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Αντί Προλόγου

“Everything that can become digital, will 
become digital. Printing is no exception”

Benny Landa
(founder & CEO Indigo N.V.)

Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ο μοναδικός τρόπος εκτύπωσης 
ήταν η o�set και οι συναφείς τεχνολογίες. Τα προβλήματα 
αυτών των τεχνολογιών, στο κομμάτι που μας απασχολεί, 
ήταν συγκεκριμένα. Η αδυναμία εκτύπωσης λίγων 
αντιγράφων λόγω υψηλού κόστους, η δυσκολία στην 
εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων ή η On-Demand 
εκτύπωση.  Έτσι μια τεχνολογία από τα παλιά (τέλη δεκαετίας 
του ’60), η τεχνολογία των laser εκτυπωτών αναπτύσσεται 
και βρίσκει την θέση της στον χώρο των γραφικών τεχνών. 
Η προοπτική της ήταν να λύσει τα προβλήματα της o�set και 
ιδιαίτερα αυτό του μικρού τιράζ. (...)

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους γονείς μου & στην 
συζυγό μου Πέννυ, που χωρίς την δικιά της υποστήριξη 
δεν θα ήταν εφικτό αυτό το εγχείρημα μου.

 http://www.printbutton.gr
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Από τον Guten�rg στον Benny Landa

Μέρος 1ο
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Μέθοδοι εκτύπωσης 
Καθημερινά ασχολούμαστε με τις εκτυπώσεις. Καθημερινά 
συζητάμε για εκτυπώσεις. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια 
δεδομένα που τα θεωρούμε αυτονόητα όταν μιλάμε για 
εκτύπωση. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση 
στις μεθόδους εκτύπωσης.
Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις μεθόδους εκτύπωσης σε 
τέσσερεις βασικές κατηγορίες-ομάδες: 
•	 εκτύπωση με ηλεκτρονικούς εκτυπωτές
•	 μέθοδος εκτύπωσης χωρίς επαφή με την εκτυπώσιμη 

επιφάνεια 
•	 παραδοσιακές μεθόδους &
•	 κάποιες μέθοδοι οι οποίες, είτε είναι ξεπερασμένες 

είτε δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προηγούμενες 
μεθόδους, και θα τις ονομάσουμε λοιπές μεθόδους 
(πρωτότυπο!).

 Ας δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. 
Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών εκτυπωτών ανήκουν και 
οι γραφομηχανές, οι οποίες παρότι δεν αποτελούν μέσο 
εκτύπωσης, από αυτές ξεκίνησε η ανάπτυξη του πληκτρολογίου 
και του υπολογιστή με σκοπό την παραγωγή έντυπου υλικού. 
Οι ηλεκτρονικοί εκτυπωτές διατίθεντο στην αγορά των 
υπολογιστών εδώ και χρόνια. Στην αρχή είχαν διάταξη 
εκτύπωσης τύπου «μαργαρίτας» ή σφαίρα. Το εκτυπωτικό 
αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό, αλλά οι ίδιες οι συσκευές έκαναν 
πολύ θόρυβο κατά την λειτουργία τους. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980 αναπτύχθηκαν οι εκτυπωτές σημείων (matrix ή dot 
matrix). Ήταν σχεδόν αθόρυβοι και μπορούσαν να τυπώσουν 
και κάποια γραφικά και γραφήματα. Το πλεονέκτημά τους ήταν 
ότι μπορούσαν να τυπώσουν μεταβαλλόμενο γράμμα χωρίς 
να αλλάζει η κεφαλή εκτύπωσης και με την χρήση έγχρωμων 
ταινιών μπορούσαν να αποτυπώσουν και χρώμα.   
Στην κατηγορία της εκτύπωσης χωρίς επαφή με το υπόστρωμα 
(Non impact printing ή NIP) ανήκουν τα φωτοαντιγραφικά 
(ασπρόμαυρα ή έγχρωμα), οι inkjet εκτυπωτές, οι οποίοι 
τυπώνουν μέσω της διαδικασίας του ψεκασμού μικροσκοπικών 
σταγόνων μελάνης από ειδικά μπεκς πάνω στην επιφάνεια 
εκτύπωσης, και οι θερμικοί εκτυπωτές, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
την χρήση laser ή LED laser για την εκτύπωση. Στην κατηγορία 
αυτή θα καταταχθούν και οι εκτυπωτές θερμομεταφοράς. 
Η αύξηση στην χρήση των φωτοαντιγραφικών σε συνδυασμό 
με την τεράστια ποικιλία τους οδήγησε σε μια έξαρση της 
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ποικιλίας των εργασιών που μπορούν να παράγουν. Η 
διεργασία εκτύπωσης είναι η εξής: το τύμπανο φορτίζεται 
ηλεκτρικά και το μελάνι (σκόνη ή υγρό) προσκολλάται 
στην φορτισμένη επιφάνεια και έτσι μεταφέρεται στο υλικό 
εκτύπωσης. Εναλλακτικά, σε κάποια μηχανήματα, φορτίζεται 
ηλεκτρικά το υπόστρωμα με αποτέλεσμα να “οδηγείται” το 
μελάνι στην φορτισμένη επιφάνεια. Αφού μεταφερθεί το toner 
πάνω στο υλικό εκτύπωσης, η σταθεροποίηση του γίνεται με το 
πέρασμα από θερμαινόμενους κυλίνδρους (φούρνος ή roller 
fuser), όπου η σκόνη στερεοποιείται και “κολλάει” πάνω στην 
επιφάνεια παρέχοντας αντοχή στην τριβή. 
Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους 
φορτίζεται ένα τύμπανο. Η ηλεκτροφωτογραφική μέθοδος 
(EPG) συνδυάζεται με laser ή δίοδο εκπομπής φωτός (LED) για 
την παραγωγή εικόνας και εφαρμόζεται σε φωτοαντιγραφικά 
και laser εκτυπωτές. Είναι η μέθοδος με την μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και βελτίωση. Η ηλεκτροστατική μέθοδος, στην 
οποία το υλικό φορτίζεται και “τραβάει” πάνω του το μελάνι και 
η μαγνητογραφική, στην οποία το τύμπανο έχει μια μαγνητική 
κάλυψη, η οποία φορτίζεται αλλά χρειάζεται μαγνητικό μελάνι 
για την σωστή λειτουργία της. Η μέθοδος αυτή είναι ικανή να 
αναπαράγει έντυπα με πολύ ψηλές ταχύτητες. 
Η ποιότητα της αποδιδόμενης εργασίας από το σύστημα NIP, 
έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια. Το εκτυπωτικό 
αποτέλεσμα είναι τόσο καλό, που στο μικρό τιράζ οι μηχανές 
αυτές διεκδίκησαν και κέρδισαν μεγάλο μέρος της αντίστοιχης 
παραδοσιακής εκτύπωσης. 
Η εκτύπωση με ψεκασμό είναι μια σχετικά νέα μέθοδος. 
Αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, ενώ το 1975 κυκλοφόρησε 
από την εταιρεία DICONIX ο πρώτος εκτυπωτής ψεκασμού. Η 
μέθοδος αυτή βοηθήθηκε από πολλές συγκυρίες και γεγονότα 
ώστε να αναπτυχθεί γρήγορα. Το 1981, η Ε.Ο.Κ. υποχρέωνε τα 
κράτη μέλη της να τοποθετούν ετικέτες πάνω στα τρόφιμα με 
στοιχεία όπως η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Η ανάγκη 
αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οδήγησε στην ανάπτυξη των εκτυπωτών με 
ψεκασμό. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από την εκτύπωση 
αριθμών πάνω σε κουπόνια λαχείων μέχρι την εκτύπωση 
διαφόρων δεδομένων σε πολλαπλά υποστρώματα. Στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος εκτυπωτής 
ψεκασμού με πολλαπλά μπεκς. Π.χ. ο Elmiet είχε κεφαλές με 
100 μπεκ, παρήγαγε μια κουρτίνα (το νέφος του ψεκασμού) 
των 7 εκατομμυρίων σταγόνων το δευτερόλεπτο και απέδιδε 
360dpi ανάλυση. Σήμερα, μιλάμε για 512 ή 1024 ακροφύσια 

(μπεκς) ανά κεφαλή, για ελεγχόμενο αποτέλεσμα μεγέθους 
σταγόνας και αναλύσεις της τάξης των 1440dpi. 
Η κύρια μέθοδος ψεκασμού είναι ο συνεχής ψεκασμός (CJP). 
Το μελάνι μέσω μιας αντλίας εκτοξεύεται από το ακροφύσιο, 
το οποίο έχει διάμετρο τρίχας. Έτσι παράγεται μια συνεχής ροή 
μελανιού, μια γραμμή μελανιού, η οποία στην πορεία προς την 
κεφαλή υφίσταται δονήσεις ώστε να διασπαστεί σε σταγονίδια. 
Τα σταγονίδια αυτά διαχωρίζονται κατά σχήμα, μέγεθος και 
διάστημα. Στη συνέχεια φορτίζονται επαγωγικά, με τέτοιο ύψος 
φορτίου ανάλογα με την θέση που θα πάρει η κάθε σταγόνα 
στην επιφάνεια του υλικού εκτύπωσης. Ο χρόνος ξήρανσης του 
μελανιού ποικίλει ανάλογα με τις παρασκευαστικές ιδιότητές 
του και συνδυαστικά με τις ιδιότητες του υλικού εκτύπωσης. 
Ο κύριος μηχανισμός ξήρανσης είναι η εξάτμιση, αν και τα 
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η μέθοδος ξήρανσης με 
λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Μια άλλη μορφή ψεκασμού είναι ο ψεκασμός φυσαλίδων. Οι 
σταγόνες του μελανιού παράγονται με θέρμανση, μέσω μιας 
θερμαινόμενης αντίστασης ενσωματωμένης στην κεφαλή, 
μπροστά από τα μπεκ. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται σε 
ελάχιστους εκτυπωτές γραφείου.  
Για την ιστορία, στα μισά της δεκαετίας το 1980 αναπτύχθηκε 
η μέθοδος ψεκασμού Valve-Jet, η οποία απέδιδε χαρακτήρες 
μέχρι 50mm ύψος με ταχύτητα 100 χαρακτήρες/sec. Η 
πρωτοπορία της ήταν ότι δεν είχε συνεχή ροή μελανιού, αλλά 
μόνο έπειτα από σήμα. Η μέθοδος εκτύπωσης Hertz απέδιδε 
εικόνες υπερυψηλής ποιότητας αλλά ήταν εξαιρετικά αργή. 
Χρειαζόταν περίπου μία ώρα για να τυπωθεί ένα τετραγωνικό 
μέτρο!   
Η θερμική εκτύπωση αναπτύχθηκε στα μισά της δεκαετίας του 
1980, για την εκτύπωση ετικετών με ποικιλία πληροφοριών 
και γραμμικού κώδικα (barcode). Η μέθοδος εφαρμόζεται 
σε θερμοευαίσθητο χαρτί, το οποίο μαυρίζει με την πύρωση 
από μια κεφαλή ελεγχόμενης θερμότητας. Θερμαίνονταν 
επιλεγμένα σημεία της κεφαλής και όταν το χαρτί ερχόταν σε 
επαφή με την κεφαλή μαύριζε στα σημεία αυτά. Το πρόβλημα 
που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν ότι το χαρτί ήταν ευαίσθητο 
στην θερμότητα και στο φως και με τον καιρό θάμπωνε ή 
κιτρίνιζε με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή η εκτύπωση. 
Έτσι, το 1986, η εταιρεία Cryophysics Ltd δίνει τη λύση με τη 
δημιουργία ενός laser εκτυπωτή. Εστιάζει μια ισχυρή ακτίνα la-
ser πάνω στο υπόστρωμα. Οι ακτίνες καίνε την επιφάνεια του 
υλικού δίνοντας μια ανεξίτηλη εικόνα.    
Η θερμική μεταφορά εικόνας περιλαμβάνει θερμική μεταφορά 
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κεριού ή χρωστικής. Και οι δυο διεργασίες έχουν να κάνουν 
με τη μεταφορά χρωστικής από μία επιφάνεια σε μία άλλη. 
Αν πρόκειται για κερί, θα περιέχει χρωστικές ή χρώματα. Είναι 
αργές μέθοδοι και πλέον είναι περιορισμένης εφαρμογής.
Στις λοιπές μεθόδους εκτύπωσης θα συναντήσουμε την 
χαρακτική (intaglio), η οποία χρησιμοποιείται στην εκτύπωση 
χαρτονομισμάτων. Είναι παρόμοια με την βαθυτυπία αφού 
η εικόνα είναι χαραγμένη μέσα στην πλάκα εκτύπωσης. Τα 
μελάνια που χρησιμοποιούνται είναι πυκνά και σε θερμοκρασία 
45οC και είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Μεταφέρονται πάνω 
στο υπόστρωμα με μεγάλη πίεση.
Μια άλλη μέθοδος είναι η κολλοτυπία, η οποία παράγει 
συνεχείς τόνους εκτύπωσης από μια πλάκα στρωμένη με 
ζελατίνη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή 
πινάκων ζωγραφικής επειδή το εκτυπωτικό αποτέλεσμα δεν 
έχει «κόκκο». 
Η μέθοδος Letterset είναι μέθοδος εκτύπωσης γραμμάτων. Το 
μελάνι μεταφέρεται από την ανάγλυφη τυπογραφική πλάκα 
πάνω σε ένα φύλλο κι από εκεί, με πίεση, πάνω στο υπόστρωμα. 
Η μέθοδος αυτή δεν είναι αμιγώς εκτυπωτική αφού έχει να 
κάνει με σήμανση σωλήνων και δοχείων.
Η μηχανή Indigo της HP είναι ένας συνδυασμός 
ηλεκτροφωτογραφίας και λιθογραφίας o�set. Η εικόνα 
σχηματίζεται όπως στην ηλεκτροφωτογραφία και τυπώνεται 
με υγρό μελάνι. Αυτή η εικόνα μεταφέρεται σε κουβέρτα o�-
set και με θέρμανση εξατμίζονται οι διαλύτες αφήνοντας το 
κολλώδες. Μεταφέρεται το μελάνι στο υπόστρωμα και με ψύξη 
σκληραίνει και σταθεροποιείται. 
Παρόλο που η ψηφιακή εκτύπωση, τις τελευταίες δεκαετίες 
κατόρθωσε να μπει δυναμικά στην βιομηχανία των γραφικών 
τεχνών, οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτύπωσης συνέχισαν να 
έχουν σημαντικό όγκο και μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. 
Η λιθογραφία   είναι η πιο διαδεδομένη παραδοσιακή μέθοδος 
εκτύπωσης, καλύπτοντας περίπου το 45% της παγκόσμιας 
παραγωγής.  Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε στα τέλη του 18ου 
αιώνα από τον Alois Senefelder. Υιοθετήθηκε σχεδόν αμέσως 
και κατά την δεκαετία του 1860, ο Voirin στο Παρίσι δοκίμασε 
την χρήση «κουβέρτας o�set», δηλαδή την απόθεση της 
εικόνας με την χρήση ελαστικού καλύμματος.  Αυτή η μέθοδος 
αρχικά εκτυπώνει την εικόνα σε έναν κύλινδρο με ελαστική 
επικάλυψη. Το μελάνι περνά από το ελαστικό κάλυμμα στο 
χαρτί εκτύπωσης με απόθεση (μέθοδος o�set).
Το αρχικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η πλάκα 
ψευδαργύρου που χρησιμοποιείτο για την απόθεση της 

εικόνας στον κύλινδρο, μπορούσε να αποδώσει μεγάλη 
ακρίβεια κατά την μεταφορά, επιτρέποντας έτσι τη χρήση 
κατώτερης ποιότητας χαρτιών εκτύπωσης.  Αυτό οφείλεται 
στην ικανότητα της ελαστικής κάλυψης να παραμορφώνεται 
και να έχει καλή επαφή με την ανώμαλη επιφάνεια του χαρτιού.  
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Το στρώμα του μελανιού μοιράζεται πάνω στην ‘κουβέρτα’ και 
στην πλάκα εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
λεπτό στρώμα του πάνω στο χαρτί. Τα μελάνια λιθογραφίας 
‘αφήνουν’ πάνω στην επιφάνεια του υλικού εκτύπωσης μελάνι 
πάχους περίπου 2μm, που κατά μέσο όρο περιέχει 18-22% 
χρώμα. 
Η λιθογραφία είναι μια επιπεδότυπη μέθοδος εκτύπωσης, 
αφού οι επιφάνειες της πλάκας εκτύπωσης είναι στο ίδιο 
επίπεδο.  Η αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι νερό και λάδι 
δεν αναμειγνύονται.  Η πλάκα εκτύπωσης κατεργάζεται έτσι 
ώστε η επιφάνεια της να τυπώσει την εικόνα και να δεχτεί το 
λιπαρό μελάνι.  Είναι δηλαδή υδρόφοβη, σε αντίθεση με την 
επιφάνεια που δεν τυπώνει και είναι υδρόφιλη.  ‘Όταν μια 
επιφάνεια διαβρέχεται εύκολα με νερό ονομάζεται υδρόφιλη, 
ενώ μια επιφάνεια που στρώνεται εύκολα με λάδι ονομάζεται 
λιπόφιλη.  Στην λιθογραφία, για την διαβροχή της πλάκας 
χρησιμοποιείται ο όρος υδρόφοβος, που σημαίνει το αντίθετο 
του υδρόφιλου.  Έτσι, μια επιφάνεια χαρακτηρίζεται ως 
υδρόφοβη, όταν δεν διαβρέχεται ερχόμενη σε επαφή με το 
νερό, το οποίο σχηματίζει σταγονίδια πάνω της. 
‘Όταν η μηχανή εκτύπωσης είναι έτοιμη για εκτύπωση, το νερό 
έρχεται σε επαφή με την πλάκα εκτύπωσης μέσω μιας σειράς 
κυλίνδρων.  

Για την ακρίβεια, στην παραδοσιακή λιθογραφία, το νερό 
περιέχει και κάποια χημικά πρόσθετα. Αυτό το διάλυμα έρχεται 
σε επαφή με την πλάκα εκτύπωσης και διαβρέχει την επιφάνεια 
που δεν τυπώνει. Μια δεύτερη σειρά κυλίνδρων φέρνει το 
λιπαρό μελάνι σε επαφή με την πλάκα εκτύπωσης, η οποία δεν 
είναι βρεγμένη και είναι η επιφάνεια που τυπώνει.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια επίπεδη επιφάνεια που 
το μελάνι “κολλάει” μόνο σε προκαθορισμένες περιοχές , σε 
αυτές που τυπώνεται η εικόνα.  Το μελάνι μεταφέρεται άμεσα 
στο υπόστρωμα και εκτυπώνεται (άμεση λιθογράφηση) ή 
αποτίθεται μέσω της ελαστικής κουβέρτας (o�set). 
Η εικόνα που φαίνεται πάνω στην πλάκα λιθογραφίας o�-
set (έμμεση εκτύπωση) αναφέρεται ως «αναγνώσιμη» επειδή 
φαίνεται ίδια με την εικόνα που θα τυπωθεί, ενώ η εικόνα πάνω 
στην πλάκα άμεσης εκτύπωσης, καθώς και όλων των υπόλοιπων 
μεθόδων εκτύπωσης, αναφέρεται ως «μη αναγνώσιμη» γιατί 
συνήθως είναι αντιστραμμένη, όπως το είδωλο σε κάτοπτρο. 
Η στεγνή ή άνυδρη λιθογραφία είναι μια μορφή λιθογραφικής 
εκτύπωσης η οποία δεν χρησιμοποιεί νερό για την διαβροχή 
της πλάκας εκτύπωσης.  Η επιφάνεια που δεν τυπώνει εικόνα, 
παραμένει στεγνή και είναι καλυμμένη με ένα ελαστικό 
σιλικόνης. Η σιλικόνη καλύπτει την επιφάνεια που δεν τυπώνει 
και όταν το μελάνι έρχεται σε επαφή με την πλάκα εκτύπωσης 
απωθείται και δεν κολλάει στο ελαστικό σιλικόνης.  Η διεργασία 
και το τελικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο με την ένυδρη 
λιθογραφία, με εξαίρεση τα προβλήματα σχηματισμού 
“γαλακτώματος” νερού με μελάνι, τη ρύπανση της πλάκας, και 
τον πιθανό αφρισμό των σταγονιδίων της μελάνης από το νερό.  
Η χρηστικότητα της στεγνής λιθογραφίας είχε φανεί από την 
αρχή της δεκαετίας του 1960. Όμως στα μισά της δεκαετίας του 
’70 άρχισε να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή.  Πρώτη η εταιρεία 
Toray, παρουσίασε στις εκθέσεις DRUPA (1977) και Print 
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Exhibition USA (1980) τις πλάκες στεγνής λιθογραφίας Toray 
Waterless Plates.  Παράλληλα αναπτύχθηκαν ειδικά μελάνια 
για την νέα διαδιδόμενη μέθοδο και παράλληλα με τα καλά 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και αρκετά προβλήματα. 
Τα προβλήματα είχαν να κάνουν με την ποιότητα εκτύπωσης 
και οφείλονταν στην αλλαγή ρευστότητας της μελάνης  όταν 
η θερμοκρασία της μηχανής, λόγω λειτουργίας, αυξανόταν.  
Για παράδειγμα, η αύξηση 2-3 βαθμών της θερμοκρασίας της 
μηχανής ελάττωνε το ιξώδες του μελανιού κατά 10%.  Από την 
άλλη, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου ήταν 
η μείωση της κουκίδας κατά 40-50%. Τα μελάνια αρχικά ήταν 
πολύ ακριβά. Οι εταιρείες παρασκευής ανακάλυψαν ότι πολλά 
από τα συστατικά των μελανιών της συμβατικής λιθογραφίας 
μπορούσαν να «δουλέψουν» και στην άνυδρη. Το αποτέλεσμα 
ήταν η άμεση μείωση του κόστους τους.  Το πρόβλημα της 
αλλαγής της ρευστότητας των μελανιών λύθηκε όταν, από 
το 1985 και μετά, εφαρμόστηκε η ψύξη των κυλίνδρων των 
μηχανών. 
Όχι μόνο αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της ρευστότητας, αλλά 
καθώς μειωνόταν το ιξώδες αυξανόταν η τάση προσκόλλησης 
πάνω στο υπόστρωμα.  Ο κανόνας λέει ότι  όταν αυξάνει το 
ιξώδες αυξάνει και η τάση προσκόλλησης. Έτσι οι εταιρείες 
παρασκευής αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν παχύρρευστα 
μελάνια με χαμηλό ιξώδες ώστε να μπορούν να ‘αποκολληθούν’ 
από την πλάκα εκτύπωσης προσφέροντας υψηλής ποιότητας 
εκτυπωτικά αποτελέσματα και τη δυνατότητα χρήσης 
ποικίλων χαρτιών εκτύπωσης.  Σήμερα, υπάρχουν στην 
αγορά παχύρρευστα μελάνια με χαμηλό βαθμό κόλλησης για 
χρήση αποκλειστικά στην στεγνή λιθογραφία. Το περιβάλλον 
εργασίας και οι καιρικές συνθήκες έχουν σημαντικό ρόλο στη 
σωστή λειτουργία των λιθογραφικών μηχανών. Η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και η θερμοκρασία των κυλίνδρων θα πρέπει να 
διατηρείται σε συγκεκριμένα πλαίσια (ποικίλλουν ανά περιοχή 
και καιρικές συνθήκες) για να μην αλλάζει η ρευστότητα του 
μελανιού. 
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Η φλεξογραφία  είναι μέθοδος εκτύπωσης με χρήση στοιχείων 
που εξέχουν και χρησιμοποιεί ανάγλυφα φύλλα από φυσικό 
ελαστικό.  Το σύστημα αποτελείται από έναν μεταλλικό κύλινδρο 
πάνω στον οποίο στερεώνεται ένα λεπτό φύλλο καουτσούκ.  
Η μέθοδος της φλεξογραφίας άρχισε να χρησιμοποιείται από 
το 1952, όταν έγινε εφικτός ο συνδυασμός του κυλίνδρου 
Anilox ( ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην Γερμανία από το 1945) 
που μπορούσε να τυπώνει μ’ ένα παχύτερο στρώμα μελανιού  
και της ενσωμάτωσης χρωστικών σε αυτά τα μελάνια.  Ο 
κύλινδρος Anilox ήταν καλυμμένος με μικρές τετράγωνες 
κυψέλες, χαραγμένες στην επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να 
συγκρατούν περισσότερο και παχύρρευστο μελάνι, το οποίο 
μετέφεραν στον κύλινδρο εκτύπωσης και στην προς εκτύπωση 
επιφάνεια. 
Το πρώτο πρόβλημα που φάνηκε σχεδόν αμέσως, ήταν το 
φαινόμενο της «σύνθλιψης του μελανιού».  Αυτό οφειλόταν στο 
συνδυασμό των επιδράσεων της εκτύπωσης και της συμπίεσης 
του ανάγλυφου ελαστικού στην επιφάνειά της.  Το πρόβλημα 
ξεπεράστηκε με την χρήση φύλλων πολυμερούς πλαστικού, 
δίνοντας αισθητά μειωμένη σύνθλιψη, άρα πολύ καλύτερη 
ποιότητα εκτύπωσης.
Η αρχική μέθοδος εκτύπωσης με ανιλίνη και μελάνια ανιλίνης 
χρησιμοποιήθηκαν στην εκτύπωση χάρτινων συσκευασιών και 
σακουλών.  Τα μελάνια ανιλίνης έχουν για βάση χρωστικές, οι 
οποίες στεγνώνουν με εξάτμιση.   Κάποια φλεξογραφικά μελάνια 
στεγνώνουν με υπεριώδη ακτινοβολία, με απορρόφηση των 
μελανιών με βάση την γλυκόλη ή με συνδυασμό απορρόφησης 
την οποία ακολουθεί εξάτμιση των μελανιών με βάση το νερό. 
Το ιξώδες πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται  προσεκτικά 
για να διατηρούνται οι ιδιότητες μεταφοράς του μελανιού και 
η ένταση του χρώματος.  Το συνηθισμένο ιξώδες μελανιού για 
χρήση σε φλεξογραφική εκτύπωση είναι 18-25 δευτερόλεπτα 
(υπολογισμένο στο δοχείο Νο 2 της συσκευής μέτρησης Zahn). 
Οι σύγχρονες μηχανές φλεξογραφίας έχουν ενσωματωμένο 
τροφοδοτικό σύστημα, το οποίο μειώνει την εξάτμιση του 
μελανιού πριν την εκτύπωση, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα 
εκτύπωσης.  Επίσης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ξήρανσης 
των μελανιών αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα παραγωγής.  
Συνηθέστεροι είναι οι ξηραντές υπερύθρου ακτινοβολίας (I.R. 
-  InfraRed) αλλά και συστήματα παροχής θερμού αέρα καθώς 
και θερμαινόμενα τύμπανα.  Οι πιο αποτελεσματικοί I.R. είναι 
αυτοί που λειτουργούν με μήκος κύματος 1100nm, επειδή αυτή 
η τιμή αντιστοιχεί στον συντονισμό των μορίων του νερού και 
κατά συνέπεια αυξάνει την εξάτμιση του. 

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε δύο καίρια σημεία. 
Το πρώτο είναι οι πιέσεις μεταξύ του κυλίνδρου Anilox και της 
πλάκας εκτύπωσης καθώς και η πίεση της πλάκας εκτύπωσης 
πάνω στο υλικό. Θα πρέπει να ρυθμίζεται προσεκτικά ώστε η 
εκτύπωση να είναι ομοιόμορφη χωρίς περιοχές υπερπίεσης για 
να μην μεγαλώνουν οι κόκκοι εκτύπωσης.  Σ’ αυτό συμβάλλει 
τα μέγιστα και η ρευστότητα του μελανιού. Το δεύτερο σημείο 
είναι η φυσική φθορά της επιφάνειας του κυλίνδρου. Μια 
πρώτη, πρόχειρη, αντιμετώπιση είναι η χρήση παχύτερου 
μελανιού.  Όταν το μεταφερόμενο μελάνι από τις κυψέλες 
μειωθεί κατά 10% και πάνω, είναι μια ουσιαστική ένδειξη για 
την αντικατάσταση του κυλίνδρου.
Η μέθοδος της φλεξογραφίας αναπτύσσεται συνεχώς και 
αυτό γιατί προσφέρει αρκετά καλή εργασία με πολύ χαμηλό 
κόστος.  Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλλαν και οι βελτιώσεις της 
βιομηχανίας, οι οποίες σχετίζονται με την εξέλιξη της μεθόδου 
και τη βελτίωση της ποιότητας:
•	 Η	χάραξη	των	κυλίνδρων	Anilox	γίνεται	με	laser	και	
χρήση Η/Υ με είσοδο ψηφιακών εντολών
•	 Η	χρήση	λεπτών	πλαστικών	φωτοπολυμερικών,	τα	
οποία δίνουν καλύτερη εκτύπωση και λιγότερη σύνθλιψη 
μελανιού
•	 Συστήματα	αφαίρεσης	πλεονάζοντος	μελανιού,	
τύπου σπάτουλας, σε αντίθετη γωνία από τον κύλινδρο, 
καθαρίζοντας τον  αποτελεσματικότερα
•	 Νέος	σχεδιασμός	κυψελίδων	στην	επιφάνεια	του	
Anilox για την συγκράτηση περισσότερου μελανιού και 
βελτίωση της εκτύπωσης
•	 Κύλινδροι	Anilox	καλυμμένοι	με	κεραμικό	υλικό
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι μηχανών φλεξογραφίας: σε 
σειρά, κατακόρυφης διαμόρφωσης και εκτύπωσης γύρω από 
κέντρο (περειφεριακά).

