππα δηαθεκηζηηθά /ελεκεξσηηθά /θ.α., αθίζεο,
αληίγξαθα έξγσλ ηέρλεο, εθδφζεηο απφ κηθξνθίικ, θ.α.)

Βθηππψζεηο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

222

222.1

Βθηχπσζε εθεκεξίδσλ
(Βθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη άιιεο εθδφζεηο ζε δεκνζηνγξαθηθφ
ραξηί)

222.2

Βθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κ.α.θ. κε δηάθνξεο εθηππσηηθέο
κεζφδνπο
(Πεξηνδηθά θάζε είδνπο, βηβιία, παξηηηνχξεο, θπιιάδηα
γεσγξαθηθψλ ραξηψλ, αθίζεο, δηαθεκηζηηθνί θαηάινγνη,
πξνζπέθηνπο, γξακκαηφζεκα, ραξηφζεκα, ηίηινη θπξηφηεηαο,
επηηαγέο, άιια ρξεφγξαθα, κεηξψα, θαηάζηηρα, ιεπθψκαηα,
εκεξνιφγηα, έληππα επηρεηξήζεσλ, άιιν εκπνξηθφ έληππν πιηθφ,
ραξηηθά είδε πξνζσπηθήο ρξήζεο θαη ινηπφ έληππν πιηθφ
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(πιαζηηθέο εηηθέηεο, ζαθνχιεο, παιφθπιια, κεηαιιηθά είδε), )
222.3

ΐηβιηνδεζία
(Έληππα θχιια π.ρ. βηβιίσλ, θπιιαδίσλ, πεξηνδηθψλ,
θαηαιφγσλ, θ.ιπ. κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο δίπισζε,
ζπλαξκνιφγεζε, ζπξξαθή, θφιιεζε, ηαμηλφκεζε, δέζηκν κε
απηνθφιιεηε ηαηλία, θνπή, επηρξχζσζε.

222.4

Αξαζηεξηφηεηεο πξνεθηχπσζεο
(χλζεζε, ζηνηρεηνζεζία, θσηνζηνηρεηνζεζία, εηζαγσγή
δεδνκέλσλ, ζάξσζε, νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ,
ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε, δεκηνπξγία εγγξάθσλ, επηηξαπέδηεο
εθδφζεηο θαη φιεο νη ινηπέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνεηνηκαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθέο δηεξγαζίεο
γηα ηελ έμνδν δεδνκέλσλ, ςεθηαθή ζειηδνπνίεζε, ππεξεζίεο
δεκηνπξγίαο εθηππσηηθψλ πιαθψλ-εηθνλφζεζε-πξνεηνηκαζία
ηζίγθνπ-εθηχπσζε offset, εγράξαμε γηα βαζπηππίεο, ζηεξεφηππα
θαη κήηξεο γηα αλάγιπθε εθηχπσζε, θαιιηηερληθέο εξγαζίεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηζνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη ησλ
μχιηλσλ πιαθψλ θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο).

222.9

ΐνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε
(Παξαγσγή ξεπξνγξαθηθψλ πξντφλησλ, παξαγσγή κέζσλ
παξνπζίαζεο, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ εθηχπσζεο, άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο Γξαθηθψλ Σερλψλ φπσο ρξήζε κήηξαο, βχζηζε,
απνηχπσζε, αληηγξαθή ζε γξαθή ηπθιψλ, δηάηξεζε,
βεξλίθσζε, θ.ιπ.).

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ

223

ή εηθφλαο θαη πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο
223.1

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ
(Αίζθνη γξακκνθψλνπ, CD, DVD, καγλεηνηαηλίεο κε κνπζηθή ή
άιιεο εγγξαθέο ήρνπ).

223.2

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο εηθφλαο
(DVD, καγλεηνηαηλίεο κε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη άιιεο
καγλεηνζθνπήζεηο).