Η φωτοχαρακτική ή βαθυτυπία είναι η μέθοδος εκτύπωσης με 
χαραγμένη πλάκα με αφαίρεση μετάλλου, παλιότερα γνωστή 
ως intaglio (εκγλυφή μετάλλου). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 
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η εικόνα είναι πιο κάτω από την επιφάνεια που δεν τυπώνει. 
Ο χαλύβδινος κύλινδρος καλύπτεται με χαλκό, με την μέθοδο 
της οξείδωσης, χαράσσεται και έπειτα επιχρωμιώνεται  για 
να αυξηθεί η αντοχή του.  Κατά την διάρκεια της χάραξης 
δημιουργούνται μικρές κυψέλες, οι οποίες συγκρατούν το 
μελάνι όταν η πλάκα σκουπίζεται με το νυστέρι και ο κύλινδρος 
περιστρέφεται.  Οι κύλινδροι χαράζονται είτε μηχανικά 
είτε με χημική προσβολή (χρήση χημικών διαλυμάτων 
διαβαθμισμένης πυκνότητας). 
Στην συμβατική βαθυτυπία η επιφάνεια που έχει εικόνα 
σχηματίζεται με πολλές μικρές τετράγωνες οπές στην ίσης 
επιφάνειας αλλά διαφορετικού βάθους, από 2 έως 40μm ενώ 
το πάχος του μελανιού φτάνει περίπου στα 8μm.  Ο αριθμός 
των κυψελών ποικίλει από 130 έως 175 ανά lpi. Χαράσσονται 
υπό γωνία, περίπου 80+° εξασφαλίζοντας με αυτό τον 
τρόπο τη λιγότερη δυνατή φθορά των τοιχωμάτων και την 
δυνατότητα της σωστής μεταφοράς της ποσότητας μελανιού 
στο υπόστρωμα (στα σημεία που είναι σκούρα η εκτύπωση, 
με γράμματα, γραμμές ή πλακάτο φόντο και εκεί που είναι 
ανοιχτόχρωμη ).   
Ο χαραγμένος κύλινδρος βρίσκεται με το κατώτερο μέρος 
του βυθισμένο σε λεκάνη με μελάνι και περιστρέφεται. Το 
μελάνι πρέπει να μην είναι παχύρρευστο ώστε να μπορεί να 
“γεμίσει” τις κυψέλες. Το πλεονάζων μελάνι αφαιρείται με μία 
σπάτουλα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ανθρακοχάλυβα 
και κινείται μπρος – πίσω υπό συγκεκριμένη πίεση επαφής 
πάνω στον κύλινδρο, και επιστρέφει στη λεκάνη.  Η σωστή 
ρύθμιση πίεσης  του νυστεριού της σπάτουλας απαιτείται για 
δύο λόγους: Να μην μεταφέρονται πάνω στον κύλινδρο ίνες 
χαρτιού και να ελέγχεται η σωστή και απαιτούμενη ποσότητα 
μελανιού πάνω στον κύλινδρο, για την εκτύπωση. Αν η πίεση 
είναι μικρή θα περνάει περισσότερο μελάνι και η εκτύπωση θα 
είναι λερωμένη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση  αν η πίεση είναι 
υψηλή θα περνάει λιγότερο μελάνι και η εικόνα θα είναι αχνή. 
Το μελάνι της βαθυτυπίας περιέχει πολλά πτητικά διαλυτικά, 
με αποτέλεσμα να στεγνώνει με εξάτμιση. Επειδή, λόγω της 
σύνθεσης του μελανιού,  παρουσιάζει μια τάση στέγνωσης 
ακόμα και στην λεκάνη, ανεξάρτητα από την διαδικασία 
εκτύπωσης.  Για τη λύση του προβλήματος, τροποποιήθηκαν 
οι μηχανές και απέκτησαν κλειστό σύστημα μελάνωσης, και 
πιο πρόσφατα η χρήση μικρότερης λεκάνης και συστήματος 
ψεκασμού. 
Η βαθυτυπία είναι εξαιρετικά γρήγορη μέθοδος εκτύπωσης 
και με εξαιρετικά αποτελέσματα.  Τα μελάνια της είναι 

τέτοιας σύνθεσης που συνεργάζονται άψογα με τις ταχύτητες 
παραγωγής των μηχανών, τα υποστρώματα εκτύπωσης και τις 
απαιτήσεις της αγοράς. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου 
αυτής είναι το κόστος κατασκευής των κυλίνδρων, που 
καθιστά την μέθοδο ασύμφορη για μικρές παραγωγές. Επίσης, 
απαιτούνται αρκετά φύλλα μέχρι να ρυθμιστεί σωστά η μηχανή. 
Μια, ας πούμε, παραλλαγή της βαθυτυπίας είναι η ημιτονική 
βαθυτυπία. Η μόνη και βασική διαφορά της με την συμβατική 
βαθυτυπία είναι η δομή των κυψελών.  Εδώ οι κυψέλες είναι 
μικρότερες και βαθύτερες.  Στην συμβατική είναι τετράγωνες 
με διαφορετικό βάθος, στην ημιτονική θα είναι είτε με 
μικρότερο τετράγωνο και ίδιο βάθος, είτε με το “κοινό” μέγεθος 
και μεγαλύτερο (αλλά ίδιο σε όλες τις κυψέλες) βάθος.  Η 
μέθοδος αυτή δίνει πολύ καλύτερα εκτυπωτικά αποτελέσματα 
και μικρότερη φθορά των κυλίνδρων.
Η φωτοχαρακτική  μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης στην 
εκτύπωση χαρτονομισμάτων.
Η εκτύπωση με μεταξοτυπία είναι η μέθοδος της μεταφοράς 
του μελανιού με πίεση, μέσω ενός διάτρητου φύλλου, πάνω 
σε μια επιφάνεια.  Πιο περιγραφικά, το μελάνι συμπιέζεται με 
μια σπάτουλα ώστε να περάσει μέσα από ένα διάτρητο φύλλο 
(stencil) το οποίο είναι στερεωμένο πάνω σε ένα κόσκινο 
(τελάρο). Για τον σχηματισμό της εικόνας, κάποιες τρύπες είναι 
καλυμμένες ώστε να μην μπορεί να περάσει από εκεί το μελάνι. 
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Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εφαρμογής ενός stencil σε ένα 
τελάρο:
•	 Με	χάραξη	χαρτιού	ή	χαρτονιού	και	στερέωσής	του	με	
κόλλα πάνω στο τελάρο
•	 Χειροποίητα	stencils	πάνω	σε	τελάρο,	με	χρήση	
κηρομπογιάς ή πλαστικού χρώματος
•	 Με	χρήση	ειδικών	φιλμ,	τα	οποία	σκληραίνουν	ή	
μαλακώνουν με το φως και έπειτα από έκθεση σε υπεριώδη 
ακτινοβολία σχηματίζουν το stencil πάνω στο τελάρο (είτε 
θετικό είτε αρνητικό)
•	 Με	επάλειψη	γαλακτώματος	πάνω	στο	τελάρο,		
κάλυψη του τελάρου με φιλμ  και φωτισμός με υπεριώδη 
ακτινοβολία
•	 Με	εκτυπωτή	ψεκασμού	ειδικού	μελανιού,	το	οποίο	
σκληραίνει με UV.  Το στερεοποιημένο μελάνι μένει στο stencil 
ενώ το υγρό μελάνι απομακρύνεται με νερό
•	 Με	χρήση	απεικόνισης	laser,		όπου	αφού	έχει	
καλυφθεί το τελάρο με γαλάκτωμα σκληραίνει στην περιοχή 
που δεν υπάρχει εικόνα με χρήση φωτισμού laser.
Οι μεταξοτυπικές μηχανές ποικίλουν από τις πολύ απλές (ένα 
τελάρο) μέχρι τις πολύ εξελιγμένες και αυτοματοποιημένες, 
επίπεδες ή κυλινδρικές, κλπ. Υπάρχουν κυλινδρικές μηχανές 
(μύλοι) με δυνατότητα 12 τελάρων.
Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε τελάρα ως προς 
την πυκνότητα των κόμπων. Δεν  διαφέρουν μόνο στον 
αριθμό τρυπών ανά lpi αλλά και στην κατασκευή και στο 
υλικό.  Το αρχικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα τελάρα 
ήταν μεταξωτό ύφασμα με λεπτή ύφανση, οπότε και πήρε η 
μέθοδος το όνομά της.  Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα 
υλικά όπως nylon ή πολυεστέρες και σε κάποιες περιπτώσεις 
μεταλλικά τελάρα. Μια ακόμη παράμετρος είναι τα τελάρα με 
πολύκλωνα και μονόκλωνα νήματα. Τα μονόκλωνα τείνουν να 
μονοπωλήσουν την αγορά, γιατί καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα 
και γρήγορα.
Το πάχος του μελανιού πάνω στο υλικό εκτύπωσης ποικίλει 
μεταξύ 8 και 12μm, ενώ σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις φτάνει 
τα 30μm. 
Η μέθοδος της μεταξοτυπίας μας παρέχει την δυνατότητα να 
τυπώσουμε οποιαδήποτε επιφάνεια,  όπως χαρτί, χαρτόνι, 
συσκευασία, πλαστικό, μέταλλο, κεραμικό, γυαλί, υφάσματα 
έως κυκλώματα….
Τα μελάνια είναι ειδικής σύνθεσης έτσι ώστε να ταιριάζουν με 
το υλικό εκτύπωσης, τους μηχανισμούς ξήρανσης και τον τύπο 
της κάθε μηχανής.

Η εκτύπωση με στοιχειοθεσία είναι μέθοδος εκτύπωσης 
υψιτυπίας. Δηλαδή οι επιφάνειες της πλάκας εκτύπωσης, οι 
οποίες τυπώνουν, προεξέχουν της επιφάνειας που δεν τυπώνει. 
Οι πλάκες εκτύπωσης αρχικά κατασκευάζονταν από μέταλλο 
ή από μολύβι, επειδή είχαν χαμηλό σημείο τήξης.  Σήμερα 
κατασκευάζονται από πολυμερή, παρέχοντας μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής.  Κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης το μελάνι 
πιέζεται μεταξύ της πλάκας εκτύπωσης και του υποστρώματος. 
Το μελάνι, με την συμπίεση, ξεχειλίζει στα άκρα των στοιχείων 
και δημιουργείται έτσι ένα περιθώριο που ονομάζεται «αλώνι». 
Το αλώνι είναι ορατό γύρω από τα τυπωμένα γράμματα, τις 
συμπαγείς τυπωμένες επιφάνειες, τις γραμμές, ακόμη και γύρω 
από το raster των εικόνων, ειδικά σε λεία χαρτιά.   
Η κολλοτυπία είναι η παραγωγή συνεχών τόνων εκτύπωσης 
από μία πλάκα στρωμένη με ζελατίνη. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε για αναπαραγωγή έργων τέχνης, επειδή τα 
αντίγραφα δεν έδειχναν κανένα ορατό κόκκο.
Letterset λέγεται η μέθοδος κατά την οποία τυπώνονται 
γράμματα.  Χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές εκτύπωσης με την 
λιθογραφία και μπορεί να τυπώσει σε διάφορα υποστρώματα. 
Συνήθως χρησιμοποιείται στην βιομηχανία παραγωγής 
σωλήνων και δοχείων.
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Digital Printing
Οι πρώτες έγχρωμες ψηφιακές πρέσες πρωτοπαρουσιάστηκαν 
το 1993, και από τότε σχεδόν όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες 
και μέθοδοι οδηγήθηκαν, λιγότερο ή περισσότερο, προς την 
ψηφιοποίηση. Η ψηφιακή εκτύπωση αποτελεί μέρος ενός 
τοπίου όπου η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων και η on de-
mand εκτύπωση αποτελεί προσδοκία και δεδομένο τόσο για τον 
PSP (Print Service Provider) όσο και για τον τελικό καταναλωτή. 
Οι τεχνολογίες της ψηφιακής εκτύπωσης πλησιάζουν την τρίτη 
γενιά και παρουσιάζονται ήδη ώριμες, σταθερές και ικανές να 
παραγάγουν υψηλής ποιότητας απεικονίσεις.  
Όταν εμφανίστηκαν στην αγορά οι πρώτες πρέσες, ήταν ήδη 
πολύ μπροστά από την εποχή τους.  Μέχρι εκείνη την στιγμή, 
οι PSP όταν μιλούσαν για ψηφιακή εκτύπωση εννοούσαν την 
μεταφορά του αρχείου σε τσίγκους (CTP). Τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1990, η Indigo παρουσιάζει την πρώτη 
ψηφιακή πρέσα, με χρήση υγρού μελανιού, και αντιμετωπίζει 
τον σκεπτικισμό της βιομηχανίας εκτύπωσης. 
Τα προφανή πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκτύπωσης είναι η 
εκτύπωση πλήρους μεταβλητής εκτύπωσης (κείμενο, εικόνα, 
dynamic personalization, κλπ.) και η πλήρης διαχείριση 
χρώματος. Με το δίκιο τους λοιπόν, οι πρωτοπόροι της νέας 
τεχνολογίας έκαναν «σημαία» τους την φράση: «μοναδικό 
αντίγραφο» και επένδυσαν στην «εκπαίδευση» του εκτυπωτή 
αλλά και των τελικών χρηστών του. Παράλληλα, μια νέα ομάδα 
εισέρχεται στον χώρο της ψηφιακής εκτύπωσης. Πολλές 
εταιρείες prepress επενδύουν στην ψηφιακή εκτύπωση αφού 
ήδη κατείχαν την χρωματική διαχείριση. 
Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1990 επενδύθηκαν 
τεράστια ποσά στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας. Την Indigo 
ακολούθησε η Xeikon και παρέμειναν οι μόνοι κατασκευαστές 
έγχρωμων μηχανών εκτύπωσης. Η κρίσιμη καμπή ήταν η Dru-
pa 2000, όταν σχεδόν όλοι παρουσίασαν ψηφιακές πρέσες. Η 
Xerox έμεινε πιστή στην ψηφιακή τεχνολογία, της οποίας ήταν 
σημαντικός φορέας. Παρότι η τεχνολογία inkjet αναπτύσσεται 
πολύ γρήγορα, η υψηλής ποιότητας ψηφιακή αναπαραγωγή 
γίνεται με την χρήση ηλεκτροφωτογραφικής τεχνολογίας. 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες εμπορικών 
ηλεκτροφωτογραφικών πρεσών. Οι top-end με ταχύτητα 
παραγωγής 60-100 σελίδες Α4 ανά λεπτό και περιλαμβάνει 
μηχανές δεύτερης και τρίτης γενιάς. Οι πρέσες αυτές απαιτούν 
ένα ορισμένο επίπεδο ικανότητας και συμμετοχή του χειριστή Κόκκος Toner @ 5μ
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στην λειτουργία. Είναι ευέλικτοι όσον αφορά τα διαχειριζόμενα 
υλικά εκτύπωσης, το work�ow και το �nishing καθώς και τα 
σχήματα εργασίας. Η μηνιαία ικανότητα απόδοσης είναι από 
500.000 έως 1,5 εκατομμύρια σελίδες. Οι κύριοι εκπρόσωποι 
αυτής της κατηγορίας είναι η HP Indigo, η Xeikon, η Xerox, η 
Kodak και η Canon. Το κόστος κτήσης μιας τέτοιας πρέσας 
κυμαίνεται μεταξύ 200 και 500 χιλιάδων ευρώ.

 Μερικά χρόνια πριν, προέκυψε στην αγορά μια νέα τάση 
για έγχρωμη εκτύπωση αλλά με χαμηλότερο κόστος. Έτσι, 
παρουσιάζονται μια σειρά εκτυπωτών χαμηλού κόστους 
κτήσης με ταχύτητα παραγωγής περίπου 30 σελίδες Α4 ανά 
λεπτό. Οι κύριοι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι η 
Oce, η Xerox, η Ricoh, η Konica Minolta, κ.α. Είναι μηχανές που 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εργάζονται 24/7, έχουν 
περιορισμούς στο �nishing και διαχειρίζονται περιορισμένα 
υλικά εκτύπωσης με μέγιστο βάρος τα 300 γραμμάρια. Το 
κόστος κτήσης μιας τέτοιας μηχανής κυμαίνεται μεταξύ των 
10 και 30 χιλιάδων ευρώ. Είναι ‘απόγονοι’ των copiers και 
συχνά αναφέρονται ως “green button” μηχανές, επειδή το 
πλήκτρο print είναι συνήθως πράσινου χρώματος. Απαιτούν 
περιορισμένο επίπεδο και ανάμιξη του χειριστή και δεν 
προσφέρουν χρωματική διαχείριση όπως οι top-end μηχανές.
Οι περισσότερες ψηφιακές πρέσες χρησιμοποιούν κάποιο 
είδος ηλεκτροφωτογραφικής μεθόδου για να παραχθεί η 
εικόνα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις και παραλλαγές στην 
μέθοδο και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι μηχανές, 
αλλά όλες λειτουργούν κάτω από μια κοινή αρχή λειτουργίας. 
Ένα τύμπανο, το οποίο είναι καλυμμένο με φωτοηλεκτρικά 
αγώγιμο υλικό, συνήθως τιτάνιο, φορτίζεται με διαφορετική 
ένταση από μια τετράδα laser LEDs. Στα σημεία που το φως 
χτυπά το τύμπανο αποφορτίζεται και συμπεριφέρεται ως 

φορέας-μεταφορέας της εικόνας. Το μελάνι (υγρό ή πούδρα 
toner) επικολλάται στο τύμπανο και μεταφέρεται στο 
υλικό εκτύπωσης. Αφού μεταφερθεί το μελάνι, το τύμπανο 
αποφορτίζεται και καθαρίζεται. 
Σε κάποιες πρέσες, μεταξύ τυμπάνου και υλικού εκτύπωσης 
παρεμβαίνει ένας ενδιάμεσος. Συνήθως, χρησιμοποιώντας 
ορολογία o�set, ονομάζεται blanket (κουβέρτα). Αρχικά το 
χρησιμοποίησε η Xerox στην σειρά DocuColor 2000 και το 
ονόμαζε Digital Blanket. Στις νέες της πρέσες (iGen) χρησιμοποιεί 
ένα πατενταρισμένο image carrier για την μεταφορά της 
εικόνας άμεσα στο υλικό εκτύπωσης. Η HP Indigo είναι η μόνη 
ψηφιακή πρέσα, η οποία συνδυάζει την ηλεκτροφωτογραφική 
τεχνολογία με την o�set μέθοδο μεταφοράς του (υγρού) 
μελανιού στο υλικό εκτύπωσης. Για την ακρίβεια, το ηλεκτρικά 
φορτισμένο υγρό μελάνι μεταφέρεται πάνω σε έναν κύλινδρο 
καλυμμένο με το  blanket, όπως η μεθοδολογία της o�set, και 
μέσω ενός ενδιάμεσου μεταφέρεται στο υλικό εκτύπωσης.

Μια άλλη διαφοροποίηση των παραπάνω πρεσών είναι στην 
μεθοδολογία μεταφοράς του μελανιού (υγρού ή toner) με 
μονό ή πολλαπλό πέρασμα (pass).  Η single pass τεχνολογία 
μεταφέρει το αρχείο στο υλικό με ένα μόνο πέρασμα. Όλοι 
οι χρωματικοί διαχωρισμοί, τέσσερα, έξι ή επτά χρώματα, θα 
μεταφερθούν, το ένα χρώμα πάνω στο άλλο, στην κουβέρτα 
ή στο τύμπανο με ένα μόνο εκτυπωτικό πέρασμα στο υλικό 
εκτύπωσης. Με την multiple pass τεχνολογία το μελάνι που 
αντιστοιχεί στον κάθε διαχωρισμό μεταφέρεται ξεχωριστά στο 
τύμπανο ή στο blanket. 
Στην περίπτωση του multiple pass, είτε το υλικό συγκρατείται 
στο blanket μέχρι να εναποτεθούν όλα τα χρώματα κάνοντας 
τόσους κύκλους όσα και τα χρώματα ή το χρώμα εναποτίθεται 
στο τύμπανο και το υλικό περνάει από το τύμπανο τόσες φορές 
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όσες και τα χρώματα. 
Όλες οι πρέσες έχουν τη δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης 
(duplex). Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την περιστροφή 
του υλικού στη διαδικασία εκτύπωσης. Το πρόβλημα που 
παρατηρείται είναι συνήθως η ταύτιση των δύο πλευρών (reg-
istration). Η HP Indigo αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα με 
το σύστημα perfector, το οποίο κρατά το υλικό εκτύπωσης 
στο σημείο που το “έπιασαν” τα grippers κατά την είσοδό του 
στην πρέσα, και το περιστρέφει χωρίς να το αφήνει. Η Xeikon, 
για τον ίδιο λόγο, ανέπτυξε την δυνατότητα της ταυτόχρονης 
αμφίπλευρης εκτύπωσης.
Σε όλες τις top-end πρέσες φύλλου, και οι δυο πλευρές του 
υλικού έχουν τυπωθεί πριν εισαχθεί το επόμενο φύλλο. Η Nex-
press της Kodak συσσωρεύει κάποιες μονόπλευρες εκτυπώσεις 
(περίπου 10) σε έναν δίσκο και μετά τυπώνει την δεύτερη όψη. 
Συνοπτικά, οι κύριοι «παίκτες» στην κατηγορία των top-end 
πρεσών είναι:
•	 HP Indigo. Η Indigo, το 2002 αγοράστηκε από την Hewlett 

Packard, και ενσωματώθηκε στο δυναμικό της ΗΡ. Ήταν μια 
ζωτικής σημασίας εξαγορά για την Indigo για να μπορέσει 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού. 
Για την ΗΡ, η ταχύτητα, η ποιότητα και η χρωματική 
σταθερότητα ήταν οι παράγοντες για την εμπιστοσύνη 
και την εξαγορά. Η HP Indigo έχει δύο βασικές κατηγορίες 
ψηφιακών o�set πρεσών: τις εμπορικές (φύλλου) και 
τις βιομηχανικές (ρολού) για εκτύπωση ετικετών, 
εύκαμπτης συσκευασίας και shrink sleeves. Αυτή η 
διπλή φιλοσοφία έχει καθιερώσει την Indigo στην 
αγορά, αφού κατέχει το 40% της παγκόσμιας βάσης 
πρεσών με παραγωγή πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια 
έγχρωμες τυπωμένες σελίδες και είναι η μόνη που 
χρησιμοποιεί υγρό μελάνι. Η 5500 αποτελεί την 
best seller πρέσα της εταιρείας με ανάλυση 1200 
dpi και ταχύτητα 272 σελίδων Α3+/λεπτό (1c), ενώ η 
ναυαρχίδα της εταιρείας, η 7000 αποδίδει 7.200 4c 
A4 σελίδες την ώρα.  

•	 Xeikon.  Το 2002, η Punch Graphix απέκτησε το di-
vision της ψηφιακής έγχρωμης πρέσας Xeikon. 
Η εταιρεία κατασκευάζει πρέσες αμφίπλευρης 
εκτύπωσης ρολού για commercial εφαρμογές. Στην 
Drupa 2008 παρουσίασε μία single sided πρέσα 
για ετικέτα. Η 6000 αποδίδει ανάλυση 1200 dpi και 
ταχύτητα 160 Α4/ λεπτό.

•	 Xerox. Η Xerox κατείχε την μονόχρωμη εκτύπωση 

για πάνω από τριάντα χρόνια. Το 2002 παρουσίασε το 
iGen3, την τρίτης γενιάς high volume έγχρωμη μηχανή 
της, η οποία παραμένει ως σήμερα η hi end παραγωγική 
πρέσα της εταιρείας. Η iGen3 αποδίδει έως 110 σελίδες ανά 
λεπτό. Στην τελευταία Drupa, η Xerox, παρουσίασε το νέο 
βελτιωμένο και εξελιγμένο μοντέλο iGen4.

•	 Kodak. Το 2004 η Kodak απέκτησε την nexpress της Heidel-
berg. Η πρώτη έγχρωμη nexpress πρέσα παρουσιάστηκε 
στην Drupa 2000 και «βγήκε» στην αγορά στις αρχές του 
2001. Η entry level πρέσα (Μ700) αποδίδει 70 σελίδες ανά 
λεπτό.

•	 Canon. H Canon, όπως και η Xerox, προέρχεται από την 
αγορά των copiers. Τα τελευταία χρόνια όμως, έκανε μια 
στρατηγικής σημασίας στροφή στις γραφικές τέχνες με 
την σειρά CLC.  Η Imagepress 7000 αποδίδει 70 Α4 σελίδες 
πλήρους χρώματος ανά λεπτό.
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Η γλώσσα PostScript
   H PostScript υπάρχει για σχεδόν 20 έτη. Έχει άμεση συνοχή 
και αντίκτυπο στην εκδοτική βιομηχανία και ακόμη και σήμερα 
παραμένει τόσο σημαντική όπως ήταν τότε που διατέθηκε ο 
πρώτος  laser εκτυπωτής. 
   Η PostScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού περιγραφής 
σελίδων. Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς είναι μια 
περιγραφική γλώσσα προγραμματισμού, με πολύ όμοια 
χαρακτηριστικά με αυτά των προγραμμάτων λογισμικού. Ένα 
απλό κι εύκολο παράδειγμα για να αντιληφθούμε την PostScript 
είναι το εξής: στο illustrator ή στο Photoshop σχεδιάζουμε ένα 
γραφικό και το τοποθετούμε σε ένα πλαίσιο. Το αποθηκεύουμε 
και το ανοίγουμε με όποιον επεξεργαστή κειμένου διαθέτουμε. 
Το κείμενο που θα εμφανιστεί στην οθόνη μας είναι ένα 
«πρόγραμμα» γραμμένο με PostScript, το οποίο καθορίζει 
όλες τις παραμέτρους εκτύπωσης (μέγεθος σελίδας, κ.λπ.) και 
διαμορφώνει το περιεχόμενο της εκτύπωσης (γραφικό και 
πλαίσιο). 
Τα πρώτα χρόνια της PostScript, η σωστή απεικόνιση ήταν 
συνάρτηση της σωστής καταγραφής κώδικα. Γραφόταν ο 
κώδικας σε ένα αρχείο κειμένου και αποστελλόταν στον 
εκτυπωτή για επεξεργασία. Σε αντίθεση με τις άλλες γλώσσες 
προγραμματισμού, η PostScript, έχει δημιουργηθεί με μοναδικό 
σκοπό την απόλυτη και ακριβή περιγραφή μιας σελίδας στον 
εκτυπωτή.   
Είναι ίσως η πιο ευπροσάρμοστη και αγαπημένη γλώσσα 
για την εκτύπωση, που χρησιμοποιείται στους εκτυπωτές 
παγκοσμίως. Είναι σε θέση να διαχειριστεί οποιοδήποτε είδος 
συσκευής απεικόνισης, από οθόνη υπολογιστή έως εκτυπωτή. 
Η PostScript λειτουργεί ως διερμηνέας μεταξύ της εφαρμογής 
και του εκτυπωτή. Ως γλώσσα προγραμματισμού προσομοιάζει 
με την FORTH.  
Διάφοροι προγραμματιστές γράφουν  PostScript προγράμματα 
για ποικίλες εφαρμογές σχεδιασμού. Παράδειγμα, το 
λειτουργικό σύστημα NeXT STEP, που τρέχει σε Intel- 486 και 
στις μηχανές Motorola, χρησιμοποιεί το PostScript level 2 για 
να διαχειριστεί την οθόνη. Εντούτοις, τα προγράμματα Post-
Script είναι συνήθως έγγραφα που προορίζονται να τυπωθούν 
και έχουν παραχθεί από ένα πρόγραμμα που γράφεται σε 
κάποιον κώδικα. 

Η ιστορία της PostScript

Τα πρώτα χρόνια
   Για να εκτιμηθεί η γλώσσα PostScript, θα πρέπει πρώτα 
να γνωρίζουμε πώς λειτουργούσε η αγορά πριν κάνει την 
εμφάνισή της. Τότε, αν χρειαζόταν εξοπλισμός στοιχειοθεσίας, 
η μόνη λύση ήταν η Acme Typesetters. Η προμήθεια θα 
ήταν ένα σύστημα Acme και μία συσκευή εξόδου Acme. Θα 
απαιτούνταν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για την πλήρη 
εκμάθηση λειτουργίας του συστήματος. Το σύστημα της 
Acme θα ήταν ασυμβίβαστο με τον εξοπλισμό οποιουδήποτε 
άλλου κατασκευαστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν 
δύσκολη ή αδύνατη ακόμη και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ 
των διαφορετικών συστημάτων. Εάν υπήρχε ένας υπολογιστής, 
θα μπορούσε να συνδεθεί με έναν dot-matrix εκτυπωτή, 
ο οποίος θα “έδινε” χαμηλής ποιότητας αποτελέσματα 
εκτύπωσης. Τα γραφικά που θα απέδιδε θα ήταν χαμηλής 
ποιότητας και αποδεκτά μόνο από όσους είχαν αγοράσει 
υπολογιστή εκείνη την στιγμή.

Η αρχή
   Η ιστορία της PostScript αρχίζει στο Parc, το ερευνητικό 
ίδρυμα της Xerox, όπου αναπτύχθηκαν πολλές από τις 
τεχνολογίες υπολογιστών, που χρησιμοποιούμε και σήμερα 
και τις θεωρούμε δεδομένες: ο εκτυπωτής λέιζερ, η γραφική 
επιφάνεια εργασίας με δυνατότητα αλληλεπίδρασης και το 
ethernet είναι μερικά πρωταρχικά παραδείγματα. 
Ένας από τους λαμπρούς μηχανικούς που εργαζόταν στην Xe-
rox ήταν ο John Warnock. Ανέπτυξε μια γλώσσα αποκαλούμενη 
“Interpress” που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
των laser εκτυπωτών Xerox. Αυτός και ο προϊστάμενός του, 
Charles Geschke, δοκίμασαν για δύο έτη την γλώσσα αυτή και 
προσπάθησαν να πείσουν την Xerox να μετατρέψει το Inter-
press σε εμπορικό προϊόν. Όταν η προσπάθεια αυτή απέτυχε, 
αποφάσισαν να αφήσουν την Xerox και να το δοκιμάσουν από 
μόνοι τους.

Η Adobe γεννιέται  
   Ο J.Warnock και ο C.Geschke ονόμασαν την επιχείρηση τους 
Adobe, από το όνομα του κολπίσκου που υπήρχε πίσω από το 
σπίτι του Warnock στο Los Altos, της Καλιφόρνια.  
   Αρχικά, σκέφτηκαν τη δημιουργία ενός πραγματικά ισχυρού 
εκτυπωτή, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν ότι θα είχε 
περισσότερο νόημα η ανάπτυξη ενός εργαλείου, που θα ήταν 
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κατάλληλο και για άλλους κατασκευαστές, για τον έλεγχο 
των εκτυπωτών. Χρειάστηκε διάστημα 20 ετών στην Adobe 
για να αναπτύξει την PostScript, μια γλώσσα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των συσκευών παραγωγής, 
όπως οι laser εκτυπωτές.

1984: PostScript level 1
Το 1984 η PostScript “βγήκε” στην κυκλοφορία. Αρχικά 
ονομάστηκε PostScript. Η προσθήκη “Level 1” έγινε αργότερα 
ώστε να διαφοροποιηθεί από την πρόσφατη βελτίωσή της, 
που ονομάστηκε “Level 2”. Η PostScript είναι μια πολύ ισχυρή 
γλώσσα προγραμματισμού, η οποία μοιάζει με την Forth. Από 
την αρχή χρειάστηκε κάποιο ισχυρό σύστημα να μπορεί να 
“τρέξει” πάνω του. Τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της η Post-
Script βασίστηκε στα συστήματα υπολογιστών Macintosh, μια 
που ήταν τα πιο ισχυρά και σταθερά.
Η PostScript πρόσφερε τεράστια πλεονεκτήματα στην προ-
εκτύπωση και την εκτύπωση, όπως:  
•	 Ανεξαρτησία	 συσκευών.	 Μπορούσε	 να	 «τρέξει»	 σε	
οποιοδήποτε μηχάνημα, αρκεί να υποστήριζε την γλώσσα. Σ’ 
έναν Laser εκτυπωτή η ανάλυση της εκτύπωσης είναι 300dpi, 
ενώ η εικόνα δίνει στον εικονοθέτη 2400dpi. Για τους χρήστες 
αυτό σημαίνει δυνατότητα επιλογής των αποδοτικότερων 
συσκευών.
•	 Οποιοσδήποτε	κατασκευαστής	εκτυπωτών	μπορούσε	
να αγοράσει μια άδεια PostScript.
•	 Οι	προδιαγραφές	της	ήταν	ελεύθερα	διαθέσιμες	ώστε	
να μπορεί να την ενσωματώσει το όποιο λογισμικό εκτύπωσης.

Η PostScript απογειώνεται... 
   Η PostScript ήταν ένα τυχερό παιχνίδι με μεγάλο ρίσκο για 
την Adobe, και ίσως να είχαν αποτύχει να πείσουν την αγορά 
για την αξία της, αν δεν ήταν ο Steve Jobs από την Apple. Το 
1985 οι πωλήσεις των Mac έπεφταν συνεχώς και χρειαζόταν 
μια εφαρμογή η οποία θα μπορούσε να τις ανεβάσει ξανά. Ο S. 
Jobs είδε πολύ θετικά την τεχνολογία της Adobe και επένδυσε 
2,5 εκατομμύρια δολάρια στην δημιουργία ενός ελεγκτή 
PostScript για τους laser εκτυπωτές της. Αυτός ο εκτυπωτής 
ήταν όμοιος με το HP LaserJet, αλλά ο ελεγκτής PostScript 
θα επέτρεπε παραγωγή ποιότητας εικονοθέτη. Το κόστος του 
ήταν περίπου 7000$, ακριβό κόστος (ακόμη και για σήμερα) 
συγκρινόμενο με τον πρώτο laser εκτυπωτή της Xerox ο 
οποίος κόστιζε το 1978 περίπου 500$. Ένας υπολογιστής που 
συνδέεται με έναν ισχυρό εκτυπωτή δεν θα ήταν τίποτε το 

ιδιαίτερο, αν η Apple και η Adobe δεν συναντούσαν μια μικρή 
νεοσύστατη εταιρεία η οποία είχε δημιουργήσει μια εφαρμογή 
για χρήση σε Mac, δίνοντας το μέγιστο δυνατό του laser 
εκτυπωτή. Το project αυτό ονομάστηκε Aldus και το λογισμικό 
ονομάστηκε PageMaker. Το επιτραπέζιο εκδοτικό σύστημα  
(DTP) γεννήθηκε. Μέσα σε ένα χρόνο, το πακέτο των Apple & 
Mac, της PostScript, του laser εκτυπωτή, του PageMaker και της 
Adobe, μετέτρεψε τις εταιρείες αυτές σε πλούσιες επιχειρήσεις. 
Η εταιρεία παροχής συστημάτων γραφικών τεχνών Lino-
type ήταν η πρώτη εταιρεία που ενσωμάτωσε στο RIP της την 
γλώσσα PostScript. Σύντομα πολλές εταιρείες ακολούθησαν το 
παράδειγμα της Linotype, και έτσι η PostScript έγινε η ‘lingua 
franca’ του pre-press.

1991: PostScript level 2
Περίπου το 1991, η Adobe διένειμε την επόμενη αναθεωρημένη 
έκδοση της PostScript με την ονομασία Level 2.   Ήταν μια 
αρκετά σημαντικά βελτιωμένη έκδοση, η οποία αναμενόταν 
ανυπόμονα από την κοινότητα του pre-press.  Τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της είναι: 
•	 Βελτιωμένη	ταχύτητα	και	αξιοπιστία			
•	 Τα	 λάθη	 του	 κώδικα	 	 Limit	 check	 και	 V	 Mirror	
διορθώθηκαν στην level 2. Η Adobe τα διόρθωσε όλα αυτά 
με τη βελτίωση της διαχείρισης μνήμης του κώδικά της και με 
τη βελτιστοποίηση του κώδικα.   Αυτό επίσης βελτίωσε την 
απόδοση, ειδικά με τις scannαρισμένες εικόνες   
•	 Η	υποστήριξη	RIP	για	διαχωρισμούς:			Το	Level	2	RIP	
είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα σύνθετο αρχείο Postscript 
και να διαχωρίσει τα χρώματα. 
•	 Αποσυμπίεση	 εικόνας:	 Το	 Level	 2	 μπορεί	 να	
αποσυμπιέσει εικόνες JPEG και CCITT συμπιεσμένες εικόνες. 
•	 Υποστήριξη	 για	 τις	 σύνθετες	 γραμματοσειρές:	
Οι ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν μεγαλύτερα σύνολα 
χαρακτήρων (γραμματοσειρές) από αυτά που χρησιμοποιούνται 
στην Ευρώπη. Η Apple θα το υποστήριζε μέσω του Quick Draw 
GX. Σήμερα θεωρείται αυτονόητο όπως και το Open Doc και το 
Newton.
•	 Γραμματοσειρά	και	μοτίβο	στην	ίδια	cache:	με	το	Level	
2 δεν διαγράφεται πλέον αυτόματα η γραμματοσειρά από την 
μνήμη. Έτσι, το αποθηκευμένο αρχείο θα είναι ίδιο όποτε το 
“ανοίξουμε”.
•	 Βελτιωμένοι	drivers:	ουσιαστικά	πρόκειται	για	τον	La-
serWriter 8 σε Macintosh και ο Adobe PostScript 2.x για Win-
dows 3.1, μαζί με τους κατάλληλους PPD drivers.
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•	 Βελτιωμένοι	 αλγόριθμοι	 διαχωρισμού:	 σημαντική	
εξέλιξη για πολλούς κατασκευαστές RIP. Η Agfa παραδείγματος 
χάριν, είχε ήδη διαθέσει την Balanced Screening Technol-
ogy περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας moire στους διαχωρισμούς για χρήση σε o�set. Η 
έκδοση της Adobe ονομάστηκε Accurate Screening.
   Η Adobe έκανε ένα μεγάλο λάθος δημοσιεύοντας πρώτα τα 
specs για την level 2, κι έπειτα άρχισε ουσιαστικά να εργάζεται 
πάνω στην εφαρμογή. “Πατώντας” σε αυτό, οι ανταγωνιστές 
της δημιούργησαν πολύ γρήγορα εξομοιωτές της PostScript 
Level 2, χρησιμοποιώντας όλα αυτά που η Adobe δημοσίευε 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Έτσι, παρότι που η level 2 
πρόσφερε άμεσα πολλά πλεονεκτήματα, χρειάστηκε αρκετό 
καιρό ώσπου να αρχίσει πραγματικά να λειτουργεί. Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραπάνω είναι ότι μέχρι το 
2002, το ενσωματωμένο RIP διαχωρισμών δεν υποστηριζόταν 
κατάλληλα από το XPress 5.

1998: PostScript 3 
   Για κάποιο ασαφή λόγο, η Adobe προτίμησε να ονομάσει 
την πιό πρόσφατη αναπροσαρμογή PostScript 3 αντί του Post-
Script Level 3. Συγκριτικά με το Level 2, η PostScript 3 φαίνεται 
ως μια άνευ σημασίας βελτίωση. Κατά μία έννοια αυτό γίνεται 
εύκολα αντιληπτό, όταν ακόμη και σήμερα, κάποιες εφαρμογές 
δεν καλύπτουν πλήρως και κατάλληλα την Level 2. 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της PostScript 3 είναι:    
•	 Υποστήριξη	για	περισσότερα	από	256	graylevels	ανά	
χρώμα. Η Adobe έχει περιλάβει τον 12-bit διαχωρισμό στον 
κώδικα Postscript τους. Αυτό επιτρέπει μέχρι και 4096 gray-
levels ανά χρώμα. Στο παρελθόν, ο περιορισμός 256 gray-
levels ήταν μερικές φορές ορατός σαν banding, ειδικά στις 
χρωματικές ενώσεις.
•	 Υποστήριξη	PDF.	Το	RIP	της	Postscript	3	υποστηρίζει	
και την level 2 αλλά και pdf αρχεία. 
•	 Βελτιωμένη	 υποστήριξη	 RIP	 διαχωρισμών:	 Το	 level	 2	
RIP ήταν ήδη σε θέση να διαχωρίσει τα χρώματα. Όμως μερικοί 

τύποι εικόνων όπως δύο τόνων ή εξαχρωμίας, δεν μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά. Η PostScript 3 περιέχει 
ένα πρόσθετο διάστημα χρωμάτων αποκαλούμενο Device N. 
Mία εικόνα, που δεν είναι CMYK, κωδικοποιείται σε αυτό το 
διάστημα χρώματος, οπότε το RIP είναι σε θέση να κάνει τον 
σωστό διαχωρισμό.
•	 Διαδίκτυο:	ακολουθώντας	τις	τάσεις	της	εποχής	και	την	
ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και των web διαφημίσεων, 
η Adobe, προσέθεσε στην PostScript 3 λειτουργίες σχετικές με 
το internet.

EPS
Κάθε γλώσσα προγραμματισμού χρειάζεται έναν επεξεργαστή 
για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όταν, ως επεξεργαστής, 
λαμβάνεται ο συνδυασμός του λογισμικού και του εκτυπωτή που 
χρησιμοποιούνται, αυτός ο συνδυασμός ονομάζεται RIP (Raster 
Image Processor). Το RIP λαμβάνει τον κώδικα εκτύπωσης από 
το postscript και αναλαμβάνει να τον μετατρέψει σε κουκίδες 
πάνω στην όποια σελίδα εκτύπωσης. Επίσης, η postscript, 
μας δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του προς εκτύπωση 
αρχείου, στον δίσκο μας (“print to �le”). Το αρχείο αυτό, 
μπορεί να αποσταλεί για εκτύπωση οποιαδήποτε στιγμή. Το 
αποθηκευμένο αρχείο, μαζί με τις όποιες πληροφορίες περιέχει 
και την χαμηλή ανάλυσης προεπισκόπηση του, ονομάζεται EPS  
(Encapsulated PostScript File). 

Δημιουργώντας ένα αρχείο EPS
   Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι η 
τοποθέτηση Postscript κώδικα σε ένα αρχείο δεν το μετατρέπει 
σε ένα eps αρχείο. Πρέπει να σχηματοποιηθεί (formatted) 
ειδικά. 
Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι ένα eps 
αρχείο δεν είναι απαραίτητο να έχει συνημμένη προεπισκόπηση 
του. Χωρίς το preview, δεν μπορείτε να δείτε πως θα φανεί το 
αρχείο στην οθόνη, αλλά μπορεί να τυπωθεί, ως γραφικό σε 
ένα έγγραφο, σε έναν εκτυπωτή Postscript.

Εξαγωγή αρχείου EPS από προγράμματα
Προγράμματα Drawing. Τα προγράμματα σχεδίων (drawing) 
επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή εικόνων από 
γραμμές, από καμπύλες και από κείμενο. Η σημαντικότερη 
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διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων σχεδίων και της 
ζωγραφικής είναι ότι σε ένα πρόγραμμα σχεδίων τα αντικείμενα 
παραμένουν editable - π.χ., μπορεί να επαναταξινομηθούν τα 
boxes και να κινηθεί το κείμενο. 
Τέτοιες εφαρμογές είναι το Corel, το Illustrator, το FreeHand,κλπ.
Τα περισσότερα από τα προγράμματα σχεδίων είναι σε θέση 
να εξαγάγουν ως eps. Αυτό συνήθως γίνεται από τις εντολές 
“Export” ή “Save as...”, και όχι από την επιλογή εντολής “Print”. 
Σε πολλές περιπτώσεις, τα προγράμματα δημιουργούν και 
μια προεπισκόπηση του αρχείου, σε άλλα προγράμματα 
γίνεται κατ’ απαίτηση. Αυτά τα eps αρχεία είναι ιδανικά για 
ποιοτική εργασία, μια που λειτουργούν σωστά σε οποιαδήποτε 
ανάλυση (για παράδειγμα, σε έναν καλό εκτυπωτή, τα κείμενα 
θα δείχνουν sharper).

Προγράμματα Painting
Τα προγράμματα ζωγραφικής επιφανειακά είναι παρόμοια με 
τα προγράμματα σχεδίων. Η διαφορά είναι ότι λειτουργούν σε 
ένα πλέγμα εικονοστοιχείων (Pixels), που οι όποιες μεταβολές 
είναι μόνιμες. Τα αντικείμενα δεν μπορούν να μετακινηθούν, 
εκτός από την επιλογή της αποκοπής και μετακίνησής τους, 

έχοντας ως αποτέλεσμα  την παρουσία “τρύπας” στο back-
ground. Τέτοιες εφαρμογές είναι το Corel PhotoPaint και το 
Photoshop. Μερικά από τα painting προγράμματα έχουν την 
δυνατότητα δημιουργίας eps αρχείου, με preview. Η διαδικασία 
εξαγωγής ή δημιουργίας είναι η ίδια. Αυτά τα eps αρχεία έχουν 
συνήθως χαμηλότερη ποιότητα και αυτό οφείλεται στο ότι 
είναι βασισμένα σε ένα σταθερό πλέγμα μεγέθους. Ουσιαστικά 
δεν είναι κατάλληλα για εκτύπωση, γιατί αυτό που φαίνεται στο 
μικρό μέγεθος της οθόνης δεν είναι ίδιο με αυτό που φαίνεται 
στο μεγάλο μέγεθος της εκτύπωσης, είναι όμως κατάλληλα για 
εφαρμογές περιοδικών και εφημερίδων. 

Προγράμματα DTP
Tα προγράμματα DTP (Desktop Publishing) χρησιμοποιούνται 
συνήθως για να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν σελίδες για 
δημοσίευση. Παρόμοια με τους επεξεργαστές κειμένου, δίνουν 
πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο έλεγχο στον ακριβή σχεδιασμό 
μιας σελίδας. Τέτοιες εφαρμογές είναι το InDesign, το Quark 
XPress, το PageMaker, το Publisher της Microsoft και το Serif 
PagePlus. Οποιοδήποτε ποιοτικό DTP πρόγραμμα επιτρέπει 
στο χρήστη να τοποθετήσει ένα eps αρχείο σε μια σελίδα. 
Κάποια από αυτά θα επιτρέψουν επίσης, την εξαγωγή ενός 
αντιγράφου μιας σελίδας ως eps αρχείο.
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Επεξεργαστές κειμένου (εφαρμογές O�ce) 
Η δυνατότητα να δημιουργηθούν eps αρχεία από άλλες 
εφαρμογές είναι συνήθως περιορισμένη. Συνήθως η μόνη 
επιλογή είναι η εντολή “print” να προσπαθήσει να δημιουργήσει 
ένα eps αρχείο. Αυτά τα προγράμματα έχουν συχνά καλύτερη 
υποστήριξη για την εισαγωγή ενός eps αρχείου. Για παράδειγμα 
στο Microsoft Word, στο οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την εντολή λειτουργίας “Insert Picture”.  

Εκτύπωση EPS
   Εφόσον μια εφαρμογή μπορεί να τυπώσει, οι πιθανότητες 
να τυπώσει σε έναν postscript εκτυπωτή είναι πολύ 
καλές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας καλός τρόπος για την 

δυνατότητα παραγωγής ενός αρχείου eps. Αυτό όμως δεν 
είναι πάντοτε εύκολο και εφικτό. Το σύνηθες εμπόδιο είναι 
να “πειστεί” η εφαρμογή να τυπώσει ένα αρχείο, στέλνοντας 
τα αποτελέσματα στον εκτυπωτή. Όταν ένα πρόγραμμα που 
«τρέχει» σε MS Windows τυπώνει, αυτό συνήθως γίνεται μέσω 
«απαίτησης» του προγράμματος στον Windows printer driver 
(Οδηγός-πρόγραμμα εκτύπωσης), ο οποίος το πραγματοποιεί. 
Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι όποιο πρόγραμμα «τρέχει» στα 
Windows μπορεί να τυπώσει σε όποιον συνδεδεμένο εκτυπωτή 
στο σύστημα, χωρίς να απαιτείται αλλοίωση ή μορφοποίηση 
του προγράμματος ή συγγραφή κώδικα. Σε παλιά συνήθως 
συστήματα, που χρησιμοποιούν Windows 95, 98 ή NT, 
παρουσιάζονται προβλήματα στην δημιουργία και απεικόνιση 
αρχείων eps. Αυτό οφείλεται στο ότι η Microsoft, σε εκείνες τις 
εκδόσεις δεν περιελάμβανε οδηγούς για την δημιουργία eps. 
Το πρόβλημα λυνόταν με την εγκατάσταση των ανάλογων 
οδηγών από την Adobe. Π.χ. στα NT, η βιβλιοθήκη PSCRIPT.DLL 
περιείχε εντολή να μην δημιουργεί eps αρχεία, και χρειαζόταν 
οι οδηγοί της Adobe 5.x για να μπορεί το σύστημα να τα 
παράγει. Τα παραγόμενα αρχεία ήταν συνήθως χωρίς preview, 
τα boxes συνήθως δεν αντιστοιχούσαν στο γραφικό αλλά 
στο σύνολο της σελίδας και δεν υποστήριζαν postscript level 
1. Έτσι δημιουργήθηκαν κάποια προγράμματα (third party 
programms) για την διευκόλυνση των χρηστών αυτών των 
συστημάτων. Το πιο διαδεδομένο (και δωρεάν) είναι το Ghost-
Script. 

Το GhostScript είναι το όνομα ενός συνόλου λογισμικού που 
παρέχει:
•	 Διερμηνέα	μεταξύ	της	PostScript	και	των	αρχείων	pdf
•	 Ενότητες	εισαγωγής	(utilities)	για	την	ανάγνωση	
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ποικίλων σχημάτων raster (jpeg, gif, pcx, pgm, κ.α.)
•	 Ενότητες	 παραγωγής	 (οδηγοί-drivers)	 για	 μια	 ευρεία	
ποικιλία παραθυρικών συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των Χ Windows και Microsoft Windows), για σχήματα αρχείων 
raster, και εκτυπωτές, καθώς επίσης και για την παραγωγή 
αρχείων PDF με παρόμοια λειτουργία του Acrobat Distiller  
•	 Ως	βιβλιοθήκη	DLL	είναι	ένα	σύνολο	διεργασιών	για	την	
εφαρμογή των γραφικών παραστάσεων και των δυνατοτήτων 
φιλτραρίσματος στην PostScript
   Ουσιαστικά, τα παραπάνω σημαίνουν ότι Ghostscript 
μπορεί να διαβάσει ένα Postscript ή ένα αρχείο PDF και να 
τα απεικονίσει στην οθόνη, καθώς επίσης να τα μετατρέψει 
σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να τυπωθούν σε έναν 
μη postscript εκτυπωτή. Σε συνεργασία με κάποιο συμβατό 
πρόγραμμα απεικόνισης (previewer / viewer) μπορείτε να 
δείτε ή να τυπώσετε ένα ολόκληρο έγγραφο ή μέρος του ή 
και κάποιες μεμονωμένες σελίδες σε έναν εκτυπωτή που δεν 
υποστηρίζει postScript, σε ένα σύστημα υπολογιστή που δεν 
διαθέτει postscript display.

Τα 10 βασικά σημεία του EPS
1. Το EPS είναι ακρωνύμιο του Encapsulated Post-
Script. Η γλώσσα PostScript αρχικά σχεδιάστηκε για την 
αποστολή αρχείων για εκτύπωση. Αλλά στην πορεία απέκτησε 
δυνατότητες για διαβάθμιση και «μετάφραση» του αρχείου, 
οι οποίες με τη σειρά τους έδωσαν τη δυνατότητα της 
ενσωμάτωσης στοιχείων postscript και τοποθέτησης τους σε 
όποιο σημείο της σελίδας. Αυτά τα ενσωματωμένα στοιχεία 
είναι συνήθως τα αρχεία eps. Ουσιαστικά τα eps είναι γραφικό 
format αρχείων.
2. Η Postscript σε ένα αρχείο eps πρέπει να ακολουθήσει 
ορισμένους κανόνες. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να 
διαγράψει τη σελίδα γιατί αυτό θα είχε επιπτώσεις σε ολόκληρο 
το αρχείο και όχι μόνο στο τμήμα που ελέγχει. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η απαγόρευση επιλογής μεγέθους σελίδων 
γιατί θα καθόριζε το συνολικό μέγεθος των σελίδων του 
αρχείου και θα το μορφοποιούσε ανάλογα.
3. Ένα eps αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει μια ειδική 
επιγραφή-header, έτσι ώστε να μπορεί να είναι κατανοητό και 
αναγνώσιμο από την PostScript. H header αποτελείται από 
σχόλια postscript, τύπου “starting %”, το οποίο δεν έχει καμία 
επίδραση στον εκτυπωτή και την εκτύπωση. Το σημαντικότερο 
σχόλιο είναι το “%%BoundingBox”.[Οι πρώτες τυπικές γραμμές 
στην γλώσσα PostScript είναι οι εξής: %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0, 

%%Creator:name,  %%CreationDate:date,  %%Title:�lename,  
%%BoundingBox:a b c d ]. Αυτό δίνει την θέση του eps αρχείου 
μέσα στην σελίδα εκτύπωσης και θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα 
εφόσον το αρχείο διαβαθμιστεί ή μεταβληθεί. 
4. Αν σταλεί ένα αρχείο eps σε έναν εκτυπωτή το 
αποτέλεσμα θα είναι ή μια εκτυπωμένη κόπια του αρχείου, ή 
μια κενή σελίδα, ή καμία απολύτως εκτύπωση. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα eps αρχεία δεν σχεδιάστηκαν για εκτύπωση. Βέβαια, 
σχεδόν πάντα τυπώνονται στο default μέγεθος σελίδας, άσχετα 
από το μέγεθος που έχουμε καθορίσει, εκτός αν περιλάβουμε 
και επιθυμητό μέγεθος της σελίδας εκτύπωσης.
5. Όταν ένα DTP πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα αρχείο 
eps, δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει την postscript στο eps 
και να εμφανίσει την εικόνα. Συνήθως τα eps συνοδεύονται 
από preview χαμηλής ανάλυσης, όμως τα προγράμματα DTP 
δεν γνωρίζουν πώς να αποδώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν είναι χρηστικά και έτοιμα για εκτύπωση. Η συνήθης 
τακτική απεικόνισης αρχείων eps από τα DTP προγράμματα 
στην οθόνη, είναι ένα γκρι κουτί.
6. Υπάρχουν τρεις τύποι προεπισκόπησης, Macintosh, 
DOS και ανεξάρτητα συστήματος. Σε συστήματα Macin-
tosh το preview είναι ένα γραφικό αρχείο με κατάληξη .PICT, 
στις πληροφορίες metadata του eps. Αυτό σημαίνει ότι το 
αρχείο περιέχει μόνο postscript. Για τα συστήματα DOS, το 
preview ενσωματώνεται στο αρχείο και περιέχει ένα header 
συνήθως του τύπου “X’c5d0d3c6”. Ένα DOS eps αρχείο, το 
οποίο περιλαμβάνει preview, δεν μπορεί να εκτυπωθεί αν δεν 
αφαιρεθεί το header. Στα συστήματα DOS, η προεπισκόπηση 
ενσωματώνεται σαν αρχείο .TIFF ή .WMF.
7. Ένα eps αρχείο με προεπισκόπηση ανεξάρτητα 
συστήματος ονομάζεται EPSI. Αυτό σημαίνει την τοποθέτηση 
ενός μονόχρωμου bitmap ως σχόλιο στο αρχείο. Πρακτικά δεν 
είναι ανεξάρτητα συστήματος, αφού σε πολλές περιπτώσεις 
οι εφαρμογές των συστημάτων Macintosh & DOS δεν τα 
αναγνωρίζουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αρχείο, αλλά 
δεν μπορούν να δουν τα previews.
8. Συνήθως οι εφαρμογές στα συστήματα Macintosh 
μπορούν να διαχειριστούν τα eps αρχεία, που δημιουργήθηκαν 
σε DOS συστήματα,  αρκεί η προεπισκόπηση να είναι σε μορφή 
.TIFF. Τα συστήματα DOS μπορούν να διαχειριστούν eps αρχεία, 
δημιουργημένα σε Macintosh, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να δουν το preview.
9. Κάποιες μεταβολές σε eps αρχεία μπορεί να τα κάνουν 
μη εκτυπώσιμα. Αυτές οι μεταβολές συνήθως είναι η δυαδική (bi-
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nary eps) και η Level 2. Τα δυαδικά eps αρχεία συμπεριφέρονται 
πολύ καλά σε συστήματα Macintosh, αλλά στα PC δεν μπορούν 
να εκτυπωθούν γιατί ο συνδυασμός των πλήκτρων Control 
+ D, αν πατηθεί, θα ρυθμίσει ξανά τα χαρακτηριστικά του 
PostScript. [Οι εκτυπωτές Postscript χρησιμοποιούν το Con-
trol-D ως δείκτη για το τέλος εργασίας. Ο host υπολογιστής 
πρέπει έπειτα να περιμένει τον εκτυπωτή να στείλει πίσω 
ένα Control-D ως ένδειξη ότι η εργασία ολοκληρώθηκε. Οι 
υπολογιστές PC συχνά δεν έχουν οποιοδήποτε είδος printer 
manager και οι εφαρμογές ολοκληρώνουν την εκτύπωση 
στέλνοντας τον χαρακτήρα Control-D στον εκτυπωτή, μερικές 
φορές πριν και μετά από μια εργασία. Οι εφαρμογές στα PC 
ενσωματώνουν συχνά ένα Control-D ως πρώτο χαρακτήρα 
στο αρχείο εκτύπωσης. Το πρόβλημα αυτό, στα windows, 
λύνεται αν στο αρχείο PRINTERS.WRI, που περιλαμβάνεται στο 
WIN.INI προστεθεί η εξής γραμμή CtrlD=0 ]. Τα περισσότερα 
eps αρχεία από Mac είναι σε binary μορφή, και δεν μπορούν 
να «ανοίξουν» στα περισσότερα PCs. Eps αρχεία σε Level 2 
μπορούν να εκτυπωθούν μόνο σε εκτυπωτή με PostScript Lev-
el 2. Πλέον είναι σπάνια η αποθήκευση σε τέτοιο πρότυπο, και 
οι περισσότεροι εκτυπωτές χρησιμοποιούν level 3, αλλά ας μην 
ξεχνάτε ότι το Adobe Photoshop εξάγει τα JPEG eps αρχεία σε 
level 2.
10. Να μην συγχέεται το «αρχείο EPS» και το «EPSF» (En-
capsulated PostScript File). Είναι ακριβώς το ίδιο. Επίσης δεν 
υπάρχει διαφορετικό όνομα για το EPS με προεπισκόπηση 
και για το EPS χωρίς προεπισκόπηση. Κάποιοι δυσκολεύουν 
περισσότερο τα πράγματα χρησιμοποιώντας το EPS για να 
περιγράψουν οποιοδήποτε PostScript αρχείο, περιλαμβάνοντας 
ακόμα και αυτά που είναι για εκτύπωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει 
κάποια διεθνής συμφωνία ονοματολογίας ή πρότυπο για τον 
διαχωρισμό τους με τα «PostScript εκτυπώσιμα αρχεία που δεν 
είναι EPS».  

Portable Document Format 
(PDF)
Πριν από μερικά χρόνια, η Adobe δημιούργησε και 
παρουσίασε το Adobe Portable Document Format, το γνωστό 
και καθημερινής χρήσης και πρακτικής σχήμα εργασίας pdf. 
Με την πάροδο του χρόνου, το pdf, έγινε το de facto πρότυπο 
στον cross-platform διαμοιρασμό αρχείων, στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία και στο διαδίκτυο. 
   Τα συνηθέστερα προβλήματα στην “σχέση” πελάτη-
εκτυπωτικής εταιρείας που παρατηρούνται είναι τα εξής:
•	 Ο	πελάτης	χρησιμοποιεί	ένα	πρόγραμμα	που	πιθανόν	
να σας είναι παντελώς άγνωστο…(σύνηθες φαινόμενο!)
•	 Χρησιμοποιείτε	το	ίδιο	πρόγραμμα	(π.χ.	Corel)	αλλά	
άλλη έκδοση! (επίσης σύνηθες, εσείς την 9 αγορασμένη και ο 
πελάτης την X3 κλόπηright!!!)
•	 Ο	πελάτης	χρησιμοποιεί	μια	γραμματοσειρά	που	του	
άρεσε (δεν ρωτάμε που την βρήκε) και φυσικά δεν μπήκε 
στον κόπο να σας τη στείλει…
•	 Ο	πελάτης	χρησιμοποιεί	PC	κι	εσείς	Mac!
Για να λυθούν όλα τα παραπάνω και να αποκαταστήσετε την 
ομαλότητα στις σχέσεις σας με τον πελάτη, η λύση είναι το pdf 
format. 
   Η πλειοψηφία των χρηστών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 
έχουν εγκατεστημένο στο σύστημά τους έναν viewer για τα 
pdf αρχεία, τον Acrobat Reader. Πρόκειται για μια εφαρμογή 
η οποία επιτρέπει την ανάγνωση και την αναθεώρηση ενός 
αρχείου. 
   Το ερώτημα όμως είναι με ποια εφαρμογή δημιουργείς ένα 
pdf αρχείο και ποιο είναι το καταλληλότερο preset για την 
χρήση που επιθυμούμε;
   Ο πιο απλός τρόπος να δημιουργήσουμε ένα pdf αρχείο, είναι 
να εγκαταστήσουμε στο σύστημα μας το πρόγραμμα Adobe 
Acrobat. Ο Acrobat επιτρέπει το σχεδιασμό και τη δημιουργία 
pdf αρχείων και φορμών, καθώς και το συνδυασμό εγγράφων. 
Επίσης παρέχει την δυνατότητα της μετατροπής ενός 
ηλεκτρονικού ή παραδοσιακού εγγράφου σε αρχείο μορφής 
pdf, «κλειδώνοντας» μέσα του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
βιβλιοθήκες (γραμματοσειρές, στοιχεία, φόρμες, κλπ) για την 
σωστή εμφάνισή του, το οποίο να είναι ακριβές αντίγραφο του 
πρωτότυπου. 
   Εγκαθιστώντας το πρόγραμμα στο σύστημά μας, παράλληλα 
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εγκαθιστούμε κι έναν εικονικό εκτυπωτή στον υπολογιστή μας. 
Ο Acrobat Distiller είναι ο άμεσα «υπεύθυνος» για την συλλογή 
των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
δημιουργία του αρχείου μας. Έχοντας δώσει τις προτιμήσεις 
μας, κατά την αρχική εγκατάσταση, τις οποίες μπορούμε 
να αλλάξουμε κατά περίσταση, ο Distiller θα αναλάβει να 
μετατρέψει τα αρχεία μας σε μορφή pdf. Επίσης, θα αναλάβει 
να μετατρέψει ένα αρχείο postscript (.ps) σε αρχείο pdf.  