223.3

Ώλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ πιεξνθνξηθήο
(Ώλαπαξαγσγή απφ κήηξεο ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλσλ ζε
καγλεηηθνχο δίζθνπο θαη ηαηλίεο).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
Κσδηθνί NACE ζρεηηθνί κε ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.
DE.22.00 - Publishing, printing and reproduction of recorded media
DE.22.10 - Publishing
DE.22.11 - Publishing of books
DE.22.12 - Publishing of newspapers
DE.22.13 - Publishing of journals and periodicals
DE.22.14 - Publishing of sound recordings
DE.22.15 - Other publishing

DE.22.20 - Printing and service activities related to printing
DE.22.21 - Printing of newspapers
DE.22.22 - Printing n.e.c.
DE.22.23 - Bookbinding
DE.22.24 - Pre-press activities
DE.22.25 - Ancillary activities related to printing

DE.22.30 - Reproduction of recorded media
DE.22.31 - Reproduction of sound recording
DE.22.32 - Reproduction of video recording

DE.22.33 - Reproduction of computer media

366

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
PROJECT
Σίηινο
Καηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη «πινχζηαο εηθφλαο» ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο θαη
παξαγσγήο ηεο Έμππλεο πζθεπαζίαο.
ΣΟ ΔΡΓΟ ΑΝΑΣΔΘΖΚΔ → ΣΟΝ ΗΟΤΛΗΟ ΣΟΤ 2005 θαη
ΠΑΡΑΓΟΘΖΚΔ → ΣΟΝ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΣΟΤ 2006.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ –ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ- ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ
ΣΖ ΤΛΖ
ΤΝΔΡΓΑΘΖΚΑΝ Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ
ηνπ Σκήκαηνο, ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ – ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ
– ΤΡΟ, 2006.

1. Πξφεδξνο-Καζεγεηήο ΗΧΑΝΝΖ ΓΑΡΕΔΝΣΑ
2. Γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, Ννκηθφο ππξίδσλ - Δξεπλεηήο

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ηνπ Project
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1α. Βπηζθφπεζε θαη Πξνζδηνξηζκφο ηεο πζθεπαζίαο
1β. Ώπαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, [πκβαηηθή θαη Έμππλε ζπζθεπαζία]
1γ. Έμππλε πζθεπαζία θαη ηαμηλφκεζε ζε πιηθά.
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2.Σν RFID χζηεκα
2α. ηνηρεία αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο
2α1. Κεξαίεο.
2α2. πρλφηεηεο-ραξαθηεξηζηηθά.
2α3. Chip-ραξαθηεξηζηηθά
2α4. Μπαηαξίεο-ραξαθηεξηζηηθά
2α5. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, (reader-writer).
2α6. Σερλνινγίεο παξαγσγήο – εθηχπσζεο θαη ελζσκάησζεο.
2β. Τιηθά θαη ππνζηξψκαηα εθαξκνγψλ ζηελ έμππλε ζπζθεπαζία.
3. Μειάληα
3α. Έμππλα κειάληα θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ.
3β. Ώπαηηήζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηήο έμππλεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο λέαο ξνήο εξγαζίαο ζηηο γξαθηθέο
ηέρλεο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ.
3β1. Smart- Intelligent Inks-(Θεξκνρξσκηθά-Υξνλνζεξκνθξαζηαθά-Αείθηεο).
3β2. Κεξαία-ηζηπ.
3γ. Μεραληζκνί – κεραλήκαηα - ηεζη ζχκθσλα κε ην ΕSΟ.
4. Ννκηθφ πιαίζην πρλνηήησλ (ΔΟΚ).
5. Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζπκπεξηθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ.
6. Δπξσπαηθφ θαη Παγθφζκην επίπεδν (Έμππλεο πζθεπαζίαο), ζε εθαξκνγέο.
7. Αλάπηπμε πξνβιεκαηηθνχ ρψξνπ θαη κέζνδνη εληνπηζκνχ πξνβιήκαηνο.
8. πλνπηηθφο νδεγφο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο.
9. Δηαηξείεο θαηαζθεπήο, κεραληζκψλ θαη κεραλεκάησλ ζπζηεκάησλ RFID.
9α. Παξάξηεκα
10. Ο ξφινο ηεο εηαηξείαο, ΚΟΝΣΟΓΔΧΡΓΖ, ζηνλ ρψξν ηήο έμππλεο ζπζθεπαζίαο ησλ
ζπζηεκάησλ RFID-Γεηθηψλ θαη Βηναηζζεηήξσλ, ζηελ Διιάδα.
11.Δθαξκνγέο αλα ηνλ θφζκν – ηνκέα θαη εηαηξεία.
12. Αλαθνξέο - Βηβιηνγξαθία
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