Εφ’ όσον είχαμε εγκατεστημένο το MS O�ce στο Windows 
λειτουργικό σύστημα μας, πριν την εγκατάσταση του Acrobat, 
στη μπάρα εργασίας των προγραμμάτων του θα εμφανίζεται 
μια επιπλέον γραμμή εντολών. 

Η γραμμή εντολών της Adobe περιλαμβάνει τρεις ενέργειες: 
τη μετατροπή του εγγράφου σε pdf, τη μετατροπή του και 
αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία και τη μετατροπή 
του και αποστολή του για αναθεώρηση. Επίσης παρέχεται 
η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων του distiller για τη 

μετατροπή. Στα Macintosh, o Acrobat εμφανίζεται στο μενού 
της επιλογής εκτύπωσης. 
   Και για να τελειώσουμε με τις εφαρμογές γραφείου, η σουίτα 
Open O�ce υποστηρίζει εγγενώς τη μετατροπή σε pdf μορφή 
αρχείων, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η ύπαρξη 
του Adobe Acrobat στο σύστημά σας 
  Τα προγράμματα της Adobe, όπως είναι αναμενόμενο, 
υποστηρίζουν πλήρως και εγγενώς το σχετικό format. Είτε 
μέσω της επιλογής “Save as..” , είτε μέσω της επιλογής “Export”, 
και σε κάποιες περιπτώσεις με την επιλογή “Print” επιλέγοντας 
ως printer τον Adobe PDF. 

24

DigitalPrinting.indd   24 7/19/11   1:20 PM



Και φυσικά το αντίστροφο, επιτρέπουν την εισαγωγή και 
επεξεργασία αρχείων pdf. Το ίδιο το πρόγραμμα Acrobat, παρέχει 
την δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων pdf, διαμορφώνοντας 
το αρχείο, είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας στοιχεία του, και 
παράλληλα μπορείτε να το διασφαλίσετε, αποκλείοντας την 
όποια περαιτέρω επεξεργασία του, με κωδικό ή με ψηφιακή 
ταυτότητα. 

   Στο Quark παρέχεται επίσης η δυνατότητα να δημιουργήσετε 
αρχεία pdf. Επιλέγοντας File>Export σας δίνεται η επιλογή της 
αποθήκευσης σε pdf format. Το αρχείο που θα παραχθεί θα 
είναι απόλυτα συμβατό πλέον με όποια εφαρμογή μπορεί να 
«διαβάσει» ή να επεξεργαστεί τέτοια αρχεία.
Και το Corel δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία 
pdf. Από την γραμμή εργασίας επιλέγουμε File>Publish to PDF. 
Δίνουμε τις ρυθμίσεις που επιθυμούμε και δημιουργούμε το 
αρχείο. 
  Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά pdf creator 
προγράμματα, ελεύθερα χρήσης ή με μικρό κόστος απόκτησης. 
Ακόμη, μπορείτε να βρείτε διαδικτυακές εταιρείες οι οποίες 
αναλαμβάνουν τη μετατροπή των αρχείων σας σε pdf σχήμα. 
   Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να «εκπαιδεύσετε» τους 
πελάτες σας να δημιουργούν, ανεξάρτητα εφαρμογής, αρχεία 
για ψηφιακή εκτύπωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κάνουν 
τρεις απαραίτητες ρυθμίσεις:

1. Να ενεργοποιήσουν την επιλογή “Embed Fonts” (σε 
παλαιότερες εκδόσεις) ή στο tab Advanced-> Fonts, η επιλογή 
να είναι 100%. Η επιλογή αυτή σιγουρεύει ότι η γραμματοσειρά 
και τα στοιχεία της που χρησιμοποιούνται στο αρχείο θα 
συμπεριληφθούν στο προς δημιουργία αρχείο. Εναλλακτικά, 
ενεργοποιώντας την επιλογή “Subset fonts when percent of 
characters used is less than”, όταν το αρχικό αρχείο περιέχει 
μόνο τη λέξη, για παράδειγμα, ΑΡΧΕΙΟ, τότε στο σχηματισμένο 
pdf αρχείο θα συμπεριληφθούν τα γράμματα Α, Ρ, Χ, Ε, Ι, και 
Ο της συγκεκριμένης γραμματοσειράς, μειώνοντας έτσι το 
μέγεθος του pdf που θα δημιουργηθεί. 
2. Να απενεργοποιηθεί η επιλογή “downsampling” 
για όλους τους τύπους εικόνων raster. Το Downsampling 
αναφέρεται στη λήψη ενός αρχείου υψηλής ανάλυσης και τη 
μείωση των pixels που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη 
εικόνα. Η ενεργοποίηση του downsampling είναι εξαιρετικά 
χρήσιμη αν το προς δημιουργία αρχείο θα χρησιμοποιηθεί για 
mailing ή για το διαδίκτυο, όχι όμως για εκτύπωση.
3. Στo Output-> Color να επιλεχθεί “No Color Conver-
sion” (ή Leave Color Unchanged σε παλαιότερες εκδόσεις). 
Αυτό γίνεται για να διασφαλίσετε ότι ο Distiller δεν θα εισάγει 
τις δικές του χρωματικές ρυθμίσεις στο αρχείο του πελάτη και 
θα παραμείνουν οι χρωματικές επιλογές του προγράμματος 
δημιουργίας.
   Ιδιαίτερα για την βιομηχανία των εκτυπώσεων, έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα plug ins τρίτων εταιρειών, τα οποία δίνουν 
στον επαγγελματία επιπλέον εργαλεία. Εφαρμογές όπως η 
Quite Imposing της Quite και το Pit Stop Professional της En-
focus παρέχουν επιπλέον έλεγχο στις ρυθμίσεις των pdf για 
την εκτύπωση, όπως την εισαγωγή crop-marks, το scaling του 
αρχείου σε όποιο μέγεθος με την ελάχιστη απώλεια, το nesting 
των σελίδων ενός αρχείου, κ.α. Το Pit Stop, επιπλέον παρέχει 
την δυνατότητα της αποστολής του αρχείου για αναθεώρηση, 
εσωκλείοντας τα απαραίτητα εργαλεία (βιβλιοθήκες) για την 
διόρθωση του από τον πελάτη. Ακόμη, παρέχει δυνατότητες 
χρωματικής διόρθωσης, ελέγχου και διόρθωσης τυπογραφικών 
λαθών και επιτρέπει το downsampling υψηλής ανάλυσης 
αρχείων εικόνας. 
   Στο InDesign, επιλέγοντας “Export Adobe PDF”, ένα παράθυρο 
επιλογών εμφανίζεται με μια σειρά επιλογών ρυθμίσεων. Εδώ 
γίνεται εμφανής η ανάγκη των presets (προεπιλογές). Στην 
ουσία πρόκειται για τη συγκέντρωση των επιλογών ρυθμίσεων 
σε μία ροή εργασίας, επιτρέποντας την επιλογή της καλύτερης 
ρύθμισης για την συγκεκριμένη εργασία. Στην σουίτα CS2, 
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το InDesign μοιράζεται τις ρυθμίσεις αυτές με τα υπόλοιπα 
προγράμματα της. Έτσι, ακόμα κι αν κάνουμε εξαγωγή ή 
αποθήκευση ενός pdf είτε από το Photoshop CS2, είτε από 
το Illustrator CS2 είτε από το Distiller 7, θα εμφανιστεί η ίδια 
λίστα επιλογών (image11). Η αποθήκευση των ρυθμίσεων 
αυτών θα γίνει σε μία κοινή για όλα τα προγράμματα θέση, 
και για αυτό ευθύνεται η ενσωμάτωση του προγράμματος 
Bridge. Αν χρησιμοποιείτε μια παλιότερη έκδοση από το CS2, 
η αποθήκευση θα είναι χωριστή για κάθε πρόγραμμα και σε 
χωριστή θέση. 

   Ας δούμε λοιπόν τα πέντε βασικά presets, και πότε τα 
χρησιμοποιούμε. Με δυο λόγια η μία επιλογή είναι για γενικές 
εκτυπώσεις, τρεις για εμπορικές χρήσεις και ροές εργασίας και 
μια για χρήση σε διαδίκτυο και mail.
•	 High Quality Print: Το preset αυτό χρησιμοποιείται 
όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα υψηλής ποιότητας 
αρχείο για εκτύπωση σε εκτυπωτή ή σε proofer. Τα 
χρώματα και το grayscale των εικόνων είναι στα 300ppi, και 
παραμένουν αμετάβλητα. Οι όποιες διαφάνειες διατηρούνται. 
Προεπιλεγμένη συμβατότητα με Acrobat 5.
•	 Press Quality: Αυτή η επιλογή είναι για εμπορικές 
εκτυπώσεις, ιδιαίτερα σε εκτυπωτές οι οποίοι μπορούν να 

διαχειριστούν αρχεία pdf, τα οποία περιέχουν διαφάνειες. Ο 
Acrobat 5 είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα και η διαφάνεια 
δεν ισοπεδώνεται (�attened). Τα χρώματα και το grayscale 
των εικόνων είναι στα 300ppi, οι RGB εικόνες μετατρέπονται 
σε CMYK, και οι τιμές του CMYK είναι αμετάβλητες. Αυτή η 
επιλογή αποδεικνύεται εξαιρετική αν το αρχείο θα σταλεί σε 
εικονοθέτη ή σε platesetter μέσω του Acrobat 7. Η έκδοση 7 
θα διαχειριστεί την διαφάνεια και μπορεί να παράγει υψηλής 
ποιότητας διαχωρισμούς. 
Τα δύο επόμενα presets ακολουθούν το πρότυπο PDF/X. Για 
τη μείωση των λαθών εκτύπωσης και για την επιτυχέστερη 
μεταφορά και ανταλλαγή αρχείων, η Adobe σε συνεργασία 
με επαγγελματίες του χώρου της εκτύπωσης ανέπτυξε το 
πρότυπο PDF/X, έναν συνδυασμό από ISO standards, το οποίο 
είναι σχεδιασμένο για ροές εκτυπωτικής εργασίας.
•	 PDF/X-1a:2001: Και τα δύο presets του PDF/X στο 
InDesign είναι συμβατά με τον Acrobat 4, ο οποίος «ισιώνει» 
την διαφάνεια. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να γίνει 
η διαφάνεια �atten, επιλέγουμε High Resolution Transpar-
ency Flattener presets, από το Advanced panel. Το PDF/X-1a 
υποστηρίζει CMYK και spot χρώματα, χωρίς όμως να επιτρέπει 
χρωματική διαχείριση. Οι RGB εικόνες μετατρέπονται σε CMYK, 
και οι τιμές του CMYK είναι αμετάβλητες. Οι ρυθμίσεις για την 
ανάλυση των εικόνων είναι οι ίδιες με την Press Quality.
•	 PDF/X-3:2002: Αυτό το preset είναι όμοιο με το 1a. 
Η διαφορά τους είναι ότι το 3 υποστηρίζει το ενσωματωμένο 
RGB pro�le και την όποια χρωματική διαχείριση. Είναι το 
πιο διαδεδομένο σχήμα στην Ευρώπη. Αποτελεί τη βασική 
επιλογή όταν εργαζόμαστε σε color managed περιβάλλον 
και θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε το χρώμα στη διαδικασία 
αναπαραγωγής σε συγκεκριμένο εκτυπωτικό περιβάλλον.
•	 Smaller File size: Το preset αυτό χρησιμοποιείται για 
αρχεία που θα διακινηθούν στο διαδίκτυο, σε e-mails ή θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για εμφάνιση σε οθόνες. Οι εικόνες 
αποθηκεύονται στα 100ppi, τα grayscales σε 150ppi, ενώ η 
διαφάνεια παραμένει. Συμβατό με Acrobat5.
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Πως θα ετοιμάσετε ένα 
αρχείο ώστε να τυπωθεί 
σωστά
Πριν την είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
καθημερινότητα μας, και ιδιαίτερα στις εκδόσεις, το layout 
των εκδόσεων ή το δημιουργικό μιας εκτύπωσης ήταν το 
αντικείμενο εξειδικευμένων τεχνιτών, οι οποίοι ασχολούνταν 
αποκλειστικά με αυτό.
Σήμερα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις ολοένα και 
πιο φιλικές εκδόσεις DTP προγραμμάτων, όπως το InDesign 
της Adobe, οι περισσότεροι ετοιμάζουμε μόνοι μας τα προς 
εκτύπωση αρχεία. Σε μια προσπάθεια να γλυτώσουμε χρόνο, 
κόπο και χρήμα, παραθέτουμε μερικά χρήσιμα και χρηστικά 
tips υπό την μορφή (για άλλη μια φορά) δεκαλόγου! 
1. Print Service Provider. Συνενοηθείτε με τον PSP σας 
σχετικά νωρίς. Όταν ακόμα είστε στην αρχή της δημιουργίας 
του εντύπου σας μιλήστε με τον εκτυπωτή σας. Εημερωθείτε 
για τις απαιτήσεις εκτύπωσης των μηχανημάτων του και 
μην απευθύνεστε σε άλλους συναδέλφους που “έκαναν 
μια ίδια δουλειά” ή σε διάφορα fora. Ο μόνος που μπορεί να 
σας ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα και να σας δώσει τις  
κατευθυντήριες οδηγίες είναι η εταιρεία που απευθύνεστε για 
εκτύπωση.  Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
ελάχιστα όρια από τις άκρες και τις πτυχές, το μέγεθος των 
πλαισίων, το overlap για το ξάκρισμα, κλπ. Όσο πιο πολλές 
πληροφορίες τόσο το καλύτερο, κι ας δείχνει άχρηστο.  Αν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κάποια ειδική διαδικασία 
εκτύπωσης (π.χ. embossing) θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις 
απαιτήσεις της όλης διαδικασίας παραγωγής. Επίσης θα πρέπει 
να γνωρίζετε για τον PSP σας τα εξής: 
- Θέλει τα αρχεία “ανοιχτά” (π.χ. InDesign αρχείο) ή PDF, ή και 
τα δύο;
-Τι είδους RIP χρησιμοποιεί, PostScript ή Adobe PDF Print En-
gine;
-Έχουν κάποια προτιμόμενη μέθοδο για την προετοιμασία των 
PDF αρχείων;
-Έχουν κάποιο custom PDF preset που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε;
-Χρησιμοποιούν κάποιο custom output pro�le; Αν ναι, τότε 
καλό θα ήταν να το εγκαταστήσετε και να το επιλέξετε κατά 

την μετατροπή των RGB εικόνων σε CMYK.
2. Δημιουργία αρχείου. Σε αρκετές περιπτώσεις, μέχρι την 
τελευταία στιγμή, δεν γνωρίζουμε ποιος θα τυπώσει το αρχείο 
μας. Αν είστε νέος στην εκτυπωτική διαδικασία, ρωτήστε 
κάποιον συνάδελφο με περισσότερη εμπειρία στην εκτύπωση 
εκδόσεων, να σας δώσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις. 
Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο προτιμήστε να τοποθετείτε ένα 
κομμάτι ανά σελίδα  ώστε να δημιουργείται ένα αυτοτελές 
κομμάτι του συνόλου. Για παράδειγμα, το επιστολόχαρτο μιας 
εταιρείας θα είναι στην σελίδα 1, ο φάκελος αλληλογραφίας 
στην σελίδα 2 και η επαγγελματική κάρτα στην σελίδα 3. To 
plug-in Page Control της DTP Tools παρέχει τη δυνατότητα 
δημιουργίας σελίδων με διαφορετική διάσταση στο ίδιο 
αρχείο.  Δηιουργείστε το αρχείο σας με το ίδιο ξάκρισμα σε κάθε 
σελίδα, αφού αυτό θα είναι το τελικό εκτυπώσιμο.  Αν έχετε μία 
ακανόνιστου σχήματος σελίδα, δημιουργείστε μια custom size 
σελίδα από το New->Document->Custom.  Μην τοποθετείτε 
το αρχείο σε μεγαλύτερο σχήμα σελίδας και μετά τοποθετείτε 
crop marks. “Μείνετε” εντός της live area του αρχείου σας. Ως 
live area εννοείται η εκτυπώσιμη περιοχή του αρχείου, οπότε 
και ότι τοποθετηθεί εκεί θα φανεί και στην εκτύπωση. Το 
να μείνετε στην live area σημαίνει ότι εικόνες και κείμενα θα 
είναι εντός της ώστε να μην κοπούν ή αλλοιωθούν κατά την 
διαδικασία ξακρίσματος, πήκμανσης ή άλλης μετεκτυπωτικής 
επεξεργασίας. Αν πρέπει να ετοιμάσετε ένα τρίπτυχο φυλλάδιο, 
κάντε τις εσωτερικές (μέσα πτυχές) σελίδες μικρότερες από τις 
εξωτερικές. Το πόσο έχει να κάνει με το πάχος του χαρτιού.
3.  Ξάκρισμα.  Αν κάποιο στοιχείο στο layout του αρχείου 
σας “ακουμπά” την άκρη του εγγράφου θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε την επιλογή bleed. 
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Αυτό που συνήθως προτείνεται είναι το αντικείμενο να 
τοποθετηθεί έτσι να βρίσκεται πριν την νοητή γραμμή κοπής ή 
να την υπερκαλύπτει. Για παράδειγμα, σε ένα φυλλάδιο με back-
ground, το χρώμα εκτείνεται έξω από το εκτυπώσιμο πλαίσιο.  
Το σχήμα του εγγράφου θα πρέπει να είναι το τελικό σχήμα, 
μετά το ξάκρισμα, αλλά με την επιλογή bleed τοποθετείτε ένα 
έγχρωμο περίγραμμα το οποίο επεκτείνει τις άκρες της σελίδας.  
Για το μέγεθος του περιγράμματος θα πρέπει να συνενοηθείτε 
με τον PSP σας. Η πιο συνηθισμένη διάσταση είναι τα 5mm.  
Μπορείτε να τοποθετήσετε το bleed μετά την δημιουργία 
του εγγράφου, επιλέγοντας File->Document Setup (More Op-
tions). Πριν την εκτύπωση, μπορείτε να τσεκάρετε το ξακρισμα 
από το tab Marks and Bleed, στο μενού της εκτύπωσης, 
ενεργοποιώντας την επιλογή Use Document Bleed Settings.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανυσηχείτε 
για το περιθώριο κατά το ξάκρισμα. Απλά δώστε προσοχή 
στο πως τοποθετείτε τα αντικείμενα στο έγγραφο. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, μπορεί ο εκτυπωτής σας να πρέπει να 
ξακρίσει πραγματικά στο περιθώριο. Αν το έγγραφο σας είναι 
σεταρισμένο με αντικριστές σελίδες θα πρέπει να κάνετε τα 
εξής: Στο υπομενού του Page panel, απενεργοποιήστε την 
επιλογή Allow Document Pages to Shu¡e. Με την επιλογή 
αυτή απενεργοποιημένη, με drag-n-drop, σύρετε την δεξιά 
σελίδα στο Page panel δεξιότερα, μέχρι να εμφανιστεί μία 
μαύρη μπάρα. Ελευθερώστε την και πλέον η σελίδα σας είναι 
σε μονή στοίχιση, με το ξάκρισμά της και το περιθώριο της 
να εξακολουθούν να είναι ανάλογα της αρχικής σας επιλογής. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε με την επιλογή Move Pag-

es. 
4. Εικόνες. Ο κανόνας είναι απλός, υψηλής ποιότητας 
εκτυπώσεις απαιτούν υψηλής ποιότητας εικόνες, και όχι αυτές 
που βλέπουμε ικανοποιητικά στην οθόνη μας. Πόση όμως 
ανάλυση χρειάζεται; Μισό κιλό θα ήταν μια καλή απάντηση! 
Από την αρχή του γραφιστικού κόσμου, ένα παραδοσιακό και 
αποδεκτό standard είναι τα 300 pixels / inch (ppi). Σε μερικές 
περιπτώσεις και τα 225ppi θεωρούνται ικανοποιητική ανάλυση 
για μια καλή ποιοτικά εκτύπωση.  Το σημαντικότερο όμως 
στοιχείο είναι η e�ective resolution, η οποία είναι η δραστική 
και ενεργή ανάλυση μιας εικόνας που εισάγεται στο InDe-
sign και η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη από το πρόγραμμα στην 
επιλογή κλιμάκωσης (scale). Αν εισάγετε μια εικόνα 72 Χ 72 
pixels και την κλιμακώσετε σε ποσοστό 50%, στο InDesign, το 
αποτέλεσμα θα είναι μια εικόνα ίδιας ανάλυσης pixels, τα οποία 
θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο ενώ η e�ective resolution 
ανεβαίνει στα 144ppi. Το InDesign διαθέτει ένα πολύ καλό και 
χρηστικό εργαλείο για αυτή την περίπτωση, το Info Panel, το 
οποίο παρουσιάζει τα e�ective και actual ppi. Επίσης, από το 
μενού Pre�ight μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για την 
ανάλυση των εικόνων του εγγράφου σας. 

Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο σωστό �le for-
mat της εικόνας. Αρχεία PSD και TIFF είναι τα άριστα 
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συνεργαζόμενα, αφού υποστηρίζουν διαφάνεια, layers, spot 
colors, κλπ. Αν η εικόνα περιέχει κείμενο ή vectors το Photo-
shop PDF αποδεινκύεται το καλύτερο σχήμα, αρκεί να μην 
έχουν ραστεροποιηθεί τα vectors (μετατροπή σε pixels). Αν 
εξάγετε την εικόνα σε μορφή JPEG, επιλέξτε Maximum Qual-
ity (minimum compression). Για την διαδικασία της εκτύπωσης 
αποφύγετε σχήματα όπως GIF, BMP και PNG.
5. Γραμματοσειρές. Το InDesign υποστηρίζει τις PostScript 
Type 1, OpenType και TrueType γραμματοσειρές. ‘Ολες αυτές 
οι γραμματοσειρές συνεργάζονται και εκτυπώνονται σωστά σε 
όλα τα σύγχρονα RIPs.  
Για να δείτε ποιές γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται στο 
έγγραφό σας, επιλέξτε Type->Find Font (More Info). Από τα 
προαναφερθέντα formats γραμματοσειρών, το νεώτερο Open-
Type σχήμα, είναι η καλύτερη επιλογή για εκτύπωση γιατί είναι 
cross-platform («παίζει» σε Mac & PC) και αποτελείται από ένα 
απλό αρχείο.
Παραθέτουμε μερικά tips για την καλύτερη προετοιμασία του 
προς εκτύπωση εγγράφου:
-Όταν χρησιμοποιείται Macintosh, αποφύγετε τις 
γραμματοσειρές του συστήματος. Αυτό περιλαμβλάνει τις Hel-
vetica, Helvetica Neue, Courier, Symbol και Zapf. Δεν συνιστάται 
η αποφυγή τους λόγω πιθανής κακής εκτύπωσης, αλλά γιατί 
υπάρχουν οι ίδιες γραμματοσειρές ως PostScript fonts, και ενώ 
το όνομα είναι το ίδιο η έκδοση μπορεί να διαφέρει, οπότε και 
θα προκαλέσει προβλήματα σε διαστήματα και χαρακτήρες, 
από εσφαλμένη αντικατάσταση.
-Αποφύγετε τις Multiple Master γραμματοσειρές, που 
δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90 από την Adobe, γιατί 
παρουσιάζουν ασυμβατότητα με πολλά RIPs. 
-Πολλές PostScript γραμματοσειρές δεν συνεργάζονται με 
τα Windows Vista. Το εν λόγω λειτουργικό υποστηρίζει μόνο 
Windows PostScript fonts. Αν χρησιμοποιείται Vista, αγοράστε 
OpenType ή Windows TrueType γραμματοσειρές.
-Στην αποστολή του αρχείου για εκτύπωση, αν στείλετε ανοιχτό 
αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι γραμματοσειρές. 
Αν δημιουργήσετε αρχείο PDF θα πρέπει οι γραμματοσειρές να 
είναι embedded. Υπάρχουν κάποιες γραμματοσειρές, οι οποίες 
λόγω περιορισμών στην άδεια χρήσης τους δεν μπορούν να 
ενσωματωθούν στο αρχείο PDF. Χρησιμοποιείστε το Pre�ight 
για να δείτε αν υπάρχουν “προβληματικές” γραμματοσειρές.
6. Χρώμα.  Το σημαντικότερο που θα πρέπει να έχετε κατά νου, 
σχεδιάζοντας ένα αρχείο για εκτύπωση, είναι η διαφορά μεταξύ 
process color και spot color. Τα τέσσερα βασικά χρώματα 

εκτύπωσης, CMYK (Cyan, Magenta, Yellow και Black), είναι τα 
process colors. Όταν τυπώνουμε ένα έγχρωμο αρχείο σε μία 
πρέσα, ο συνδυασμός αυτών των τεσσάρων χρωμάτων μπορεί 
να αποδώσει μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων. Όμως δεν 
μπορούν να αποδώσουν τα πολύ φωτεινά χρώματα, τα οποία 
είναι απόλυτα ευκρινή στην RGB οθόνη, «ισοπεδώνοντάς» τα 
στην διαδικασία της εκτύπωσης. 

Αν θέλετε να τυπώσετε κάποιο χρώμα που τα CMYK δεν 
μπορούν  να αποδώσουν ή πρέπει να “πιάσετε” κάποιο 
συγκεκριμένο χρώμα (π.χ. Coca Cola red) θα χρειαστείτε 
κάποιο spot color. Το πιο διαδεδομένο σύστημα spot colors 
είναι της PANTONE. Μπορείτε να επιλέξετε τα process colors 
που θα χρησιμοποιήσετε από ένα swatch book (χρωματική 
βεντάλια), το οποίο θα έχει τυπωθεί από process colors. Ποτέ 
μην επιλέξετε κάποιο spot χρώμα ευελπιστώντας ότι το InDe-
sign θα το μετατρέψει σε process χρώμα. 
Το InDesign διαθέτει ένα πολύ χρηστικό εργαλείο αναφορικά 
με το χρώμα. Από το Swatch Panel μενού, επιλέξτε τον Ink 
Manager και “κλικάρετε” την επιλογή Use Standard Lab Val-
ues for Spots. Αυτή η επιλογή θα σας εξασφαλίσει τη μέγιστη 
δυνατή προσομοίωση των spot χρωμάτων όταν θα πρέπει να 
μετατραπούν σε CMYK. 
Στο InDesign μπορείτε να επιλέξετε χρώματα είτε από το 
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Color Panel είτε από το Swatch Panel. Το Color Panel σας 
παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο χρώμα και, 
ονομάζοντάς το, να το προσθέσετε στο Swatch Panel. Από την 
άλλη, δημιουργώντας χρώματα με το Swatch Panel έχετε την 
δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε όποια άλλη εφαρμογή 
θέλετε. 
Θα ήταν προτιμότερο όταν εισάγετε μία εικόνα στο InDesign 
να έχει ήδη μετατραπεί σε CMYK. Αν χρειαστεί να “πακετάρετε” 
ένα αρχείο για εκτύπωση, συμβουλευτείτε τον PSP σας σχετικά 
με τις εικόνες του. Αν “κλείσετε” το αρχείο σε PDF, το InDe-
sign αυτόματα θα μετατρέψει τις RGB εικόνες σε CMYK.  Η 
εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει τα ίδια settings που έχετε, π.χ. 
στο Photoshop εφ’ όσον έχετε συγχρονίσει τις χρωματικές στο 
Adobe Bridge. 
Από τον Ink Manager μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να 
ελέγξετε πόσους τσίγκους θα χρειαστείτε στην εκτύπωση.  
Ανοίγετε τον Ink Manager είτε από το μενού των Swatches και 
Separations Preview panels ή από το Output στο μενού της 
εκτύπωσης ή της εξαγωγής PDF. Εδώ μπορείτε να μετατρέψετε 
ένα spot χρώμα σε process color ή αν χρησιμοποιήσατε δύο 
παρόμοια spot (π.χ. PANTONE 135U και PANTONE 135C) να 
επιλέξετε ένα από αυτά και το δεύτερο με την επιλογή Alias να 
εξομοιωθεί με το πρώτο.
7. Διαφάνεια. Το InDesign υποστηρίζει εξαιρετικά καλά έγγραφα 
με διαφάνεια. Θα πρέπει να γνωρίζετε τι RIP χρησιμοποιεί ο 
εκτυπωτής σας. Τα PostScript RIPs απαιτούν η διαφάνεια να 
είναι �attened, επειδή δεν μπορούν να “διαβάσουν” transpar-
ency. Τα APPE (Adobe PDF Print Engine) RIPs υποστηρίζουν 
εγγενώς την διαφάνεια στα PDF αρχεία και τη διατηρούν έως 
την εκτύπωση, χωρίς �attening. 
8. Pre�ight.  Είναι πολύ σημαντικό να δείτε το pre�ight του 
εγγράφου σας προτού το στείλετε για εκτύπωση. Η επιλογή 
Pre�ight ελέγχει όλο το αρχείο για πιθανή ασυμβατότητα με 
τις εκτυπωτικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και 
όσα πιθανά προβλήματα έχει το αρχείο (π.χ. broken links, in-
correct colors, κλπ.) (image 8) Στις εκδόσεις CS2 & CS3 το 
pre�ight δείχνει περιορισμένο συγκριτικά με την CS4. Στις 
προηγούμενες εκδόσεις το e�ective resolution το βλέπεις 
εικόνα – εικόνα manually. Ελέγξτε αν οι γραμματοσειρές 
περιέχονται, αν η επιλογή Protected είναι στο ΝΟ, αν υπάρχει 
overset κείμενο, κλπ. Επίσης, ένα αρχείο με printing settings 
για iGen δεν μπορεί να τυπωθεί σωστά και σε μία Indigo, έστω 
και αν το pre�ight τα δείχνει όλα σωστά.
9. PDF. Ένα σωστό αρχείο PDF αποτελεί από μόνο του ένα digital 

master, αφού περιέχει τα γραφικά, τα κείμενα, τις γραμματοσειρές 
και ότι άλλο απαιτείται για να τυπωθεί σωστά ένα αρχείο. Το In-
Design υποστηρίζει δύο τρόπους για δημιουργία αρχείων PDF.  
Ο πρώτος είναι να δημιουργήσουμε ένα PostScript αρχείο και 
να το κλείσουμε ως PDF στον Acrobat Distiller. Ο δεύτερος και 
ευκολότερος να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή εξαγωγής ως 
PDF (File->Adobe PDF Presets->De�ne…). Μας δίνει μια σειρά 
από presets συμβατά με διάφορα print work�ows παρέχοντας 
παράλληλα τον υψηλότερο δυνατό έλεγχο στο αρχείο μας με 
βάση τις εκτυπωτικές απαιτήσεις του PSP μας. Περιληπτικά, αν ο 
εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί PostScript RIP το καταλληλότερο 
preset είναι το PDF/X-1a, αν χρησιμοποιεί color-managed work-
�ow τότε το καταλληλότερο είναι το PDF/X-3, αν χρησιμοποιεί 
APPE RIP τότε το καταλληλότερο είναι το PDF/X-4.
10. Επικοινωνία. Το κλειδί στην καλή εκτύπωση είναι η 
επικοινωνία! Μιλήστε με τον εκτυπωτή σας, συνεργαστείτε 
μαζί του, κατανοήστε τις εκτυπωτικές απαιτήσεις των 
μηχανών του. Όσο πιο καλή είναι η επικοινωνία σας, τόσο πιο 
απροβλημάτιστη θα είναι η εκτυπωτική διαδικασία.
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10+2 βήματα για την επιτυχία
Την τελευταία δεκαετία, η ψηφιακή εκτύπωση έχει αλλάξει 
εντελώς την εικόνα της εκτύπωσης παγκοσμίως. Αυτή η 
ψηφιακή επανάσταση έδωσε στους γραφίστες και στους 
εκτυπωτές μια δημιουργική ελευθερία και ένα επίπεδο 
μεταβλητότητας που δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν 
δέκα χρόνια πριν.
Για να έχετε όμως τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από 
αυτή τη δημιουργική επανάσταση θα πρέπει, ή πιο σωστά 
απαιτείται, η κατανόηση και η θέσπιση προτεραιοτήτων, 
στόχων και πρακτικών. Επειδή είμαστε ενεργό μέρος και 
βασικοί φορείς αυτής της βιομηχανίας συμμετέχουμε σε αυτή 
την επανάσταση με την δυνατότητα να καθορίσουμε τα con-
cept και τις τεχνικές της ψηφιακής εκτύπωσης. Ως εκτυπωτές 
ή εκτυπωτικές εταιρείες η άποψη και οι προοπτικές μας 
εκτιμούνται ιδιαίτερα. Έχοντας την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να μιλήσω με συναδέλφους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, σημείωσα 10 + 2 (=12, αλλά έχει πιο γούστο έτσι 
γιατί θυμίζει δεκάλογο...!) σημεία προσοχής ή βήματα στην 
διαδικασία της ψηφιακής εκτύπωσης. Το τελικό συμπέρασμα 
είναι ότι γραφίστες, σχεδιαστές, εκτυπωτές και πωλητές θα 
πρέπει να μάθουμε να αλληλεπιδρούμε, να συνεργαζόμαστε και 
φυσικά να αναπτύσσουμε από κοινού δεξιότητες και γνώσεις. 
Τα παρακάτω σημεία δεν είναι πανάκεια για την επίλυση των 
όποιων προβλημάτων, ούτε η μαγική συνταγή της επιτυχίας. 
Είναι κάποιες διαδικασίες, βασισμένες σε έναν ευρύτερο 
προβληματισμό και σε αγορές που ήδη έχουν επιτύχει την 
καλύτερη δυνατή χρήση των διαφορετικών δυνατοτήτων των 
εμπλεκομένων στην εκτυπωτική διαδικασία, με απότερο στόχο 
την επιτυχία, όπως και αν εννοείται αυτή. 
Βήμα 1ο - Επικοινωνία. Ο πελάτης θέλει την επιτυχία, ο 
σχεδιαστής έχει ένα όραμα για το πως θέλει να δείχνει το τελικό 
προϊόν και ο εκτυπωτής είναι ο μόνος που γνωρίζει πώς ακριβώς 
θα είναι το αποτέλεσμα, επειδή γνωρίζει τις δυνατότητες του 
εκτυπωτικού του μηχανήματος. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί 
να συνδυαστεί όλο το παραπάνω σενάριο είναι το πρώτο και 
σημαντικότερο βήμα. Η εκμάθηση, μέσα από την επικοινωνία, 
θα φέρει την επιτυχία μέσα από σωστά σχεδιασμένα και 
προετοιμασμένα αρχεία, με βάση τις δυνατότητες του χειριστή 
αλλά και του εκτυπωτή, ως συσκευή.  
Βήμα 2ο – Πρόβλεψη. Έχουμε διδαχθεί ότι θα πρέπει να 
πηγαίνουμε από την αρχή στο τέλος, από το Α στο Ω. Η 

καθημερινότητά μας όμως μας λέει ακριβώς το αντίθετο.  Αν 
είχαμε επικοινωνήσει από την αρχή με τον σχεδιαστή για την 
ιδέα του θα είχαμε γλυτώσει χρόνο, κόπο και πιθανά και χρήμα. 
Ξεκινήστε ανάποδα, από το πώς θα δείχνει το προϊόν και 
προχωρήστε στο πώς μπορεί να γίνει εφικτό. Δημιουργήστε 
μια λίστα με ερωτήσεις, βασισμένες στην εμπειρία και στην 
καθημερινότητά σας,  ώστε να είστε προετοιμασμένοι.  
Συνεργαστείτε με τους σχεδιαστές και τους γραφίστες για τη 
λήψη της απόφασης για το τελικό προϊόν.  
Βήμα 3ο – Εξατομίκευση.  Η δυνατότητα της 
προσωποποιημένης και εξατομικευμένης εκτύπωσης είναι ίσως 
η μεγαλύτερη επανάσταση στην ψηφιακή εκτύπωση.  Έρευνες 
απέδειξαν ότι με την προσθήκη χρώματος και ονόματος 
παραλήπτη σε μαζικές αλληλογραφίες έφερε ανταπόκριση της 
τάξεως του 135% από την απλή και απρόσωπη διαφημιστική 
αλληλογραφία.  Το ποσοστό αύξησης ανέβηκε στο 500% όταν 
η μαζική αλληλογραφία έπαψε να είναι ασπρόμαυρη και έγινε 
έγχρωμη. 
Βήμα 4ο – Υλικά εκτύπωσης. Επειδή συνήθως η ψηφιακή 
εκτύπωση καλύπτει τις short run εργασίες, η απαίτηση για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα οδήγησε στην ανάγκη 
για καλύτερης ποιότητας υλικά εκτύπωσης. Σήμερα, οι 
δυνατότητες σε απλά ή ειδικά χαρτιά εκτύπωσης είναι σχεδόν 
απεριόριστες.  Σε μία πρόσφατη έρευνα του Printing Industry 
Center, σημειώθηκε ότι το 46% των εκτυπωτικών εταιρειών 
συνεργάζονται με το πελατολόγιο τους για την επιλογή 
της γκάμας των υλικών εκτύπωσης που θα χρησιμοποιούν. 
Συνδυάζοντας τα σωστά υλικά, και σωστά θεωρούνται τα 
υλικά που δίνουν άψογο αποτέλεσμα από τον εκτυπωτή σας, 
και την γνώση σας και εσείς και ο σχεδιαστής, μα πάνω απ’ όλα 
ο πελάτης θα είναι χαρούμενοι με το άρτιο αποτέλεσμα.   
Βήμα 5ο – Σχήμα εκτύπωσης. Εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι 
ο σχεδιαστής γνωρίζει το σχήμα εκτύπωσης του εκτυπωτή 
σας. Λάθος! Δημιουργείστε μια μικρή λίστα με τα μεγέθη που 
μπορείτε να διαχειριστείτε και επιστρέψτε στο δεύτερο βήμα, 
τοποθετώντας αυτή τη λίστα στην διαδικασία της πρόβλεψης, 
ενημερώνοντάς τον σχετικά.
Βήμα 6ο – Προβλήματα εκτύπωσης.  Σε κάποια εκτυπωτικά, 
ιδιαίτερα σε laser toner based, πιθανά να αντιμετωπίσετε 
κάποια προβλήματα με το πώς «γράφει» το χρώμα, με τα sol-
id χρώματος backgrounds, κ.α. Εφαρμόζοντας κάποια tips 
& tricks θα βοηθήσει στην αποφυγή του προβλήματος και 
στην ενίσχυση της “οπτικής ελκυστικότητας” της εκτύπωσης. 
Συζητήστε με τον σχεδιαστή, ενημερώστε τον για τα πιθανά 
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προβλήματα και βρείτε μαζί τον κατάλληλο, σχεδιαστικό ή μη, 
τρόπο ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα. Βελτιώστε από 
κοινού την αναπαραγωγή χρώματος και την συνολική ποιότητα 
των εκτυπώσεών σας.
Βήμα 7ο – Χρωματική κλίμακα. Οι περισσότεροι εκτυπωτές 
χρησιμοποιούν ξηρογραφικό toner για τη διαδικασία της 
εκτύπωσης. Αυτό, εξ ορισμού, μειώνει την αποδιδόμενη 
χρωματική κλίμακα και περιορίζει το χρώμα. Επίσης, θα πρέπει 
να ενημερώσετε τους συνεργάτες σας ότι στην περίπτωση που 
θέλουν να τυπώσουν Pantone χρώμα, θα γίνει με εξομοίωση 
από τα CMYK χρώματα του εκτυπωτή. Η μόνη ψηφιακή μηχανή 
που μπορεί να τυπώσει άμεσα χρώμα Pantone είναι η Indigo. 
Βήμα 8ο – PROOF.  Σε αντίθεση με τα φυσικά proofs που 
χρησιμοποιεί η αναλογική εκτύπωση, στην ψηφιακή το δοκίμιο 
είναι ηλεκτρονικό και το βλέπεις στην οθόνη του υπολογιστή, 
για αυτό και αποκαλείται soft proof.  Σε κάποιους εκτυπωτές 
αυτό το δοκίμιο παρέχεται ως υψηλής ευκρίνειας αρχείο pdf 
παρέχοντας ευελιξία και μείωση κόστους.
Βήμα 9ο – Ζητήματα ανάλυσης. Ο εξοπλισμός των γραφικών 
τεχνών, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ασυμβατότητα ανάμεσα σε 
παλιά και νέα αρχεία. Ρυθμίστε σωστά οθόνες και σαρωτές 
ώστε να δίνουν το καλύτερο δυνατό στον εκτυπωτή σας 
και παράλληλα ενημερώστε τον συνεργάτη σας ώστε ο 
σχεδιασμός του να γίνεται πάνω στις δικές σας guidelines, να 
είστε σαφής στις οδηγίες απεικόνισης και ανοιχτός σε όποια 
συζήτηση ή σύσταση. Να θυμάστε ότι ο τελικός σκοπός είναι 
η ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήστη (πελάτης) ο 
οποίος και θα βάλει το χέρι στην τσέπη!
Βήμα 10ο – Ολοκλήρωση εργασίας.  Ένα από τα θετικά της 
ψηφιακής εκτύπωσης είναι η δυνατότητα του υπολογογισμού 
του χρόνου. Ξέρετε, έστω σε γενικές γραμμές, το πόσο 
χρόνο χρειάζεται ένα project να γίνει έργο. Ξέρετε το χρόνο 
εκτύπωσης, κοπής, folding και όποιας άλλης διεργασίας 
ολοκλήρωσης πρέπει να γίνει.  Έτσι, γνωρίζετε και το χρόνο που 
μπορείτε να παραδώσετε την εργασία. Όμως μην παραλείψετε 
να βάλετε στο δεύτερο βήμα και τις ανάλογες ερωτήσεις που 
θα αφορούν το �nishing.  Συνεννοηθείτε με τον σχεδιαστή για 
τα σημεία κοπής και για ότιδήποτε άλλο ώστε να μην βρεθείτε 
ούτε εσείς αλλά ούτε κι εκείνος προ εκπλήξεων.   
+1 – Σεβασμός στο περιβάλλον.  Μια παγκόσμια τάση 
και ανάγκη είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας για 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα.  Πρέπει να μάθουμε να 
σκεφτόμαστε και να φερόμαστε “πράσινα”.  Θυμηθείτε ότι 

η δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος γίνεται με μικρά 
καθημερινά βήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείτε να 
κάνετε, από την χρήση “καθαρών” ή ανακυκλωμένων υλικών 
έως τις πιο απλές καθημερινές περιβαλλοντικές οδηγίες.  
Ακολουθώντας απλές ρουτίνες στο χώρο σας, έμμεσα ή άμεσα, 
επηρρεάζετε τους συνεργάτες σας να κάνουν το ίδιο, κι εκείνοι 
με την σειρά τους θα επηρρεάσουν τους πελάτες τους.  
+2 – Συνδυασμός αξιών.  Οι σχεδιαστές και οι εκτυπωτές θα 
πρέπει να συνδυάζονται και να συνεργάζονται σε κάθε επίπεδο 
της εργασίας. Η επιτυχία ή μη ενός project έχει να κάνει με την 
εμπειρία του καθενός και τη δυνατότητα του συνδυασμού τους.    
Πέρα και πάνω από τα θέματα κόστους και υπηρεσιών, οι 
περισσότεροι σχεδιαστές δείχνουν εμπράκτως την εκτίμηση 
τους στους εκτυπωτές. Οι εκτυπωτές από τη μεριά τους 
σέβονται τους χρόνους παράδοσης και τις διαδικασίες 
παραγωγής. Είναι μια αμφίδρομη σχέση, που θα πρέπει 
να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στον αλληλοσεβασμό, 
ώστε να δημιουργηθούν μακροχρόνιες υγιείς εμπορικές 
σχέσεις.  Η ψηφιακή εκτύπωση έχει δημιουργήσει ένα νέο 
κόσμο ικανοτήτων και δυνατοτήτων . Επαναλαμβάνω πως τα 
παραπάνω βήματα δεν είναι η λύση σε όποιο πρόβλημα, αλλά 
ένα πλαίσιο διαλόγου στο πώς οι εκτυπωτές θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν με τους σχεδιαστές, ώστε να μεγιστοποιήσουν 
την κοινή, ψηφιακή, τους επιτυχία.
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Ψηφιακή εκτύπωση μικρού 
τιράζ
Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ο μοναδικός τρόπος εκτύπωσης 
ήταν η o�set και οι συναφείς τεχνολογίες. Τα προβλήματα 
αυτών των τεχνολογιών, στο κομμάτι που μας απασχολεί, ήταν 
συγκεκριμένα: η αδυναμία εκτύπωσης λίγων αντιγράφων λόγω 
υψηλού κόστους, η δυσκολία στην εκτύπωση μεταβλητών 
δεδομένων ή η On-Demand εκτύπωση. 
Έτσι μια τεχνολογία από τα παλιά (τέλη δεκαετίας του ’60), η 
τεχνολογία των laser εκτυπωτών αναπτύσσεται και βρίσκει τη 
θέση της στο χώρο των γραφικών τεχνών. Η προοπτική της 
ήταν να λύσει τα προβλήματα της o�set και ιδιαίτερα αυτό του 
μικρού τιράζ. 

Αν έπρεπε να δώσουμε μια ερμηνεία στον τίτλο του θέματος μας 
θα το χωρίζαμε σε δύο έννοιες. Τι είναι «ψηφιακή εκτύπωση» 
και τι αποκαλούμε «μικρό τιράζ». 

-ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ είναι η απεικόνιση ψηφιακών εικόνων 
ή αρχείων σε μία φυσική επιφάνεια όπως το χαρτί, τα �lms, τα 
πλαστικά, το ύφασμα, κλπ. 
-ΜΙΚΡΟ ΤΙΡΑΖ είναι, ή καλύτερα θεωρείται, οποιαδήποτε 
εκτυπωτική εργασία μικρότερη των 1000 τεμαχίων Α4 ή 800 
τεμαχίων Α3. Και πάλι είναι μια πολύ σχετική έννοια, η οποία έχει 
να κάνει με το τι μέγεθος εκτυπωτικού όγκου το συγκρίνουμε 
και συνήθως το σημείο σύγκλισης έχει να κάνει με το κόστος 
εκτύπωσης (Πίνακας Α)

* Σημείωση: Το σημείο σύγκλισης εξαρτάται από το κόστος της εκάστοτε εκτυπωτικής 
εργασίας, το σχήμα εργασίας, κλπ. Στον πίνακα 1 οι τιμές είναι ενδεικτικές και λειτουργούν 
ως παράδειγμα.  
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Επειδή ακριβώς η ψηφιακή εκτύπωση παρουσιάστηκε ως 
λύση στα προβλήματα της o�set ή ως συμπληρωματική 
της, φυσικό επακόλουθο ήταν η σύγκριση των εκτυπωτικών 
αποτελεσμάτων τους. 
Αν προσπαθήσουμε να δούμε τις ουσιαστικές διαφορές των 
δύο τεχνολογιών θα δούμε ότι επικεντρώνονται στις εξής:
•	 Στην	 ψηφιακή	 τεχνολογία	 κάθε	 εκτύπωση	 μπορεί	 να	
είναι διαφορετική σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες 
οι οποίες είναι για μαζικές παραγωγές.
•	 Το	μελάνι	ή	 το	 toner	δεν	απορροφάται	από	 το	υλικό	
εκτύπωσης, όπως το συμβατικό μελάνι της o�set, αλλά 
δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια του υλικού.
•	 Η	ψηφιακή	εκτύπωση	δεν	απαιτεί,	μετά	 το	DTP,	άλλη	
προετοιμασία όπως η o�set. Δεν χρειάζονται �lms, τσίγκοι, 
χημικά, κλπ. Οπότε έχουμε οικονομία χρόνου και χρήματος. 
(Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η ψηφιακή εκτύπωση 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Πριν την είσοδο της ψηφιακής 
εκτύπωσης το τιράζ ήταν το λιγότερο 5000 αντίτυπα. Και 
συνήθως αυτό το τιράζ ήταν το “short run”. Αν κάποιος πελάτης 
ζητούσε 1000 αντίτυπα, θα έπαιρνε 5000 και τόσα θα πλήρωνε. 
Ο λόγος είναι απλός. Η διαδικασία και το κόστος του prepress, 
�lm, διαχωρισμοί, τσίγκοι, μελάνια, καθαρισμοί, κλπ.)
•	 Είναι	 η	 ιδανική	 τεχνολογία	 για	 γρήγορο	 prototyp-
ing ή για μικρές εργασίες οπότε γίνεται εύκολα προσιτή σε 
μεγαλύτερο αριθμό σχεδιαστών.

Ας δούμε λίγο την ιστορία της ψηφιακής εκτύπωσης. Ο Δίσκος 
της Φαιστού θεωρείται ως η πρώτη μορφή εκτύπωσης. Ο 
Γερμανός γλωσσολόγος Brekle σημείωνε « εάν ο δίσκος της 
Φαιστού είναι, όπως υποτίθεται από τους αρχαιολόγους, μια 
αντιπροσώπευση κειμένου τότε εξετάζουμε πραγματικά 
ένα “τυπωμένο” κείμενο, το οποίο εκπληρώνει όλα τα 
χαρακτηριστικά της τυπογραφίας». 
Στην δεκαετία του 1960, η Xerox παρουσιάζει το πρώτο 
φωτοαντιγραφικό βασισμένο στην xerography τεχνολογία. Η 
xerographic τεχνολογία αποτέλεσε την ουσιαστική τεχνολογία 
της ψηφιακής εκτύπωσης. Αναπτύχθηκε από τον Chester 
Carlson το 1938 και αποκτά πατέντα το 1942. Η ονομασία 
της τεχνολογίας έχει ελληνική ρίζα και προέρχεται από τις 
λέξεις xero=ξερό (dry) και graphy= γραφή. Στην δεκαετία του 
1990 κάνουν την εμφάνισή τους νέα μηχανήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν υγρό μελάνι και ονομάζονται ψηφιακές πρέσες 
(digital presses) κάνοντας σαφή αναφορά στις αναλογικές 
πρέσες (o�set & litho).

Μια γενική περιγραφή της λειτουργίας των ψηφιακών 
εκτυπωτών είναι η εξής:
Η εικόνα «μεταφέρεται» στο Corona LED του εκτυπωτή. Αυτό 
με την σειρά του φορτίζει το τύμπανο ή drum. Πρόκειται για 
έναν μεταλλικό περιστρεφόμενο κύλινδρο τοποθετημένο σε 
οριζόντιο άξονα. Έχει πλάτος ίσο με το εκτυπώσιμο μέγεθος 
του εκτυπωτή (π.χ. 32cm) και συνήθως έχει μια επίστρωση 
σεληνίου. Η εικόνα «φωτίζεται» πάνω στο τύμπανο με τέτοια 
ταχύτητα όση και η ταχύτητα εκτύπωσης. Αν μιλάμε για έναν 
laser εκτυπωτή, τότε μια δέσμη φωτός θα οδηγηθεί από τον 
controller στο τύμπανο. Στα σημεία που υπάρχει αρχείο, η 
δέσμη δεν θα διαπεράσει το τύμπανο δημιουργώντας έτσι 
μια «λανθάνουσα» εικόνα, η οποία στην ουσία είναι η θετική 
απεικόνιση του αρχικού εγγράφου.
Στο επόμενο στάδιο το “φορτισμένο” τύμπανο περνά μέσα από 
την συσκευασία του toner και μαγνητίζει με την σειρά του την 
πούδρα καλύπτοντας τη “λανθάνουσα” εικόνα στην επιφάνεια 
του. Επειδή η πούδρα αυτή αποτελείται από άνθρακα και δεν 
έχει καμία ηλεκτροστατική ιδιότητα, αρκετές φορές περιέχονται 
και μόρια σιδήρου για να είναι ικανός ο μαγνητισμός του. 
Το χαρτί μεταφέρεται στα τύμπανα, τα οποία αφήνουν το ton-
er στην επιφάνεια του σχηματίζοντας το εκτυπώσιμο αρχείο 
οπότε και “αποφορτίζονται”.  Τα τύμπανα καθαρίζονται, είτε 
με βούρτσα είτε με ξύστρα, ενώ το υλικό εκτύπωσης με το 
toner στην επιφάνειά του κατευθύνεται στον φούρνο όπου και 
σταθεροποιείται. 
Οι σημερινοί εκτυπωτές πρέπει να καλύψουν την ανάγκη της 
ταχύτητας παραγωγής, της ποιότητας εκτύπωσης, της ευκολίας 
χειρισμού, της δυνατότητας ρυθμίσεως και βαθμονόμησης, και 
όλα αυτά με ένα κόστος ανταγωνιστικό προς την o�set. Και 
φυσικά θα πρέπει να συνυπολογιστεί η απαίτηση για χαμηλό 
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κόστος απόκτησης και γρήγορο turnaround της επένδυσης. Το 
τοπίο για τους αναλογικούς εκτυπωτές άλλαξε δραματικά, οι 
οποίοι άρχισαν να «βγαίνουν» από την αγορά, με αποτέλεσμα 
το 25% των o�set να έχουν αντικατασταθεί με ψηφιακούς 
μέχρι το 2005. Η ευκολία χειρισμού μέσω ενός υπολογιστή κι 
ενός προγράμματος front-end έκανε την εκτύπωση «κτήμα» 
των περισσοτέρων. Μαζί με την ανάπτυξη των προγραμμάτων 
επεξεργασίας γραφικών, η ανάγκη εξειδικευμένου και 
αποκλειστικού χειριστή για τη μηχανή εκτύπωσης εξαλείφθηκε. 
Αν έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα «Γιατί 
ψηφιακή εκτύπωση;» η παρακάτω λίστα δίνει την εξήγηση:
•	 Για	προσαρμοσμένες	και	εξατομικευμένες	παραγωγές	
και υπηρεσίες, από 1 έως 2500 αντίτυπα 
•	 Για	υπηρεσίες	εκτύπωσης	με	ταχύτητα	και	υψηλή	
ποιότητα
•	 Για	εφαρμογές	Μεταβλητών	δεδομένων,	Bar	Codes,	
IDs, κ.α.
•	 Για	εύκολη	και	οικονομική	παραγωγή
•	 Για	εφαρμογές	σε	πολλαπλά	υποστρώματα
•	 Για	μικρές	και	μεσαίες	απαιτήσεις
•	 Για	γρήγορη	απόσβεση	της	επένδυσης
•	 Ο	χρόνος	παραγωγής	μειώνεται	και	η	διαδικασία	
γίνεται αποδοτικότερη
•	 Καλύπτονται	απαιτήσεις	αγορών,	όπως	οι	εποχιακές	
αγορές, οι γρήγορες εναλλαγές προώθησης προϊόντων ή 
direct mail, members cards, κλπ.
•	 Για	εφαρμογές	σε	χαρτί	και	πλαστικό
•	 Για	την	προσέλκυση	νέων	πελατών	και	τη	διατήρηση	
των παλαιών
•	 Για	ασφαλή	και	ελεγχόμενη	πρόσβαση	στην	
διαδικασία εκτύπωσης

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση στην 
ψηφιακή εκτύπωση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για 
αυτή την χρήση. Για παράδειγμα, για χρήση σε laser εκτυπωτή 
προτιμότερο είναι να χρησιμοποιηθεί ένα χαρτί, άσχετα από 
εταιρεία κατασκευής, το οποίο να είναι πιστοποιημένο για 
χρήση σε laser, εξασφαλίζοντας και διασφαλίζοντας έτσι τα 
καλύτερα δυνατά εκτυπωτικά αποτελέσματα. Πολλοί τύποι 
υλικών εκτύπωσης, χωρίς επίστρωση, μπορούν να τυπωθούν 
στα ψηφιακά μηχανήματα όπως το απλό copy paper 80γρ. 
Όμως  μόνο τα συμβατά υλικά θα δώσουν την βέλτιστη 
απόδοση, την οικονομικότερη εκτύπωση και την αντοχή. 
Πολλά ειδικά χαρτιά (ανάγλυφα, γκοφρέ, σφυρήλατα, κλπ.) 

για επισκεπτήρια ή προσκλητήρια, τυπώνονται με εξαιρετικά 
αποτελέσματα στις ψηφιακές μηχανές. Επιπλέον συνθετικά 
υλικά, με βάση PET ή PVC, αυτοκόλλητα, αδιάσταλτα, κλπ., 
μπορούν να τυπωθούν με εξαιρετική ευκολία και αξιοπιστία. 
Πιο συγκεκριμένα χαρτιά illustration και velvet, αυτοκόλλητο 
σε φύλλα λευκό (γυαλιστερό και ματ), χρωματιστό, φωσφοριζέ 
και διαφανές, χαραγμένο και αχάραχτο, PVC (διαφανές και 
λευκό), με διάφορα υποστρώματα και κόλλες, συνθετικά, 
μπριστόλ, οπαλίνες, φάκελοι και “σακούλες”, ειδικά χαρτιά 
όπως modigliani, dali, conqueror, κ.α.

Μεταβλητά δεδομένα. Στην ουσία μιλάμε για μια επανάσταση 
που δεν έγινε…ακόμα. Η δυνατότητα εκτύπωσης μεταβλητών 
δεδομένων οδηγεί στην παροχή της εξατομικευμένης 
εκτύπωσης. Μιλάμε δηλαδή για έντυπα τα οποία απευθύνονται 
σε έναν και μόνο παραλήπτη. Και για να μην δημιουργηθεί 
παρεξήγηση μιλάμε για κάποιο πρόσωπο μέσα από κάποια 
λίστα. Και η εξατομίκευση μπορεί να μεταβάλλεται από το 
όνομα του παραλήπτη, το γραφικό της εκτύπωσης, τα χρώματα, 
κλπ., κρατώντας για παράδειγμα σταθερό το βασικό κείμενο 
της επιστολής. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες παγκόσμιες μετρήσεις το direct 
mailing, το οποίο βασίζεται και ταυτίζεται με τα μεταβλητά 
δεδομένα και την εξατομικευμένη εκτύπωση αποδίδει περίπου 
20-40% σε αντίθεση με την mass mailing που αποδίδει μόλις 
2%. 
Σχεδόν όλες οι νέες μηχανές, σε συνεργασία με τα κατάλληλα 
προγράμματα, μπορούν να τυπώσουν γρήγορα και ποιοτικά 
μεταβλητά δεδομένα.  

Όμως, δεν πρέπει να θεωρηθεί η ψηφιακή εκτύπωση ως η 
πανάκεια στα προβλήματα της βιομηχανίας των γραφικών 
τεχνών. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως αντικαταστάτης της αναλογικής εκτύπωσης. Σίγουρα 
προσφέρει λύσεις, ευελιξία, κέρδος, αλλά ας μην ξεχνάμε και 
την «καθημερινότητά» της. Αυτήν με τα προβλήματα και τις 
ιδιαιτερότητές της. 
Θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι βασικές αρχές της γραφιστικής 
έχουν τηρηθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο λογισμικό 
για τη δημιουργία αρχείου εκτύπωσης CMYK και όχι ένα «su-
per πρόγραμμα» όπως οι εφαρμογές γραφείου, οι οποίες είναι 
RGB! Έχουμε υπολογίσει σωστά τα μεγέθη του αρχείου, έχουμε 
υπολογίσει περιθώρια ή όποια άλλη μετεκτυπωτική εργασία 
και φυσικά έχουμε μετατρέψει τα αρχεία μας από RGB σε CMYK. 
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Έχουμε συνεννοηθεί με τον χειριστή του μηχανήματος για τις 
δυνατότητες εκτύπωσης του μηχανήματός του.  
Παρόλα αυτά, συχνά εμφανίζεται μια σειρά προβλημάτων τα 
οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τυπώνουν οι ψηφιακές 
μηχανές και ιδιαίτερα αυτές με τύμπανα. Όταν έχουμε να 
τυπώσουμε μια επιφάνεια μονόχρωμη, και ιδιαίτερα σε βαρύ 
χρώμα, δεν θα είναι αρμονικά «στρωμένο» στο υλικό. Στα πιο 
“ανοικτά” χρώματα, τα αποτελέσματα θα είναι λίγο καλύτερα. 
Αν η επιλογή είναι να τυπώσουμε ντεγκραντέ, είτε μονόχρωμο 
είτε χρώμα το αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα 
είναι μια χρωματική «σκάλα» στις διαβαθμίσεις του χρώματος. 

Είτε έχετε κάποιον εκτυπωτή, είτε συνεργάζεστε με κάποια 
εκτυπωτική εταιρεία, θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το τι 
μπορεί να σας προσφέρει ο εκτυπωτής σας ή η εταιρεία. Μάθετε 
τις δυνατότητες του μηχανήματος, για παράδειγμα στους 
περισσότερους εκτυπωτές ένα «ζωηρό» μαύρο αποδίδεται 
από τετραχρωμία. Στον iGen της Xerox αποδίδεται καλύτερα 
από ένα 100% μαύρο. 

Αποφεύγουμε την αγορά after sales αναλωσίμων. Δεν 
μπορεί να είναι απόλυτα συμβατά με τον εκτυπωτή μας και 
φαινομενικά μας προσφέρουν λίγα ευρώ οικονομία αλλά 
στην πραγματικότητα η μακροπρόθεσμη ζημιά στην μηχανή 
είναι πολύ μεγαλύτερη. Ένα άμεσα εμφανές πρόβλημα είναι 
ότι τα toner περιέχουν διαφορετική ποσότητα σιδήρου για 
τον μαγνητισμό της πούδρας, με αποτέλεσμα να τυπώνουμε 
ένα φόντο cyan & magenta και να βρίσκουμε στην εκτύπωση 
για παράδειγμα κίτρινες τελείες, επειδή μαγνητίστηκε και 
«τραβήχτηκε» και κίτρινη πούδρα.  
Όταν τυπώνουμε σε ειδικά χαρτιά χρειάζεται οπωσδήποτε 
να ελέγξουμε την δυνατότητα του εκτυπωτή να «περάσει» τα 
χαρτιά αυτά και με ικανοποιητικό εκτυπωτικό αποτέλεσμα. 
Αν το χαρτί μας είναι πολύ ανάγλυφο ή έχει μεγάλο αυλάκι, 
αν πρόκειται για γκοφρέ, το toner δεν σταθεροποιείται 
στην επιφάνεια οπότε σε απλή επαφή με το χέρι, η πούδρα 
αφαιρείται. 
Αν έχουμε να τυπώσουμε σε Α3+ μέγεθος, πιθανά να 
αντιμετωπίσουμε μια απώλεια registration των χρωμάτων. 
Δηλαδή, η τετραχρωμία να μην έχει επιτευχθεί με απόλυτη 
σύμπτωση.
Ακόμη, ειδικά στους εκτυπωτές που το τύμπανο έρχεται σε 
επαφή με το υλικό εκτύπωσης, παρατηρείται ένα γκριζάρισμα 
στα gloss χαρτιά, εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού που 

παράγεται από την τριβή τους. 
Λύσεις μέσα από σχεδιαστικά προγράμματα υπάρχουν 
διαθέσιμες. Η προσθήκη noise στο Photoshop βελτιώνει 
αισθητά το κακέκτυπο ντεγκραντέ. Δεν είναι όμως η 
ενδεδειγμένη λύση. Μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά τα αρχεία 
που θα στείλετε για εκτύπωση. Εκπαιδευτείτε στις δυνατότητες 
του εκτυπωτή σας. Ενημερωθείτε, από κάποιον πραγματικό 
πωλητή ή τεχνικό πωλήσεων που γνωρίζει τις δυνατότητες του 
μηχανήματος και τι πραγματικά κάνει. 
Αν δεν έχετε εκτυπωτή, ενημερωθείτε από τον χειριστή της 
εταιρείας που συνεργάζεστε για το μηχάνημά τους. Μάθετε 
τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, τις δυνατότητές του και 
τις «ιδιοτροπίες» του. Εκπαιδεύστε τους πελάτες σας σε μια 
διαφορετική οπτική από αυτή που έχουν. Συνήθως κάνουν ένα, 
ας πούμε, προσχέδιο σε κάποια εφαρμογή γραφείου (σύνηθες 
φαινόμενο!), δεν γνωρίζουν από χρώμα, δεν αντιλαμβάνονται 
ότι άλλο δείχνει η οθόνη και άλλο δίνει ο εκτυπωτής και τελικά 
επειδή πληρώνουν (….!) ζητάνε ότι μπορεί να φανταστεί 
εκτυπωτικός, και μη, ανθρώπινος νους.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε κάποια σημεία 
για την καλύτερη λειτουργία του εκτυπωτή σας, ώστε να σας 
παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Φροντίστε ο 
χώρος εκτύπωσης να είναι καθαρός, με σταθερή θερμοκρασία 
και χωρίς υγρασία. Επιλέξτε τα σωστά υλικά, τα οποία θα είναι 
συμβατά με τον εκτυπωτή σας, αποθηκεύεστε τα σωστά και 
φροντίστε να μην έχουν υγρασία. Εγκλιματίστε τα πριν την 
εκτύπωση και αερίστε τα. Επειδή έχετε stock κάποια χαρτιά o�-
set, και σε κάποια δοκιμή εκτύπωσης «πήγε» καλά δεν σημαίνει 
ότι είναι ενδεδειγμένο υλικό για τον εκτυπωτή σας.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν είναι δεδομένα 
και ίδια για κάθε μηχανή εκτύπωσης. Ποικίλουν ανάλογα με 
την τεχνολογία, τα μελάνια που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής, 
κλπ. Αυτά που αναφέρθηκαν είναι φαινόμενα που έχουν 
παρατηρηθεί στους περισσότερους εκτυπωτές, ανεξάρτητα 
εταιρείας ή τεχνολογίας.  
Τελικά ο μοναδικός τρόπος για μια σωστή εκτύπωση είναι ένας 
ιδανικός συνδυασμός ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δοκιμών. 
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Μονοχρωμία
...σε έναν έγχρωμο κόσμο!

Σε μια βιομηχανία με εμμονή στο χρώμα, η μονόχρωμη 
ψηφιακή εκτύπωση σπάνια βλέπει το φως της δημοσιότητας. 
Και είναι κρίμα, γιατί είναι μιας πρώτης τάξεως κερδοφόρα 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε μικρές εκτυπωτικές εταιρείες. 
Και για να έχουμε και μία τάξη μεγέθους, για το έτος 2008, 
η μονόχρωμη εκτύπωση ήταν το 13,2% των πωληθέντων 
εκτυπώσεων. Σύμφωνα με την παγκόσμια στατιστική, οι 
μεγαλύτεροι παίκτες σε αυτό το ποσοστό ήταν οι Xerox, Canon, 
Konica Minolta, Ricoh και Océ. 
Όλες οι παραπάνω εταιρείες παρουσιάζουν την ψηφιακή 
μονόχρωμη εκτύπωση ως ένα big deal και μία προστιθέμενη 
αξία στις υπηρεσίες ενός Print Service Provider και άμεσα 
ανταγωνιστική στην μονόχρωμη o�set. Σίγουρα δεν μπορούν 
να αντικαταστήσουν την αναλογική εκτύπωση, αλλά 
τηρουμένων των αναλογιών, αποδεικνύεται εξαιρετική επιλογή 
για συγκεκριμένες εργασίες. 
Από την άλλη, παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα έναντι 
της o�set. Ένα από αυτά είναι η ευκολότερη και γρηγορότερη 
προετοιμασία και το σετάρισμα της μηχανής. Δεν απαιτούνται 
ρυθμίσεις και η ψηφιακή εκτύπωση αποδίδει παραγωγή 
από το πρώτο αντίγραφο. Έτσι, η on demand εκτύπωση 
γίνεται πραγματικότητα αποφέροντας μεγαλύτερο κέρδος 
εκμεταλευόμενη τις περισσότερες short run εργασίες. 
Εκεί που δεν υπάρχει σύγκριση είναι η εκτύπωση μεταβλητών 
δεδομένων. Η μονόχρωμη ψηφιακή εκτύπωση είναι ο κατ’ 
εξοχήν τρόπος εκτύπωσης και διαχείρισης VDP εφαρμογών. 
Στην ουσία μόνο η ψηφιακή εκτύπωση μπορεί να διαχειριστεί  
εκτύπωση δυναμικών σελίδων. 
Ιδιαίτερα στην on demand εκτύπωση βιβλίων, παρέχει την 
δυνατότητα εκτύπωσης τόσων αντιγράφων όσων ακριβώς  
θέλει ο συγγραφέας και με το ανάλογο κόστος. 
Τι γίνεται όμως με την ποιότητα εκτύπωσης; Η ποιότητα των 
B/W εκτυπωτών έχει φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Με 
βελτιωμένη τεχνολογία απεικόνισης, βελτιώσεις στα συστατικά 
των toners καθώς και νέα developing συστήματα η ποιότητα 
είναι σχεδόν εφάμιλλη της o�set, με δυσδιάκριτες πλέον 
διαφορές.
Η μονόχρωμη εκτύπωση είναι ιδανική για εφαρμογές όπως η 
on demand εκτύπωση βιβλίων, εγχειρίδια χρήσης, newsletters, 
προσωποποιημένη αλληλογραφία, κουπόνια, εισητήρια, κλπ. 

Τι γίνεται όμως αν χρειαστεί χρώμα; Υπάρχουν δύο απλοί και 
εύκολοι τρόποι να συνδυαστεί η μονόχρωμη με την έγχρωμη 
εκτύπωση. Τυπώνουμε σε προτυπωμένα υλικά είτε από 
ψηφιακή είτε από o�set μηχανή.  
Και ενώ υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
εφαρμογών για την ψηφιακή εκτύπωση, οι περισσότερες από 
αυτές μπορούν να παραχθούν συνδυαστικά σε αναλογική 
και ψηφιακή διεργασία. Σε πολλές εφαρμογές η μονόχρωμη 
ψηφιακή και η o�set βρίσκονται να συμπληρώνει η μία την 
άλλη. Long run και στατικές εκτυπώσεις είναι το πεδίο της o�-
set ενώ short run και δυναμικές εκτυπώσεις της ψηφιακής. 
Η εκτυπωτική διαδικασία “γέρνει” ολοένα και περισσότερο 
στην ψηφιακή εκτύπωση.  Από την άλλη το κόστος παραγωγής 
της o�set ολοένα και συρρικνώνεται. Η ψηφιακή διατηρεί το 
κόστος χαμηλά αφού όσα ζητάς τόσα παίρνεις. Για να μπορέσει 
να αποσαφηνιστεί το σημείο σύγκλισης, και να γνωρίζει ο PSP 
πότε πρέπει να τυπώσει ψηφιακά και πότε αναλογικά, εταιρείες 
όπως η Heidelberg ανέπτυξαν λογισμικό, το οποίο λαμβάνει 
υπ’ όψη του όλες τις παραμέτρους εκτύπωσης, και βάσει 
κοστολόγησης, καθορίζει το καταλληλότερο work�ow. 
Η o�set δεν πρόκειται να σταματήσει και σίγουρα η ψηφιακή 
B/W εκτύπωση δεν είναι σε θέση να «πάρει» όλες τις δουλειές 
από την αναλογική. Σε γενικές γραμμές οι μέρες που η o�set 
τύπωνε high volume εργασίες, των οποίων ένα μεγάλο μέρος 
αποθηκευόταν, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί! 
Η τεχνολογία εξελίσσεται, γίνεται πιο αξιόπιστη και σταθερή. 
Οι εκτυπώσεις έχουν καλύτερο registration και οι εκτυπωτές 
γίνονται ολοένα και ταχύτεροι και παραγωγικότεροι ενώ 
η ποιότητα συνεχώς βελτιώνεται και η όλη διεργασία 
ολοκληρώνεται με δυνατότητα εκτύπωσης duplex και in-line 
�nishing. 
Η ουσία είναι ότι πίσω από την όποια τεχνολογία χρησιμοποιείται 
στην εκτύπωση, οι PSP πρέπει να έχουν κέρδος από την εργασία 
τους για να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά και οι τάσεις 
της αγοράς (short run, on demand εκτύπωση, VDP) ωθούν τα 
“πράγματα” προς την ψηφιακή τεχνολογία. Την τριετία 2005 
– 2008 ο μηνιαίος αριθμός των αντιγράφων ήταν εκπληκτικά 
αυξητικός. Βέβαια, οι τιμές παρέμειναν σταθερές οπότε αυτή η 
αύξηση δεν έχει μεταφραστεί και σε κερδοφορία. Προσωπική 
άποψη είναι ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε στον φθηνότερο 
PSP αλλά στον οικονομικότερο. Και ως οικονομικότερο θεωρώ 
εκείνον που προσφέρει σταθερή τιμή, υψηλή ποιότητα και 
απροβλημάτιστη διεργασία. 
Υπάρχουν πολλά που επιδέχονται βελτίωση στην ψηφιακή 
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μονόχρωμη εκτύπωση, όσον αφορά την παραγωγικότητα, 
την σταθερότητα, την ποιότητα, το �nishing και το duplex-
ing. Η ψηφιακή τεχνολογία υποστηρίζει πληθώρα εφαρμογών, 
ιδιαίτερα στον τομέα των short run και μεταβλητών δεδομένων 
και μπορεί να αποφέρει κέρδη, εφ’ όσον τιμολογηθεί 

ορθολογικά. Με άλλα λόγια, η B/W ψηφιακή εκτύπωση θα 
συνεχίσει να αποτελεί μια κερδοφόρα υπηρεσία, ιδιαίτερα για 
μικρές επιχειρήσεις. 
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Ανακύκλωση
...σκεφτείτε πράσινα !   

                                              

Το 1962, ο περιβαλλοντολόγος ακτιβιστής  Rachel Carson 
δημοσίευσε το βιβλίο του “Silent Spring”. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι 50 χρόνια μετά, το βιβλίο 
του θα ήταν τόσο προφητικό και ότι η ανάγκη για αλλαγή 
στην περιβαλλοντική διαχείριση θα ήταν πια στο πιο κρίσιμο 
σημείο. Το 1987, η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη (ή επιτροπή Brundtland) παρέδωσε στον ΟΗΕ 
μια έκθεση, “Our Common Future”, στην οποία περιέγραφε τις 
ουσιαστικές και απαραίτητες περιβαλλοντικά στρατηγικές για 
την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη. Από τότε, αργά και 
σταθερά, άρχισε να συνειδητοποιείται η ανάγκη δράσης και η 
πράσινη επανάσταση να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας. 
Πλέον δεν μπορούμε να αγνοούμε το περιβάλλον και τις 
κλιματικές αλλαγές. Σήμερα, στις περισσότερες πολιτισμένες 
χώρες, οι επιχειρήσεις αναζητούν προϊόντα και διαδικασίες που 
θα τους επιτρέψουν να ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική 
επίδραση και επιβάρυνση και παράλληλα να υποστηρίξουν ένα 
βιώσιμο μέλλον. Η ανακύκλωση είναι ίσως η ουσιαστικότερη 
και αμεσότερη δράση ενός ευρύτερου προγράμματος 
πρακτικής. Η βιομηχανία των Γραφικών Τεχνών, και ιδιαίτερα 
της εκτύπωσης, μπορεί να ασκήσει άμεση και θετική επίδραση 
είτε ανακυκλώνοντας είτε χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα 
υλικά εκτύπωσης. Αν δούμε την ιστορία των εκτυπώσεων, οι 
πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές ήταν εικόνες σε χαρτί από 
ανακυκλωμένα κουρέλια και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
(vellum ή περγαμηνή).  Όσο αυξανόταν η ζήτηση για εκτύπωση 
τόσο αυξανόταν και η ανάγκη για «πρώτη ύλη», φτάνοντας 
στο 1700 και στην περίφημη «Μάχη των Κουρελιών».  Έτσι, οι 
ανάγκες της αγοράς οδήγησαν στην χρήση άλλων υλικών και 
πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία υλικού εκτύπωσης από τα 
δέντρα. Η μαζική παραγωγή άρχισε πριν από εκατό περίπου 
χρόνια, γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι τα δάση ήταν ατέλειωτα.  
Όταν ο αντίκτυπος αυτής της αλόγιστης αντίληψης, στο έδαφος 
και στους φυσικούς πόρους, έγινε αντιληπτός η βιομηχανία 
άρχισε να βλέπει προς την χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων και 
ανακυκλώσιμων υλικών.  Τα ανακυκλωμένα υλικά δεν ήταν από 
την αρχή στο ποιοτικό επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Πριν 

δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, η ανάγκη χρήσης ανακυκλωμένου 
υλικού ήταν από ανύπαρκτη έως μηδενική, οπότε δεν υπήρχε 
λόγος για τις εταιρείες παραγωγής να δημιουργήσουν υλικά 
που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν. Οι πρώτες προσπάθειες 
δημιουργίας ανακυκλωμένου υλικού ήταν άστοχες γιατί απλά 
αλλάχθηκε η πρώτη ύλη (ίνες) με ανακυκλωμένες, χωρίς 
καμία αλλαγή στην όλη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν 
χαρτί κίτρινο, λεπτότερο και θαμπό, το οποίο προκαλούσε 
προβλήματα στην διαδικασία της εκτύπωσης (paper jams και 
υψηλή συγκέντρωση σκόνης). Με τον καιρό, και την μείωση 
των δασών και την αύξηση του κόστους του χαρτοπολτού, οι 
βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού βελτίωσαν την διαδικασία 
παραγωγής και πλέον είναι σε θέση να παράγουν υψηλής 
ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί. Σήμερα το ανακυκλωμένο 
υλικό είναι το ίδιο λευκό και με τις ίδιες ιδιότητες και 
συμπεριφορές με το αρχικό υλικό. Επιπλέον, το ανακυκλωμένο 
υλικό κατασκευάζεται με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να είναι 
κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή, με συνέπεια 
λιγότερες έως καθόλου τεχνικές δυσκολίες.  Αν στο παρελθόν 
είχατε χρησιμοποιήσει ανακυκλωμένο υλικό, και πιθανά δεν 
είχατε μείνει ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, δοκιμάστε ξανά 
σήμερα, αφού η όλη διαδικασία πλέον είναι πολύ διαφορετική 
και πιο έμπειρη.  Από οικονομικής απόψεως το ανακυκλωμένο 
υλικό κοστίζει περίπου 10-15% φθηνότερα από το «παρθένο» 
υλικό.  Στο παρελθόν, το ανακυκλωμένο χαρτί γινόταν από 
τα κατάλοιπα της διαδικασίας παραγωγής του «παρθένου» 
και αναφερόταν ως ανακυκλωμένη ίνα ή πρώτη ύλη. Σήμερα 
η διαδικασία παραγωγής του ανακυκλωμένου χαρτιού 
χρησιμοποιεί τα χάρτινα απορρίμματα, τις παλιές εφημερίδες, 
τα χαρτόκουτα και τα χαρτοκιβώτια, τα περιοδικά και την 
αλληλογραφία του καταναλωτή. Πρόκειται για μια δαπανηρή 
διαδικασία, αφού απαιτεί την απομελάνωση των χαρτιών σε 
ειδικές εγκαταστάσεις, καθιστώντας το ανακυκλωμένο χαρτί 
σε κάποιες περιπτώσεις ακριβότερο από το παρθένο. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί το, πιθανά, 
ελαφρώς ακριβότερο κόστος ενός τέτοιου υλικού μπροστά στο 
περιβαλλοντικό κέρδος. Κάποια υλικά φέρουν πιστοποιήσεις 
από επιτροπές διαχείρισης του περιβάλλοντος, εφ’ όσον η 
διαδικασία παραγωγής τους έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από 
τις σχετικές επιτροπές και φορείς (www.fsc.org & www.s�pro-
gram.org). 
  Το ανακυκλωμένο υλικό εξοικονομεί, πέρα από την 
δασική ξυλεία, μεγάλες ποσότητες νερού και ενέργειας που 
απαιτούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής του παρθένου 
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χαρτιού. Η παραγωγή ενός τόνου ανακυκλωμένου χαρτιού 
απαιτεί το 60% της ενέργειας και του νερού που χρειάζεται 
για την παραγωγή ενός τόνου παρθένου. Ενώ παράλληλα 
παράγεται 74% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και σώζονται 
17 δέντρα ανά τόνο. Μόνο στις ΗΠΑ, καθημερινά καταλήγουν 
στα σκουπίδια 44 εκατομμύρια εφημερίδες, μέγεθος που 
ισοδυναμεί με 500.000 δέντρα. Μάλλον ήρθε η ώρα να δούμε 
τα απορρίμματά μας ως πόρους ζωής! 
Η νέα τάση κάνει πολλές εκτυπωτικές εταιρείες να επιλέγουν 
τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών εκτύπωσης. Η αμερικάνικη 
Océ έχει θεσπίσει το βραβείο “Green Reprographer of the 
Year” επιλέγοντας και δημοσιεύοντας τις εταιρείες που 
χρησιμοποιούν συνειδητά ανακυκλωμένο υλικό και κάνοντας 
αναφορά στην ουσιαστική προσφορά τους στο περιβάλλον. 
Παραδειγματικά, μία από τις βραβευμένες εταιρείες του 
2008 είναι η Van Nuys, η οποία το πρώτο 8μηνο του έτους 
με την χρήση ανακυκλωμένου υλικού ‘έσωσε’ 1500 δέντρα, 
350.000KWh και περίπου 1,5 εκατομμύρια λίτρα νερό.  
Στις γραφικές τέχνες, είναι πολλοί πλέον εκείνοι οι οποίοι 
αγκαλιάζουν τα ανακυκλωμένα υλικά ως μέσο για την 
ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και της συντήρησης 
των φυσικών μας πόρων. Σήμερα, οι διαδικασίες 
παραγωγής διευκολύνουν τη δημιουργία υψηλής ποιότητας 
ανακυκλωμένων υλικών εκτύπωσης, τόσο για την ψηφιακή 
και αναλογική εκτύπωση όσο και για την μεγάλου σχήματος. 
Οι πελάτες και οι τελικοί χρήστες, με το διαδίκτυο και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, είναι ενημερωμένοι για το πρόβλημα και 
σίγουρα δεκτικοί και ανοιχτοί στις λύσεις της εκτύπωσης με 
ανακυκλωμένα υλικά. Και επειδή η βιομηχανία των γραφικών 
τεχνών, της οποίας είμαστε κρίκος της αλυσίδας της, είναι η 
κατ’ εξοχήν “χαρτοβόρα”, τώρα πιο πολύ από ποτέ άλλοτε, είναι 
η ώρα να σκεφτούμε πράσινα.  
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Προλαβαίνοντας τα … 
4χρωμα προβλήματα!

   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ψηφιακής 
εκτύπωσης άνοιξε νέους δρόμους στην επεξεργασία της 
εικόνας και στην επαφή του γραφίστα με τον πελάτη. Είναι 
αρκετά συνηθισμένο πλέον, ο πελάτης να φέρνει μια δουλειά ή 
ένα προσχέδιο σε ψηφιακή μορφή και ο γραφίστας να έχει να 
τελειοποιήσει την εργασία ή να επιμεληθεί την εκτύπωση, είτε 
πρόκειται για proof είτε πρόκειται για την τελική εργασία.   
   Συνήθως, εκτός των εικόνων, τα αρχεία περιέχουν χρώμα 
είτε ως background, είτε ως χρώμα γραμματοσειράς, bor-
ders, κ.λ.π. Κι εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα! Πώς μπορεί να 
διασφαλιστεί η ταύτιση των χρωμάτων στο αρχείο του πελάτη 
και στο τελικό αρχείο για εκτύπωση. Να θυμίσουμε πως η 
πλειοψηφία των πελατών εργάζεται με σύγχρονα γραφιστικά 
προγράμματα όπως το word και το power point, άντε και με 
Corel! Ο μοναδικός τρόπος να εξαλειφθεί το πρόβλημα είναι η 
από κοινού κατανόηση του γιατί εμφανίζεται το πρόβλημα και 
η κοινή αποδοχή προδιαγραφών ή standards για το χρώμα που 
θα χρησιμοποιηθεί, στηριζόμενοι στα κατάλληλα εργαλεία.
   Οι υπολογιστές (υποτίθεται) ότι ήρθαν να βοηθήσουν στις 
εργασίες του επαγγελματία, παρέχοντας τη δυνατότητα 
ανοίγματος, επεξεργασίας και εύκολης και γρήγορης 
αποθήκευσης της εργασίας. Στις νέες λεωφόρους της 
τεχνολογίας που άνοιξαν για τους γραφίστες και τους 
ψηφιακούς δημιουργούς ήρθαν και οι έννοιες της χρωματικής 
ρύθμισης και βαθμολόγησης, τόσο για τις οθόνες όσο και 
για τους εκτυπωτές, κάνοντας το color matching να μοιάζει 
δύσκολο έως ακατόρθωτο. 
   Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μπορούν από την οθόνη 
τους να διαχειριστούν σωστά το χρώμα της εκτύπωσης. 
Λάθος! Οι οθόνες στέλνουν χρώμα στο ανθρώπινο μάτι, 
μέσω αντανάκλασης, απεικονίζοντας έναν συνδυασμό τριών 
χρωματιστών «κανονιών» φωσφόρου (κόκκινου, πράσινου και 
μπλε, RGB). Κι επειδή το φως μεταφέρεται μέσα από διαφάνεια, 
το χρώμα που φτάνει στο ανθρώπινο μάτι είναι πιο έντονο και 
πιο κορεσμένο από ότι είναι πραγματικά. Παράλληλα όλες οι 
οθόνες έχουν ρυθμίσεις για το contrast και το brightness, οι 
οποίες τελικά συντελούν στην δημιουργία του προβλήματος. 
   Η νέα γενιά έγχρωμων ψηφιακών εκτυπωτών χρησιμοποιεί 

μεθόδους βασισμένες στο process 4-color printing. Η εκτύπωση 
βασίζεται σε τέσσερα standards, υδατοδιαλυτά ή σκόνης, 
μελάνια χρώματος κυανού, πορφυρού, κίτρινου και μαύρου 
(CMYK). Μια πρέσα ή ένα ή τέσσερα τύμπανα «στέλνουν» το 
μελάνι πάνω στο χαρτί με την μορφή μικροσκοπικών halftone 
κουκίδων, με μέγεθος κυμαινόμενο από 1 έως 99 τοις εκατό. 
Οι  digital color printers χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους 
μηχανής και διαφορετικές χρωστικές και ως αποτέλεσμα είναι 
το ίδιο θέμα εκτυπωμένο από διαφορετικούς εκτυπωτές να 
δείχνει διαφορετικό. Κάθε ένα από τα “εμπλεκόμενα” συστήματα 
(οθόνες, ψηφιακοί εκτυπωτές και συμβατικοί εκτυπωτές) 
επικοινωνεί διαφορετικά το χρώμα. Η χρωματική κλίμακα που 
μπορεί να αποδοθεί από κάθε σύστημα είναι διαφορετική 
και αυτό σημαίνει ότι ένα χρώμα που αναπαράγεται στο 
ένα σύστημα πιθανά να μην μπορεί να αναπαραχθεί σε ένα 
άλλο.  Και, η αντίληψη για το διαβιβασθέν RGB φως είναι 
πολύ διαφορετική από την αντίληψη για το άσπρο φως που 
απεικονίζεται από το έγγραφο που “φιλτράρεται” μέσω των 
σημείων στα οποία έχει «πέσει» μελάνι. 
   Πολλοί graphic designers, νέοι στην ψηφιακή εκτύπωση, 
ασυναίσθητα κάνουν πιο σύνθετο το πρόβλημα 
χρησιμοποιώντας spot χρώματα και solid-ink μετρήσεις 
στην βαθμονόμηση. Παρακάμπτουν, σωστά, την οθόνη 
και τις ρυθμίσεις της  αλλά συνήθως κάνουν το λάθος να 
χρησιμοποιούν ακατάλληλο εργαλείο αναφοράς για την 
αναπαραγωγή 4χρωμίας. Τα Spot-color matching systems 
επιδεικνύουν αδιαφανή, «στέρεα» χρώματα, που το κάθε 
χρώμα παράγεται από την μίξη τουλάχιστον 12 διαφορετικών 
κατασκευαστών χρωστικές. Αυτά τα spot solid-ink χρώματα 
μπορούμε να τα δούμε στο Pantone Matching System, και 
είναι πολύ ευαίσθητα σε 4χρωμες εκτυπώσεις και μπορεί να 
περιλαμβάνουν pastel, metallic, �uorescent και pearlescent 
χρώματα. Τα solid-inks χρώματα είναι ιδανικά για τυπογραφικές 
μονόχρωμες ή δίχρωμες εκτυπώσεις, για hi-end 5χρωμες ή 
6χρωμες o�set και φυσικά για 4χρωμες ψηφιακές εκτυπώσεις. 
   Ούτε τα συστήματα διαχείρισης χρώματος, ούτε τα εργαλεία 
βαθμονόμησης μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ταύτισης 
του χρώματος. Ο λόγος είναι απλός, η εμφάνιση του χρώματος 
σε κάθε περίπτωση είναι εξαρτώμενη από την συσκευή 
απεικόνισης. Το χρώμα επίσης είναι και εξαρτώμενο από το 
υλικό εκτύπωσης. Για παράδειγμα, το ίδιο χρώμα από τον ίδιο 
εκτυπωτή θα δείξει διαφορετικό αν τυπωθεί σε ένα διάφανο 
υλικό, σε ένα γυαλιστερό και σε ένα ματ, σε coated ή σε uncoat-
ed υλικά. Η βαθμολόγηση χρώματος και η διαχείριση χρώματος 
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δεν είναι αλχημεία. Δεν μπορούν να μετασχηματίσουν ένα 
χρώμα στην οθόνη ή από μια swatch παλέτα σε 4χρωμια. Χωρίς 
μια εκτυπωμένη αναφορά του χρώματος, είτε από ψηφιακό, 
είτε από συμβατικό εκτυπωτή, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι 
ότι το χρώμα που βλέπουμε στην οθόνη και επιλέγουμε είναι 
και αυτό που θα τυπωθεί, ακόμη και αν έχουμε ρυθμισμένα και 
calibrated συστήματα. 
   Η λύση στο πρόβλημα ταύτισης των χρωμάτων είναι η 
χρήση ενός 4-color matching system, το οποίο λειτουργεί 
διπλά: ως χρωματική παλέτα και ως ένδειξη της απεικόνισης 
του εκτυπωμένου χρώματος. Τα Matching Systems παρέχουν 
δύο βασικά εργαλεία, ένα fun book (βεντάλια) το οποίο είναι 
μια ολοκληρωμένη χρωματική παλέτα τυπωμένη σε 4χρωμη 
o�set και ένα λογισμικό software, το οποίο εκτυπώνει έναν 
οδηγό αναφοράς στον εκτυπωτή σας. Αυτά τα εργαλεία είναι 
ουσιαστικά, επειδή σας αφήνουν να χρησιμοποιήσετε τα μάτια 
σας για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ανάρμοστων 
κλιμάκων χρώματος που αποδίδονται από τις RGB οθόνες και 
των διαφορετικών συσκευών εκτύπωσης 4χρωμίας (ψηφιακές 
και συμβατικές). Λογισμικά design & illustrator εταιρειών όπως 
η Adobe-Macromedia, η Corel, η Quark, κλπ., περιλαμβάνουν 
4χρωμες matching palettes ως πρόσθετα τμήματα στα 
προγράμματα τους. Αυτές οι on-screen ρυθμίσεις επιτρέπουν 
στον χρήστη να εισάγει με ένα «κλικ» χρώματα από τον οδηγό 
αναφοράς του, και φυσικά να είναι ίδια με τα χρώματα που θα 
αποδώσει ο εκτυπωτής.   
   Καθώς οι απαιτήσεις των πελατών από την 4χρωμία 
αυξάνονται θα πρέπει να γίνετε συνεργάτες και «εκπαιδευτές» 
τους, κάνοντας την συνεργασία σας γρηγορότερη, ευκολότερη 
και αποδοτικότερη και φυσικά αποφεύγοντας τα προβλήματα 
στο mismatching των χρωμάτων. 
   Θα πρέπει, εκτός της ρυθμισμένης οθόνης και εκτυπωτή, να 
έχετε ένα fun book ώστε να επιλέξετε μαζί με τον πελάτη το 
χρώμα που θα έχει η εκτύπωση, ανεξάρτητα από το πώς θα 
φαίνεται στην οθόνη. 
   Εργαστείτε στενά με τον πελάτη στην επιλογή ή στην 
αναθεώρηση των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Με 
αυτό τον τρόπο γίνεστε εσείς ο αρμόδιος για την ακρίβεια και 
την ποιότητα της εργασίας, ανεξάρτητα της εμπειρίας της δικής 
σας ή του πελάτη.
   Να σιγουρευτείτε ότι «μιλάτε» την ίδια γλώσσα. Αν για 
παράδειγμα ο πελάτης αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο 
χρώμα, ενημερωθείτε σε ποια χρωματική παλέτα το βρήκε και 
φυσικά σε ποιο πρόγραμμα και εάν έχει εκτυπωμένο το χρώμα 

αυτό και βέβαια σε τι τύπο εκτυπωτή.
   Και τελειώνοντας, χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία. 
Σιγουρευτείτε ότι εσείς (και το προσωπικό σας), ο πελάτης 
σας (και το προσωπικό του) και η εκτυπωτική εταιρεία που 
συνεργάζεστε χρησιμοποιείτε τα ίδια εργαλεία αναφοράς 
για να επικοινωνήσετε σωστά και αποδοτικά το χρώμα. Εάν, 
για παράδειγμα, επιλέξετε χρώματα για 4χρωμη εκτύπωση, η 
επιλογή να γίνει από μια τυπωμένη 4χρωμη παλέτα η οποία να 
παρουσιάζει λογικά την χρωματική κλίμακα, σε ισορροπημένες 
αναλογίες και χωρίς διπλασιασμούς.
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Ιδιότητες χαρτιού 
εκτύπωσης

Το χαρτί που έχει προορισμό την εκτύπωση θα πρέπει να 
πληρεί μια σειρά ιδιοτήτων, διασφαλίζοντας την επιτυχία και 
την ποιότητα της εκτύπωσης. Μια σωστή εκτύπωση χρειάζεται 
την καλύτερη δυνατή απορρόφηση του μελανιού, μ’ έναν 
τρόπο αρμονικό και ομοιόμορφο. 
   Προκειμένου να έχουμε ομοιομορφία εκτύπωσης είναι 
πολύ βασικό οι ιδιότητες του χαρτιού, οι οποίες επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα, να είναι καθοριζόμενες και ελεγχόμενες. Η 
παραπάνω αρχή γίνεται πολυπλοκότερη αν προσθέσουμε 
τις διάφορες τεχνολογίες εκτύπωσης σε συνδυασμό με 
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων 
μελανιών καθώς και των διαφορετικών ταχυτήτων εκτύπωσης.
   Η ικανότητα εκτύπωσης του χαρτιού είναι μια ιδιότητα που 
αφορά την αρτιότερη και ομοιόμορφη αναπαραγωγή του 
αρχείου (κείμενο, εικόνα, κλπ). Στην σύγχρονη ορολογία 
πρόκειται για το sharpness της εκτύπωσης. Οι παράγοντες 
που την επηρεάζουν είναι, συνήθως, η απορροφητικότητα του 
χαρτιού, η ομαλότητα της επιφάνειάς του και η στιλπνότητα 
του χρώματος. Ως ταχύτητα εκτύπωσης θα μπορούσαμε 
να θεωρήσουμε την ευκολία με την οποία μπορεί να 
τυπωθεί το χαρτί. Φανταστείτε να αντιμετωπίσετε την όποια 
καθυστέρηση λόγω χαρτιού. Σε μια υποθετική καθυστέρηση 
30 λεπτών ημερησίως λόγω χαρτιού, πολλαπλασιαζόμενη 
επί πέντε εργάσιμες ημέρες και επί του ποσού που χρεώνεται 
μια εργατοώρα, είναι εύκολο να κατανοηθεί το πόσο 
σημαντικός συντελεστής είναι. Τα σημεία λοιπόν που θα 
πρέπει να ελέγχονται είναι η ομαλότητα στο πάχος του 
χαρτιού, η ομοιομορφία των διαστάσεων, η αντοχή του, η 
απορροφητικότητα και το pH. Οι περισσότερες σύγχρονες 
βιομηχανίες χαρτιού έχουν αναπτύξει συστήματα ελέγχου και 
διασφάλισης της ποιότητας του χαρτιού, απαλλάσσοντας τον 
εκτυπωτή από την ανάγκη ελέγχου των παραπάνω ιδιοτήτων, 
χωρίς όμως να απαλλάσσεται πλήρως των «ευθυνών» του. 
   Η ποιότητα της εκτύπωσης εξαρτάται από την επιφάνεια 
του χαρτιού. Ουσιαστικά, όσο καλύτερη είναι η επιφάνεια 
τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Πρακτικά, η ποιότητα 
εκτύπωσης εξαρτάται από τις ίνες και τους πόρους του χαρτιού, 
οι οποίοι επιδρούν στην συμπεριφορά του χαρτιού στην 
εκτύπωση. Επιδρούν στην διαπερατότητα, στην απορρόφηση 

και στην πυκνότητα του. Η ταχύτητα εκτύπωσης εξαρτάται 
από την μηχανική αντοχή του χαρτιού, η οποία με την σειρά 
της εξαρτάται από τις ίνες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή του. Θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι το 
χαρτί είναι ένα υλικό ανισότροπο και ανομοιογενές. Αν δούμε 
σε μικροσκοπική ανάλυση δύο φύλλα ίδιου υλικού, δεν θα 
έχουν την ίδια σύνθεση.
   Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ταξινομήσουμε τις ιδιότητες 
του χαρτιού σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αυτές οι οποίες 
έχουν σχέση με την επιφάνεια, αυτές που έχουν σχέση με 
την εμφάνιση και αυτές της μηχανικής αντοχής. Πρακτικά η 
μόνη μέτρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι το βάρος ανά 
τετραγωνικό μέτρο και το πάχος του χαρτιού. Οι όποιες άλλες 
ιδιότητες εξετάζονται εμπειρικά ή βάσει κάποιων δεδομένων 
συνθηκών. 
   Οι ιδιότητες του χαρτιού εξαρτώνται από τα μορφολογικά 
στοιχεία των ινών από τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Για 
παράδειγμα, η κυτταρίνη (βασικό συστατικό παραγωγής 
χαρτιού) είναι υγροσκοπική, οπότε η υγρασία που περιέχει το 
χαρτί επιδρά ουσιαστικά στο πάχος και στο βάρος.
   Το βάρος του χαρτιού είναι η μάζα του ανά μονάδα επιφανείας. 
Συνήθως μετριέται σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/
m2 ή gm-2) και μετριέται με ειδικού τύπου μηχανές ζύγισης. 
Είναι ίσως η βασικότερη ιδιότητα, αφού είναι η πιο κατανοητή 
και ουσιαστική, μια και είναι αυτή που αφορά στην οικονομία 
της παραγωγής ενός εντύπου. Το χαρτί έχει τρεις διαστάσεις. Το 
μήκος (διεύθυνση κίνησης της μηχανής παραγωγής-άξονας Χ), 
το πλάτος (διεύθυνση κάθετη στον άξονα παραγωγής-άξονας 
Υ) και το πάχος, το οποίο είναι ο άξονας Ζ, ο οποίος προκύπτει 
από το επίπεδο Χ-Υ σε γωνία 90ο. Ουσιαστικά είναι η απόσταση 
μεταξύ των δύο πλευρών του χαρτιού και μετριέται με 
μικρόμετρο. Το πάχος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το πάχος 
των ινών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του. Οι ίνες 
από μαλακό ξύλο, επειδή είναι σαν ταινίες μεγάλου πλάτους, 
παράγουν πυκνό και λεπτό χαρτί. Ενώ οι ίνες από σκληρό 
ξύλο παράγουν παχύ χαρτί. Το πάχος του χαρτιού επιδρά 
στην αντοχή και στην σκληρότητά του. Το πάχος έχει άμεση 
συνάρτηση με την υγρασία. Ο όγκος του χαρτιού είναι η σχέση 
που προκύπτει από το πάχος του ως προς το βάρος του ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Επίσης είναι μια ένδειξη της σχέσης μεταξύ 
του περιεχόμενου αέρα στο χαρτί και των ινών του. Η αναλογία 
του πάχους προς το βάρος συνήθως καθορίζει και το μήκος 
του και μια βασική ένδειξη για το πόσο αφράτο είναι το χαρτί 
δίνοντας έτσι την δυνατότητα συμπίεσης κατά την εκτύπωση. 

45

DigitalPrinting.indd   45 7/19/11   1:21 PM



Για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική μέτρηση 
πάχους, μετράμε μια δεσμίδα δέκα χαρτιών και διαιρούμε το 
αποτέλεσμα με το δέκα. 
Δείκτης μάζας = Πάχος (μm) / Γραμμάρια ανά τετρ. Μέτρο

Τα σύγχρονα μικρόμετρα μπορούν να ελέγξουν και τον ρυθμό 
φόρτισης, ο οποίος είναι η αντοχή σε ομοιόμορφη και σταθερή 
πίεση που μπορεί να δεχθεί το χαρτί στο πιεστήριο.
Η συμπιεστότητα αναφέρεται στο πόσο ελαττώνεται το 
πάχος του χαρτιού όταν δέχεται πίεση στην επιφάνειά του 
και εξαρτάται από την σκληρότητα και την πυκνότητα των 
ινών του. Τα ογκώδη και αφράτα χαρτιά έχουν μεγαλύτερη 
συμπιεστότητα απ’ ότι τα λεπτά και πυκνά χαρτιά. Δεν πρέπει να 
συγχέεται η συμπιεστότητα με την προσωρινή παραμόρφωση 
που δημιουργείται την ώρα της εκτύπωσης. Αφού εκτυπωθεί, 
το χαρτί επανέρχεται στο αρχικό πάχος και σχήμα. Είναι μια 
ιδιότητα πολύ σημαντική, και αυτό γίνεται κατανοητό όταν 
έχουμε να τυπώσουμε μια διαδοχική τετραχρωμία. Η ιδιότητα 
αυτή λέγεται ελαστικότητα και μαζί με την συμπιεστότητα 
λέγονται «μαξιλάρι εκτύπωσης» και αναπληρώνουν τις όποιες 
ατέλειες του χαρτιού ως προς την ομαλότητα και το πάχος. Η 
συμπιεστότητα του χαρτιού δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
o�set, αφού ο κύλινδρος εκτύπωσης παρέχει την απαιτούμενη 
ελαστικότητα για την ομοιόμορφη εκτύπωση. Ο βαθμός του 
«μαξιλαριού» εξαρτάται από την υγρασία, την σκληρότητα 
του χαρτιού, την ομαλότητα της επιφάνειας, το πάχος και την 
πυκνότητα.
   Ένας από τους βασικότερους συντελεστές στην ποιότητα 
εκτύπωσης είναι η δομή της επιφάνειας, η οποία αναφέρεται ως 
ομαλότητα. Σχετίζεται με τη διαμόρφωση του χαρτιού κατά τη 
διαδικασία παραγωγής του. Οι διαδικασίες όπως η στίλβωση, 
η επίστρωση, κ.λ.π., επηρεάζουν την ικανότητα διείσδυσης 
του αέρα, ή την διαπερατότητα ή την πυκνότητα του χαρτιού. 
Η ομαλότητα είναι βασική παράμετρος στην εκτύπωση γιατί 
ευθύνεται για την καλή μεταφορά του μελανιού στην εκτύπωση. 
Η ομαλότερη επιφάνεια δέχεται περισσότερο και πυκνότερο 
μελάνι, άρα δίνει καλύτερο αποτέλεσμα, αποδίδοντας στιλπνή 
εκτύπωση. Η ομαλότητα του χαρτιού μετριέται με μηχανικά 
μέσα. Είτε μέσω μεθόδων οπτικής επαφής, π.χ. η συσκευή 
Taly Surf είναι μία «πένα» η οποία σαρώνει την επιφάνεια και 
μας δίνει ένα διάγραμμα κατακόρυφων κινήσεων της πένας 
αυτής. Μια άλλη συσκευή είναι η Chapman Smoothness Tester, 
η οποία χρησιμοποιεί μια αντανακλώμενη δέσμη φωτός υπό 
γωνία 40ο, αναλύοντας σε διάγραμμα τα αποτελέσματα της 
αντανάκλασης. Μια άλλη συσκευή, η PPSt χρησιμοποιεί ένα 

πεντάπρισμα σε γωνία 60ο και μια φωτογραφική μηχανή CCD, 
είτε μέσω έμμεσων μεθόδων, π.χ. οι μετρήσεις ροής αέρα στην 
επιφάνεια του χαρτιού (μέθοδος Bekk). 
   Η διαπερατότητα του αέρα θεωρείται μια επίσης βασική 
ιδιότητα του χαρτιού, και ορίζεται ως η ροή αέρα μέσα από μία 
επιφάνεια, κάτω από κάποια συγκεκριμένη πίεση σε δεδομένη 
μονάδα χρόνου, υπό ειδικές συνθήκες εργασίας και πίεση 
λειτουργίας. Η μονάδα αυτή εκφράζεται σε μm (μικρά) ανά Pas-
cal (μονάδα πίεσης) και δευτερόλεπτα.

1 ml/m2Pa X S = 1μm/Pa X S
Η διαπερατότητα δείχνει την εσωτερική δομή του χαρτιού 
και αποτελεί μια τιμή εκτίμησης της καλυπτικότητας και του 
εμποτισμού. 
   Ο συντελεστής τριβής είναι σπουδαίος για τα χαρτιά 
τυπογραφίας και συσκευασίας. Όταν δύο επιφάνειες έρχονται 
σε επαφή, όσο λείες και αν είναι αναπτύσσεται τριβή. Ακόμα 
και μεταξύ τους τα χαρτιά αναπτύσσουν τριβή. Θα πρέπει να 
είναι ελεγχόμενος ώστε να μπορεί η μηχανή εκτύπωσης να 
τυπώνει και να «τραβά» το χαρτί για εκτύπωση.
   Το χαρτί αποτελείται από ένα πλέγμα ινών που διασταυρώνεται 
και αφήνει κενά ανάμεσα στις ενώσεις. Η δομή του χαρτιού 
παρουσιάζει πόρους με δυνατότητα να περάσει κάποιο υγρό 
μέσα από αυτούς. Η ταχύτητα με την οποία ένα υγρό μπορεί 
να περνάει μέσα από το χαρτί και τους πόρους του ονομάζεται 
απορροφητικότητα και εξαρτάται από το πόσο αφράτο είναι 
το χαρτί και από την τάση και το ιξώδες του υγρού. Ο βαθμός 
απορρόφησης ενός μελανιού από το υλικό εκτύπωσης είναι 
μεγάλης σημασίας για την εκτύπωση επειδή ουσιαστικά 
πρόκειται για την αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ του 
μελανιού και του χαρτιού που φέρει την εκτύπωση. Το αφράτο 
χαρτί μπορεί να απορροφά το μελάνι ευκολότερα, ιδιαίτερα 
αν πρόκειται για μελάνια φλεξογραφίας ή βαθυτυπίας που 
έχουν χαμηλό ιξώδες. Ένα στιλπνό χαρτί όμως απορροφά 
μόνο τον φορέα του μελανιού και όχι το μελάνι. Η ικανότητα 
λοιπόν του χαρτιού να συγκρατεί στην επιφάνειά του το μελάνι 
είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα. Η ικανότητα του μελανιού 
να απορροφάται και να απλώνεται πάνω στην επιφάνεια του 
χαρτιού επηρεάζει το μέγεθος της παραγόμενης κουκίδας. 
Όσο πιο λεπτόρευστο είναι το μελάνι και απορροφητικότερο 
το χαρτί, τόσο μεγαλύτερη κουκίδα σχηματίζεται. Η πυκνότητα 
του μελανιού, άρα η ποιότητα εκτύπωσης, καθορίζεται από 
την ποιότητα του χαρτιού. Χαρτιά χωρίς επίστρωση δίνουν 
εκτυπώσεις μικρότερης πυκνότητας, χάνοντας σε στιλπνότητα, 
κορεσμό και λαμπρότητα χρωμάτων, επειδή έχουν χαμηλή 
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απορροφητικότητα. Η ταχύτητα απορρόφησης εξαρτάται από 
την ποιότητα του χαρτιού, την επιφάνειά του, την περιεκτικότητά 
του, την πυκνότητα και την επικάλυψή του. Επίσης σημαντικό 
ρόλο παίζει και η διαδικασία εκτύπωσης. 
   Η αντοχή του υλικού είναι από εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που επιδρούν στην ικανότητα του χαρτιού να τυπώνεται και 
να στεγνώνει γρήγορα. Οι ιδιότητες των ινών είναι αυτές που 
δίνουν την ελαστικότητα στο χαρτί, και για το αποτέλεσμα αυτό 
ευθύνεται η διαδικασία κατεργασίας των ινών στην παραγωγή 
του χαρτιού. Για παράδειγμα, η αύξηση της κατεργασίας των 
ινών οδηγεί στην αύξηση της αντοχής και της σκληρότητας 
και αυξάνει την επιφάνεια μειώνοντας τη διαπερατότητά τους. 
Το αποτέλεσμα του προσανατολισμού των ινών κατά την 
κατεργασία τους οδηγεί στη δημιουργία ραβδώσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Μια από τις πιο 
σπουδαίες ιδιότητες του χαρτιού είναι η δυσκολία στο λύγισμα. 
Η ακαμψία είναι ένα φυσικό πλεονέκτημα που προέρχεται 
από τους δεσμούς υδρογόνου που ενώνει τις ίνες. Η ακαμψία 
επηρεάζεται άμεσα από την υγρασία του χαρτιού.  Επειδή οι 
ίνες του χαρτιού προσανατολίζονται κατά την κατασκευή του 
χαρτιού, το χαρτί σκίζεται πιο εύκολα παράλληλα στις ίνες παρά 
κάθετα σ’ αυτές. Η αντοχή στο σκίσιμο μπορεί να αυξηθεί για 
υλικά που χρειάζονται μεγάλη αντοχή και αυτό επιτυγχάνεται 
με τη χρήση χαρτοπολτού με μακριές ίνες. 
   Οι οπτικές ιδιότητες του χαρτιού επιδρούν στην ποιότητα 
εμφάνισης και περιλαμβάνουν την στιλπνότητα, την 
αδιαφάνεια, τη λευκότητα, τη λαμπρότητα, το χρώμα και το 
φθορισμό. Τα οπτικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τις 
διάφορες κατεργασίες του χαρτοπολτού και φυσικά αλλάζοντας 
έναν συντελεστή επηρεάζονται και οι υπόλοιποι.
   Η ανάκλαση του φωτός παρατηρείται κυρίως από το 
πάνω μέρος της επιφάνειας του χαρτιού και δημιουργεί την 
στιλπνότητα. Το ποσό της ανάκλασης ή στιλπνότητας εξαρτάται 
από την ομαλότητα στην επίστρωση των ινών σε συνδυασμό 
με την επεξεργασία του χαρτιού. Στα χαρτιά χωρίς επικάλυψη, 
οι ίνες λειτουργούν ως χιλιάδες μικροί καθρέφτες οι οποίοι 
ανακλούν το φως αφήνοντας ελάχιστο να περάσει κάτω από την 
επιφάνεια του χαρτιού. Οπότε, η στιλπνότητα είναι η ιδιότητα 
του χαρτιού να ανακλά ή να διαχέει το φως στην επιφάνειά 
του. Οι μετρητές στιλπνότητας συνήθως αποτελούνται από 
μια φωτεινή πηγή, η οποία φωτίζει την επιφάνεια του χαρτιού, 
και απέναντί του υπάρχει ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο για 
μέτρηση φωτός. Η πιο σπουδαία ιδιότητα που συμβάλλει στη 
φωτεινότητα είναι η διάχυση του φωτός. Προκύπτει από ένα 

συνδυασμό πολλαπλών ανακλάσεων και διαθλάσεων του 
φωτός μέσα από τις ίνες κυτταρίνης και τα όποια πρόσθετα. 
Ο διασκορπισμός του φωτός και η κατοπτρική ανάκλασή του 
μας δίνουν την ολική φωτεινότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
ένταση του ορατού φωτός που επιστρέφει στα μάτια μας τόσο 
μεγαλύτερη είναι η φωτεινότητα. Η μέτρηση της φωτεινότητας 
γίνεται με φασματοφωτόμετρο μετρώντας την ολική ανάκλαση 
των μηκών κύματος του φωτός σε μία επιφάνεια. Αν το χρώμα 
του φωτός σε μια επιφάνεια αλλάξει, τα μάτια έχουν την 
ιδιότητα να προσαρμόζονται άμεσα. Το αποτέλεσμα αυτής της 
σταθερότητας των ματιών δίνει την ευχέρεια να διακρίνουμε 
τις διάφορες αποχρώσεις των χαρτιών, από τα ολόλευκα έως τα 
κιτρινισμένα ή τα ροζέ. Μεταφράζοντας μηχανικά τα παραπάνω 
χαρακτηρίζουμε ως λευκό το χαρτί που αντανακλά τέλεια τις 
τιμές των ανακλώμενων χρωμάτων κόκκινου, πράσινου και 
μπλε. Η μέτρηση γίνεται με ένα φωτόμετρο με φίλτρα CIE X, 
Y & Z, τα οποία αντιστοιχούν στους ερεθισμούς των ματιών. 
Για παράδειγμα οι τιμές 85%, 85% & 80% θα μας δείχνουν ένα 
κιτρινισμένο χαρτί. Ο δείκτης λευκότητας (WI) αποδίδεται 
μέσω του τύπου 

WI=4B-3G
όπου B και G είναι οι αντανακλάσεις του μπλε και του πράσινου 
χρώματος αντίστοιχα ως μετρήσεις του απόλυτου λευκού. 
Έτσι, για ένα τέλειο λευκό, με Β=100% και G=100% θα έχουμε 
WI=4(100)-3(100)=100%.
   Φθορίζοντα πρόσθετα που απορροφούν τις ακτίνες UV, 
αυξάνουν τη φωτεινότητα του χαρτιού επειδή αυξάνει η ολική 
αντανάκλαση του φωτός. Η μέτρηση του φθορισμού γίνεται με 
όργανα άμεσης μέτρησης που χρησιμοποιούν φίλτρα UV. 
   Τέλος, μια εξίσου σημαντική ιδιότητα του χαρτιού είναι η 
αδιαφάνεια. Συνήθως αναφερόμαστε σ’ αυτή την ιδιότητα όταν 
θα πρέπει να τυπώσουμε και στις δύο πλευρές ενός χαρτιού. 
Με απλά λόγια θα πρέπει να μη φαίνεται η μία εκτυπωμένη 
πλευρά μέσα από την άλλη. Όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση 
του φωτός στο χαρτί τόσο μικρότερη είναι η αδιαφάνεια και 
το αντίστροφο. Η αδιαφάνεια εξαρτάται από την αντανάκλαση, 
τη διάχυση και την απορρόφηση. Η προσθήκη πληρωτικών 
υλικών αυξάνει την αδιαφάνεια του. 
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Βάρος χαρτιού εκτύπωσης
Πόσες φορές δεν αντιμετωπίσατε πρόβλημα, από μία απλή 
σύγχυση στην ερμηνεία του τι εννοούμε «Βαρύ χαρτί» ή «βάρος 
χαρτιού»; Σε μια προσπάθεια να ξεδιαλύνει το «τοπίο» (φοβερή 
φράση…!), παραθέτουμε μια σειρά από πίνακες, οι οποίοι 
πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν. 
 Για την καλύτερη κατανόηση των πινάκων ας δούμε τι 
σημαίνουν μερικές απλές έννοιες που συναντάμε καθημερινά.
Basis weight (βάρος βάσης) Το βάρος βάσης ενός χαρτιού 
είναι το οριζόμενο σταθερό βάρος 500 φύλλων, μετρημένο σε 
λίβρες, στο βασικό μέγεθος φύλλων εκείνου του χαρτιού. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι το “βασικό μέγεθος φύλλων” δεν 
είναι το ίδιο για όλους τους τύπους χαρτιών. 
Caliper (παχύμετρο ή παχυμετρικός διαβήτης) Αναφέρεται στο 
πάχος ενός φύλλου του χαρτιού και εκφράζεται σε χιλιοστά της 
ίντσας. Οι μετρήσεις γίνονται με ειδικό όργανο, το micrometer. 
Συνήθως, το caliper δεν πρέπει να έχει διαφορά από ± 5% στο 
ίδιο φύλλο. Γενικά, η σχέση που διέπει το caliper και το βάρος 
βάσης είναι ευθέως ανάλογη. Όσο πιο μεγάλο το caliper τόσο 
μεγάλο και το βάρος χαρτιού.
Equivalent weight (ισοδύναμο βάρος) Επειδή τα διάφορα 
χαρτιά έχουν διαφορετικά βασικά μεγέθη, για την σύγκριση 
τους χρησιμοποιείται το ισοδύναμο βάρος.

Τύπος Χαρτιού Βασικό Μέγεθος
Bond, Ledger, Mimeo,              
Duplicator, Rag Paper

17” X 22” (43,1 X 55,8cm)

O�set, Coated paper 25” X 38” (63,5 X 96,5cm)

Cover 20” X 26” (50,8 X 66cm)

Tag Stock 24” X 36” (60,9 X 91,4cm)

Index 25,5” X 30,5” (64,7 X 77,5cm)
Πίνακας 1.

Στον πίνακα 2 παρατίθενται τα Διεθνή Μεγέθη Χαρτιού, βάση 
ISO Standard

ΣΧΗΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ mm ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ in.
A0 841 X 1189 33.11 X 46.81
A1 594 X 841 23.39 X 33.11
A2 420 X 594 16.54 X 23.39
A3 297 X 420 11.69 X 16.54
A4 210 X 297 8.27 X 11.69
A5 148 X 210 5.83 X 8.27
A6 105 X 148 4.13 X 5.83
A7 74 X 105 2.91 X 4.13
B0 1028 X 1456 40.48 X 57.32
B1 707 X 1000 28.66 X 40.48
B2 514 X 728 20.24 X 28.66
B3 364 X 514 14.33 X 20.24
B4 257 X 364 10.12 X 14.33
B5 182 X 257 7.17 X 10.12
B6 128 X 182 5.04 X 7.17

Πίνακας 2.

Οι τιμές που παρατίθενται στον πίνακα 3, προορίζονται να 
χρησιμεύσουν ως οδηγός και όχι ως προδιαγραφές ή standards, 
κι αυτό γιατί υπάρχουν διαφορές σε χαρτιά με το ίδιο βάρος 
βάσης λόγω διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών του χαρτιού.  
Τα παρόμοια βάρους βάσης χαρτιά μπορεί να ποικίλουν 
μεταξύ τους, λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών και 
χαρακτηριστικών από τις εταιρείες κατασκευής χαρτιού.
 
-Οι τιμές με την έντονη γραφή αντιπροσωπεύουν τα πιο 
συνηθισμένα βάρη χαρτιού για την συγκεκριμένη κατηγορία.
-Η συνήθης κατασκευαστική ανοχή στην διαδικασία 
παραγωγής του χαρτιού είναι  ±5-7%.
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ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΒΑΡΗ

BOND OFFSET Cover Tag Index Points Caliper (σε 
ίντσες)

mm gr/ τετρ. 
μέτρο

16 40 22 37 33 3,2 0,0032 0,081 60,2
18 45 24 41 37 3,6 0,0036 0,092 67,72
20 50 28 46 42 3,8 0,0038 0,097 75,2
24 60 33 56 50 4,8 0,0048 0,12 90,3
28 70 39 64 58 5,8 0,0058 0,147 105,53
29 73 40 62 60 6 0,0060 0,152 109,11
31 81 45 73 66 6,1 0,0061 0,155 116,63
35 90 48 80 74 6,2 0,0062 0,157 131,68
36 90 50 82 75 6,8 0,0068 0,173 135,45
39 100 54 90 81 7,2 0,0072 0,183 146,73
40 100 56 93 83 7,3 0,0073 0,185 150,5
43 110 60 100 90 7,4 0,0074 0,188 161,78
44 110 61 102 92 7,6 0,0076 0,193 165,55
47 120 65 108 97 8 0,0078 0,198 176,83
53 135 74 122 110 9 0,0085 0,216 199,41
54 137 75 125 113 9 0,009 0,229 230,17
58 146 80 134 120 9,5 0,0092 0,234 218,22
65 165 90 150 135 10 0,0095 0,241 244,56
67 170 93 156 140 10,5 0,010 0,25 252,08
72 183 100 166 150 11 0,011 0,289 270,9
76 192 105 175 158 13 0,013 0,33 285,95
82 208 114 189 170 14 0,014 0,356 308,52
87 220 120 200 180 15 0,015 0,38 312
105 267 146 244 220 18 0,0175 0,445 385,06

Πίνακας 3.
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Πέντε βασικά σημεία για το χαρτί
•	 Πριν	 από	 την	 χρήση	 του,	 το	 χαρτί	 θα	 πρέπει	 να	 έχει	
εγκλιματιστεί στον χώρο εργασίας, τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν την εκτύπωση. Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης είναι 
θερμοκρασία περίπου 20-27°C και υγρασία 50%.
•	 Πριν	 φορτωθεί	 το	 χαρτί	 στη	 διαδικασία	 εκτύπωσης,	
θα πρέπει να «αεριστεί» και από τις τέσσερις πλευρές. Αυτή 
η διαδικασία βοηθά στην καλύτερη τροφοδοσία του υλικού, 
λόγω του ότι δημιουργεί ένα στρώμα αέρα ανάμεσα στα φύλλα.
•	 Σε	 ειδικά	 χαρτιά,	 όπως	 τα	 designer	 gold	 &	 silver,	 τα	
super color gloss και photo, κλπ. προτείνεται η φύλλο-φύλλο 
τροφοδοσία.
•	 Η	τροφοδοσία	της	κάθε	μηχανής	να	γίνεται	σύμφωνα	
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τα βαρύτερα ή τα ειδικά 
υλικά προτείνεται η χρήση της τροφοδοσίας εκείνης, η οποία 
οδηγεί πιο ευθεία το υλικό.
•	 Με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 εκτυπωτικής	 διεργασίας,	
το ατύπωτο χαρτί θα πρέπει να επανασυσκευαστεί και να 
αποθηκευτεί σε επίπεδη επιφάνεια.

Ορολογία
Acid Free Paper Χαρτί κατασκευασμένο με ουδέτερο pH. 
Χρησιμοποιείται σε εκτυπώσεις �ne art, σε περιορισμένου 
τιράζ εκτυπώσεις, σε λευκώματα, κλπ.
Antique Finish Χαρτί με όψη και υφή παλαιού, μετά από 
διεργασία τοπικής αναρρόφησης στη διαδικασία παραγωγής.
Brightness Η ιδιότητα του χαρτιού να αντανακλά όταν 
μετριέται κάτω από συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες 
μπλε φωτός.
Basis Weight Το βάρος μιας δεσμίδας 500 φύλλων ενός 
χαρτιού, κομμένο σε κάποιο βιομηχανικό standard. 
Bristol Στερεό ή laminate βαρύ χαρτί εκτύπωσης, πάχους cali-
per περίπου 0.006 της ίντσας. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε 
εργασίες επανεκτύπωσης.   
Bulk Το πάχος του χαρτιού συγκρινόμενο με το βάρος του. Μια 
υψηλή τιμή bulk ενός χαρτιού σημαίνει παχύτερο χαρτί αλλά 
λιγότερο συμπαγές από ένα άλλο με χαμηλή τιμή bulk ίδιας 
διάστασης και βάρους.
Calendering (κυλινδρική πίεση) Μέρος της διαδικασίας 
παραγωγής του χαρτιού, κατά την οποία ο ιστός του χαρτιού 
περνάει μέσα από κυλινδρική πρέσα. Αυτή η διεργασία αυξάνει 
την ομαλότητα της επιφάνειας του χαρτιού και προσδίδει 
ομοιόμορφο πάχος στο χαρτί. 
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FOLDING
   Η αναδίπλωση ή η δημιουργία πτυχών (αν προσπαθούσαμε 
να μεταφράσουμε το folding) είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό 
κομμάτι στην διαδικασία παραγωγής.  Όταν όμως πρέπει να 
γίνει όπως το φανταστήκατε και μέσα στον προβλεπόμενο 
χρόνο και budget γίνεται μια διεργασία εξαιρετικά σημαντική.
   To folding, ως μέρος της εκτυπωτικής παραγωγής, συναντάται 
σχεδόν σε κάθε εργασία. Από φυλλάδια, εξώφυλλα, βιβλία, 
folders (!) έως direct mail. Το είδος των πτυχώσεων μπορεί να 
ποικίλει από πολύ απλό και βασικό έως σύνθετο και εξαιρετικά 
δημιουργικό. Η κατανόηση της σωστής τεχνικής για την 
δημιουργία των σωστά 
σχεδιασμένων αρχείων 
μειώνει την πιθανότητα 
προβλημάτων στην 
εκτυπωτική διαδικασία 
και «γλυτώνει» χρόνο και 
χρήμα.

Ας υποθέσουμε 
ένα case study. Έχετε 
μια συνάντηση με ένα 
πελάτη ο οποίος θέλει 
ένα φυλλάδιο. Κάνετε 
ένα πρόχειρο στήσιμο 
στο χαρτί, κατά την 
ώρα της συνάντησης, 
το μεταφέρετε στον 
υπολογιστή, κάνετε 
το τελικό layout, 
τυπώνετε ένα δοκίμιο 
για έγκριση από τον 
πελάτη, επιλέγετε τον 
Print Service Provider 
και στέλνετε τα αρχεία 
για εκτύπωση. Από 
τεχνικής άποψης, μέχρι 
εδώ ήταν το εύκολο 
μέρος και από δω και 
πέρα αρχίζει η ανησυχία 
για τις λεπτομέρειες.  Αν 
η εργασία αυτή έχει fold-

ing, το έχετε υπολογίσει στο στήσιμο; Αν έχει folding είναι κάτι 
απλό ή απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό (ειδικά καλούπια);  Σε αυτή 
την περίπτωση έχει υπολογιστεί το extra κόστος σε χρόνο και 
χρήμα;  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε αν μπορεί να 
παραχθεί η ιδέα σας, και με ποιό κόστος.  Όπως έχουμε ξαναπεί 
η πρώτη κίνηση θα πρέπει να είναι η επικοινωνία με τον PSP σας, 
ίσως πριν το τελικό ΟΚ του πελάτη σας, ώστε να έχετε μια πιο 
ουσιαστική γνώμη για την εργασία σας. Μια άλλη παράμετρος 
που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η σειρά του folding 
στην διεργασία παραγωγής. Επειδή βρίσκεται ελάχιστα πριν 
το τελικό προϊόν, αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετά την εκτύπωση 
και όποια άλλη μετεκτυπωτική διεργασία (πλαστικοποίηση, UV, 
κλπ.) το όποιο λάθος πλέον κοστίζει πανάκριβα! 

51

DigitalPrinting.indd   51 7/19/11   1:21 PM



Ένα λάθος στο �nishing σημαίνει επανεκτύπωση, ξανά όποια 
άλλη διεργασία μετά την εκτύπωση και πριν το folding. 
Ξεκινώντας από τα παραπάνω θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις 
παραμέτρους πριν ξεκινήσει το project μας. 
Πρώτα απ’ όλα σε ποιόν απευθύνετε το φυλλάδιο. Θα 
διαλέγατε ένα �ne art χαρτί για ένα φυλάδιο που έχει target 
group τα παιδιά; Θα επιλέγατε ένα πολυσύνθετο folding όταν 
το φυλλάδιο  απευθύνεται σε ηλικιωμένους; Είναι μια βασική 
παράμετρος αφού καθορίζει το πρώτο βασικό στοιχείο του 
project, το υλικό εκτύπωσης και το είδος του folding. Πόσο είναι 
το διαθέσιμο budget.  Πριν αποδείξετε το πόσο δημιουργικοί 
είστε, κάντε ένα mockup στον εκτυπωτή σας. Κανείς πελάτης, 
ιδιαίτερα στις μέρες μας, δεν θέλει να βάλει το χέρι βαθιά 
στην τσέπη, πόσο μάλλον αν το τελικό προϊόν το βλέπει μόνο 
στον υπολογιστή. Και πάλι εδώ ισχύει η πρώτη παραίνεση. 
Μιλήστε με τον PSP σας για το διαθέσιμο budget, ώστε να 
βρείτε από κοινού την οικονομικότερη λύση για το project 
σας. Υπάρχουν λύσεις και προτάσεις που η δικιά μας εμπειρία 
δεν γνωρίζει, σε αντίθεση με την εμπειρία κάποιων άλλων που 
το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ποιό είναι το περιεχόμενο 
του φυλλαδίου. Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος. Το πως 
θα πρέπει να στηθεί το περιεχόμενο του φυλλαδίου έχει 
να κάνει με το πως θα το εκτυπωμένο προϊόν θα πρέπει να 
αναδιπλωθεί.  Το πως θα τοποθετηθεί το περιεχόμενο σε ένα 
φυλλάδιο δεν είναι πάντα μια εύκολη και απλή διεργασία. 
Πιθανά ο παραλήπτης του φυλλαδίου να μην το ανοίξει, πέρα 
από την πρώτη σελίδα, οπότε και δεν θα δει ποτέ το υπόλοιπο 
κείμενο-πληροφορία στις υπόλοιπες σελίδες. Για παράδειγμα, 
αν “στήνετε“ ένα φυλλάδιο Roll Fold (εικ. 1) συνήθως οι 
σημαντικότερες πληροφορίες τοποθετούνται στην δεύτερη 
σελίδα. Το ποσοστό που θα ανοίξει την δεύτερη σελίδα είναι, 
κατά κανόνα, πολύ μικρό αναλογικά με τις προσδοκίες μας. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό θα κοιτάξει την πρώτη σελίδα, θα το 
γυρίσει να δει την τελευταία και, δυστυχώς, δεν θα ανοίξει ποτέ 
να δει τις μέσα σελίδες. Επειδή οι αποδέκτες του project μας 
ίσως να μην ανοίξουν ποτέ το roll fold που εμείς σκεφτήκαμε, 
κάντε μια απλή αλλά εξαιρετικά σημαντική δοκιμή. Κάντε ένα 
roll fold φυλλάδιο, δεν έχει τόση σημασία το περιεχόμενο, και 
δώστε το σε μερικούς γνωστούς και φίλους. Παρατηρείστε και 
σχολιάστε μαζί τους τις αντιδράσεις τους στο πως το ανοίγουν 
και τι τους τράβηξε την προσοχή, ώστε να έχετε μια ουσιαστική 
οπτική του σχεδιασμού που πρέπει να ακολουθήσετε. 
Πως θα διανεμηθεί το φυλλάδιο. Αν το φυλλάδιο που 
ετοιμάζεται θα σταλεί με αλληλογραφία και θα είναι το ίδιο 
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φάκελος-περιεχόμενο, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με 
το ταχυδρομικό γραφείο της περιοχής σας για περαιτέρω 
πληροφορίες (μάλλον θέλει υπομονή και επιμονή...) σχετικά με 
την κόλλα που θα χρησιμοποιήσετε ή με τις κενές επιφάνειες 
που χρειάζονται τα ταχυδρομεία για την σήμανσή τους. Αν θα 
εμφακελωθεί, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του φακέλλου 
ώστε αν χρειαστεί να τροποποιήσετε το τελικό σχήμα για να 
μπορεί να τοποθετηθεί στον φάκελο. 
   Για τον σωστό σχεδιασμό καλό θα ήταν να δημιουργήσετε 
τις δικά σας guidelines για το folding. Τρεις παράμετροι πρέπει 
να ληφθούν υπόψη: η σωστή μέτρηση, το στήσιμο του αρχείου 
και τα σημάδια αναδίπλωσης. 
   Επειδή το folding έχει να κάνει με διαστάσεις και επειδή θα 
πρέπει το πρώτο panel να «μπαίνει» μέσα στο δεύτερο panel 
και να μην δημιουργεί ατέλειες, θα πρέπει το πρώτο panel να 
είναι ελάχιστα μικρότερο από το δεύτερο, όλη αυτή η διεργασία 
απαιτεί να γίνουν σωστές μετρήσεις και να συμψηφιστούν 
σωστά οι διαστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, που οι μετρήσεις 
δεν είναι σωστές, θα εμφανίζονται προβλήματα αφού το ένα 
panel θα πιέζει το άλλο δημιουργώντας αυξομειώσεις στο 
μήκος, αδυναμία κλεισίματος και στρογγυλοποίηση.  Για να 
γίνει άμεσα αντιληπτό κάντε το παρακάτω παράδειγμα. Πάρτε 
ένα φύλλο χαρτί, χωρίστε το σε τέσσερα μέρη και διπλώστε το. 
Υπάρχει ένας απλός κανόνας ώστε να υπολογίσετε τις διαφορές 
στα panels. Μειώστε την διάσταση του panel που θα διπλωθεί 
από 0,25 έως 0,30cm (εικ. 2)  σε σχέση με την διάσταση του 
εξωτερικού panel. Σε περίπτωση που θα πρέπει να διπλωθούν 
οι δύο μέσα πλευρές [Gate fold] (εικ. 3) ή αν το υλικό είναι 
«βαρύ» μειώστε την διάσταση από 0,30 έως 0,50cm. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να “στήσετε” ένα αρχείο φυλλαδίου. Κάποιοι 
στήνουν το αρχείο σε μεγαλύτερη επιφάνεια με crop marks, 
κάποιοι στήνουν το αρχείο Α & Β όψη, κάποιοι άλλοι στήνουν 
το αρχείο σελίδα σελίδα. Προσωπική άποψη, δημιουργήστε 
ένα δυσέλιδο αρχείο στις ακριβείς τελικές διαστάσεις, 
τοποθετώντας τα ξακρίσματα στο όριο του αρχείου.  Δεν 
γνωρίζω να υπάρχει κάποιος κανόνας για το περιθώριο. Το 
κλειδί είναι να λάβετε υπόψη το που τοποθετήσατε τα κείμενα 
και το ενδεχόμενο να αλλοιωθούν από το folding. 
   Αν εργάζεστε σε InDesign, οι οδηγοί του προγράμματος δεν 
είναι αρκετοί για τον PSP να γνωρίζει που θα γίνουν οι πτυχές. 
Θα πρέπει να δημιουργήσετε fold marks, μια ή περισσότερες 
διακεκομμένες γραμμές, στα σημεία που θα γίνουν οι πτυχές 
και έξω από την προς εκτύπωση επιφάνεια, αφού βεβαιωθείτε 
ότι δεν επηρρεάζουν τα κείμενα ή τις εικόνες στο φυλλάδιο. 

Kοπτικά καλούπια (από πάνω προς τα κάτω): folder Α4 με 
ράχη και θήκη για κάρτα, ροζέτες CD και θήκη CD
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   Όταν τελειώσετε, τυπώστε το αρχείο με όλα τα ξακρίσματα και 
crop & fold marks. Εφ’ όσον όλα είναι σωστά, τότε το φυλλάδιο 
σας θα διπλωθεί σωστά και απροβλημάτιστα. 

   Πριν συνεχίσουμε, ας δούμε λίγο την ορολογία του folding. 
Flat μέγεθος & Finished μέγεθος λέγεται το συνολικό και 
ακριβές μέγεθος του εντύπου όταν βρίσκεται ανοικτό σε 
επιφάνεια, χωρίς τα περιθώρια. Σε ψηφιακή μορφή, στο αρχείο, 
θα πρέπει οι διαστάσεις της σελίδας και η �at πλευρά να είναι 
ίσων διαστάσεων.  Finished μέγεθος λέγεται το μέγεθος του 
εντύπου στην τελική του μορφή (μετά από επεξεργασία και 
folding). 
Μηχανικό folding & δια χειρός folding 
Το μηχανικό folding γίνεται αυτοματοποιημένα από μηχανή 
(συνήθως κάθετες πρέσες). Το δια χειρός γίνεται εξ΄ολοκλήρου 
ή κάποια μέρη από τον άνθρωπο. Η βασική διαφορά είναι ότι 
το μηχανικό είναι οικονομικότερη, από πλευράς χρόνου και 
κόστους, διεργασία. 
Panel και σελίδα Panel ονομάζεται το δύο πλευρών κομμάτι 
του εντύπου ή το πρώτο κομμάτι του �nished εντύπου.  Σελίδα 
είναι η μία όψη ενός panel. Για παράδειγμα, ένα Accordion fold 
αποτελείται από 6 panels ή/και 12 σελίδες.   
   Στην διπλανή εικόνα, κάνουμε εφαρμογή του κανόνα που 
ανεφέρθηκε παραπάνω. Έτσι, υποθέτοντας ότι  έχουμε ένα 
έντυπο με �at μέγεθος 50cm, θα πρέπει να υπολογίσουμε τα 
panels ως εξής: 
Α = (1/4) = 12,5cm 
Β = (1/4) = 12,5cm
C = (1/4 - 0,30cm) = 12,2cm
D = (1/4 - 0,25cm) = 12,25cm
έτσι ώστε το τελικό μέγεθος να γίνεται 48,45cm. 
   Το υλικό εκτύπωσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
στην επιτυχία ή μη μιας διαδικασίας folding. Η επιλογή του 
χαρτιού θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο για αισθητικούς λόγους 
αλλά και για πρακτικούς. Είναι ουσιαστικό να γίνουν αντιληπτά 
τα χαρακτηριστικά του υλικού εκτύπωσης ώστε να είναι 
κατανοητή και αναμενόμενη η όποια συμπεριφορά του στην 
διεργασία του folding. 
   Οι ίνες του χαρτιού έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 
εξαρτώνται από την φύση της σύνθεσης των ινών και από τον 
τρόπο που έχουν επεξεργαστεί. Για παράδειγμα, οι κλιματικές 
συνθήκες μπορεί να διαστείλουν ή να συμβάλουν στην 
αστάθεια του πάχους των ινών, αλλά από πλευράς μήκους 
να τις αφήσουν ανέπαφες. Ο τρόπος που οι ίνες του χαρτιού 

τοποθετούνται σε φύλλα κατά την διάρκεια της παραγωγής, 
καθορίζει τα χαρακτηριστικά της διαστολής και της  συστολής 
ή της φοράς των ινών. 
   Το χαρτί που παράγεται σε μηχανή, έχει μια προδιαγεγραμμένη 
φορά ινών επειδή οι ίνες τοποθετούνται παράλληλα προς την 
κατεύθυνση ή την ροή της μηχανής. Ο αραιωμένος πολτός 
που χρησιμοποιείτε για την παραγωγή χαρτιού δια χειρός, 
απλώνεται πάνω σε έναν κύλινδρο και ακριβώς λόγω του 
χειροποίητου, οι ίνες τοποθετούνται τυχαία. Ως αποτέλεσμα δεν 
υπάρχει μια ευδιάκριτη φορά των ινών και τα χαρακτηριστικά 
της διαστολής και της συστολής είναι ορατά προς κάθε 
κατεύθυνση.  Ακολουθώντας την φορά των ινών, το χαρτί 
έχει υψηλότερη ανθεκτικότητα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
υπάρχει καλύτερη διαστολή και συστολή καθιστώντας το υλικό 
λιγότερο σταθερό. 
   Η πτυχή, που θα δημιουργηθεί κατά την διεργασία του fold-
ing, θα είναι καθαρή και ελαστική αν η φορά των ινών είναι 
παράλληλη με την πτυχή.  Αντίθετα, αν είναι κάθετη, μπορεί να 
μην είναι επίπεδη ή να δημιουργήσει «σπασίματα», ιδιαίτερα 
σε σημεία με υψηλή καλυπτικότητα σε μελάνι. Η πτυχή αυτή 
συνήθως είναι ανελαστική και για αυτό η πίεση που ασκεί η 
μηχανή πρέπει να μειωθεί ώστε να αποφευχθεί το υπερβολικό 
αδυνάτισμα του χαρτιού στο σημείο εκείνο. Αν όμως πρέπει η 
πτυχή να είναι κάθετη στην φορά των ινών, τότε μιά χάραξη στο 
σημείο  θα βοηθούσε στον μετριασμό τέτοιων προβλημάτων 
καθώς και η επιλογή του καταλληλότερου υλικού. 
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UV Varnish
Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε για την χρήση βερνικιού 
στην ψηφιακή εκτύπωση.

   Υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογής και χρήσης βερνικιού 
στην ψηφιακή εκτύπωση. Επίσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για να οδηγηθούμε με λάθος αποτέλεσμα. Η ουσία είναι ότι αν 
χρησιμοποιούμε τον σωστό εκτυπωτή με τα σωστά υλικά, η 
χρήση βερνικιού θα λειτουργήσει ως ένα επιπλέον «συν» στο 
προϊόν μας. 
   Μιλώντας για βερνίκι, και δεν αναφερόμαστε σε εκείνο 
των επίπλων, εννοούμε ένα λεπτό και υγρό επίστρωμα, το 
οποίο εφαρμόζεται σε μία εκτύπωση, με σκοπό την βελτίωση 
της εμφάνισης της και της προστασίας της. Είναι διάφανο, 
γυαλιστερής, satin ή matt υφής, και τοποθετείται πάνω από το 
μελάνι. Μπορεί να τοποθετηθεί μέσω μιας κεφαλής εκτύπωσης 
ή με την χρήση συγκεκριμένης μηχανής ψεκασμού.  
   Μια πρώτη προφανής και εύλογη ερώτηση είναι το «γιατί;». 
Υπάρχει λόγος για varnishing; Η απάντηση είναι θετική και οι 
λόγοι αρκετοί. Ένας προφανής λόγος είναι η προστασία της 
εκτύπωσης και η μακροβιότητά της, δεδομένου ότι το βερνίκι 
περιέχει UV σταθεροποιητές, οι οποίοι παρέχουν προστασία 
από τη φθορά της υπεριώδους ακτινοβολίας από τον ήλιο και 
το φως. Μειώνει την εξασθένιση των χρωμάτων, το ράγισμα 
ή το ξεφλούδισμα, κλπ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα 
καθαρισμού της εκτύπωσης και βοηθά στη μερική ή ολική 
αδιαβροχοποίηση της. 
   Το varnishing παρέχει εφάμιλλη προστασία με την 
πλαστικοποίηση με φιλμ. Όμως είναι πολύ οικονομικότερη 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε υλικά (π.χ. μουσαμάς – ban-
ner) που η πλαστικοποίηση με φιλμ δεν μπορεί. Ακόμη, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε σημεία (spot varnish) και όχι σε όλη 
την επιφάνεια της εκτύπωσης, δίνοντας έμφαση σε κάποιο 
ιδιαίτερο ή απαιτητικό σημείο. 
   Τα gloss βερνίκια προσθέτουν γυαλάδα στην εκτύπωση. Τα 
matt συνήθως προσφέρουν μόνο προστασία στην εκτύπωση. 
Τα satin και κάποια βερνίκια χρώματος «προσθέτουν» στην 
εκτύπωση χωρίς να γυαλίζουν ή βοηθούν στην τόνωση 
κάποιου χρώματος.
   Η old-fashioned εφαρμογή χρειάζεται το δοχείο που περιέχει 
το βερνίκι, μία «σκάφη» μπογιαντίσματος, ένα πινέλο ή ένα 
ρολό. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε το πώς

εφαρμογή και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Οι σύγχρονες μέθοδοι 
απαιτούν ή μία εκτυπωτική μηχανή με δυνατότητα προσθήκης 
βερνικιού (o�set με πύργο βερνικιού ή inkjet εκτυπωτής όπου 
το βερνίκι θεωρείται ως χρώμα και το διαχειρίζεται ανάλογα), 
ή μια μηχανή επιβερνίκωσης. Ουσιαστικά κατατάσσονται 
στις μηχανές πλαστικοποίησης αφού οι ίδιες εταιρείες τις 
παράγουν και τις αναπτύσσουν, και είναι είτε μηχανές τύπου 
injection, δηλαδή το βερνίκι τοποθετείται με ψεκασμό πάνω 
στην επιφάνεια, είτε με rollers, δηλαδή το βερνίκι “κυλάει” πάνω 
σε δύο ρολά με αυξομειούμενο διάκενο απ’ όπου περνάει το 
βερνίκι πάνω στην επιφάνεια.   
   Συνήθως συνιστάται, για βερνίκι σε εκτυπώσεις o�set και laser, 
να χρησιμοποιείται χαρτί coated για καλύτερα αποτελέσματα, 
και φυσικά θεωρείται δεδομένο ότι θα κάνετε test πριν την 
τελική εφαρμογή. 
   Και ως νέα τεχνολογία, εκτός από θετικά, έχει και αρνητικά 
σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Τα περισσότερα 
βερνίκια είναι βάσης διαλύτη. Αυτό σημαίνει ότι κατά την 
εφαρμογή απελευθερώνονται πτητικά στοιχεία διαλυτών, 
τα οποία είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για την υγεία, εάν δεν 
εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα. Για παράδειγμα, απαιτείται 
η χρήση γαντιών για την αποφυγή της άμεσης επαφής με το 
δέρμα, ή πολύ περισσότερο με τα μάτια. Ένα άλλο σημείο άξιο 
προσοχής είναι ότι το βερνίκι προστατεύει την εκτύπωση από 
το κιτρίνισμα ενώ το ίδιο το βερνίκι κιτρινίζει! Αυτό συμβαίνει 
με την πάροδο του χρόνου και όταν το υλικό περιέχει λάδι 
λιναρόσπορου και βολφράμιο. Για την αποφυγή της κιτρινίλας 
θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε υλικό με αλκαλικά 
στοιχεία, αλλά η διάρκεια αντοχής του βερνικιού θα μειωθεί.
   Το μεγαλύτερο ίσως αρνητικό στοιχείο, το οποίο είναι 
σε συνεχή διαδικασία βελτίωσης, είναι το in�exibility της 
εκτυπωμένης επιφάνειας.
   Υπάρχουν πολλοί εκτυπωτές οι οποίοι μπορούν να τυπώσουν 
βερνίκι. Επίσης υπάρχουν μηχανές, τύπου πλαστικοποίησης, 
οι οποίες τοποθετούν ολικό ή spot βερνίκι στην εκτύπωση. 
Αν η εφαρμογή του βερνικιού είναι στις υπηρεσίες που θέλετε 
να προσφέρετε, τότε πρέπει να επιλέξετε την καταλληλότερη 
για εσάς λύση επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ή να 
στραφείτε στην old-fashion εφαρμογή με τα «παραδοσιακά» 
μέσα. Σε κάθε περίπτωση ενημερωθείτε σωστά και τηρείστε 
τους κανόνες προστασίας. 

55

DigitalPrinting.indd   55 7/19/11   1:21 PM



Μέρος 2ο

Large | Wide & Super Wide Format

DigitalPrinting.indd   56 7/19/11   1:21 PM



Inkjet εκτυπωτές

Στη συνέχεια της αναφοράς μας στις μεθόδους εκτύπωσης 
θα ασχοληθούμε με την τεχνολογία των inkjet εκτυπωτών.  
Εκτυπωτής inkjet είναι οποιοσδήποτε εκτυπωτής τοποθετεί 
σταγονίδια μελάνης πάνω στο υλικό εκτύπωσης για να 
σχηματίσει μια εικόνα. Οι σταγόνες μελάνης είναι εξαιρετικά 
‘μικρές’, έχοντας διάμετρο 50-60μm ενώ η ανθρώπινες τρίχες 
έχουν διάμετρο περίπου 70μm! 
Οι εκτυπωτές inkjet λειτουργούν με την ώθηση μεταβλητού 
μεγέθους σταγονιδίων μελάνης πάνω σε σχεδόν όποιο 
υλικό εκτύπωσης.  Η κατηγορία των inkjet εκτυπωτών είναι 
η πιο κοινή για τον μέσο καταναλωτή, αφού περιλαμβάνει 
από τους πιο μικρούς οικιακής χρήσης εκτυπωτές έως τους 
πιο εξεζητημένους των ψηφιακών εκτυπώσεων με πλάτος 
εργασίας έως και 5 μέτρα, αποδίδοντας ζωηρά χρώματα, υψηλή 
ποιότητα παραγωγής, χαμηλό κόστος εκτύπωσης και ευκολία 
χρήσης. Όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις νέες τεχνολογίες, η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας inkjet βασίστηκε στην πρόοδο της 
μέσα από την καθημερινή χρήση και πρακτική.  

Οι εκτυπωτές inkjet χαρακτηρίζονται επίσης και ως Non Im-
pact (χωρίς επαφή) επειδή δεν αγγίζουν το χαρτί οι κεφαλές 
εκτύπωσης κατά την διεργασία αναπαραγωγής μιας εικόνας.  
Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνολογίες στους inkjet εκτυπωτές: η 
θερμική, η πιεζοηλεκτρική και η συνεχής.  
Η πλειοψηφία των καταναλωτικών εκτυπωτών χρησιμοποιούν 
κασέτες μελάνης οι οποίες διαθέτουν μια σειρά μικρών 
θερμαινόμενων αγωγών, των οποίων η κατασκευή βασίστηκε 
στην φωτολιθογραφία .  
Για να παράξει μια εικόνα, ο εκτυπωτής στέλνει ένα ηλεκτρικό 
σήμα στην κεφαλή μέσω των θερμαινόμενων αγωγών, 
δημιουργώντας μια «έκρηξη» ατμού ή αέρα μέσα στην 
‘αίθουσα’ της κεφαλής.  Η κάθε τέτοια «έκρηξη» ωθεί μια 
σταγόνα μελάνης πάνω στο υπόστρωμα εκτύπωσης.  Η ένταση 
της επιφανείας του μελανιού ( η ιδιότητα ενός υγρού η οποία 
κάνει το υγρό να φέρεται ως ελαστική επιφάνεια ) καθώς επίσης 
και η συμπύκνωση, οπότε και η συστολή της φυσαλίδας ατμού, 
‘τραβά’ περισσότερο μελάνη στην αίθουσα της κεφαλής, μέσα 
από το δοχείο της μελάνης (cartridge).  Το μελάνι, το οποίο  
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χρησιμοποιείτε στην θερμική εκτύπωση συνήθως είναι aque-
ous, δηλαδή υδατοδιαλυτό (βάσης νερού με χρωστικές pig-
ment ή dye), και η κεφαλές εκτύπωσης είναι κατά βάση πολύ 
χαμηλού κόστους.  Οι βασικές αρχές της τεχνολογίας της 
θερμικής inkjet εκτύπωσης ανακαλύφτηκαν το 1977 από τον 
μηχανικό Ichiro Endo της Canon.  Δεν θα πρέπει να συγχέεται 
η θερμική inkjet τεχνολογία με τους thermal εκτυπωτές 
(fax, ταμειακές μηχανές, κλπ) οι οποίοι παράγουν εικόνα με 
θέρμανση πάνω σε ειδικό θερμοαγώγιμο χαρτί. 
Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί εκτυπωτές χρησιμοποιούν την 
βασική τεχνολογία εκτύπωσης, η οποία είναι η piezoelectric ή 
piezo. Ο πιεζοηλεκτρισμός είναι η δυνατότητα μερικών υλικών 
(ειδικότερα κρυστάλλων και ορισμένη κεραμικών) να παράγουν 
ηλεκτρισμό ως αποτέλεσμα μιας εφαρμοσμένης μηχανικής 
πίεσης.  Η λέξη  προέρχεται από την ελληνική ορολογία.  Στην 
ουσία η διαδικασία είναι η ίδια, με διαφορετική μεθοδολογία 
λόγω διαφορετικού τρόπου παραγωγής ηλεκτρικού σήματος.  
Και εδώ παράγεται σήμα στην αίθουσατης κεφαλής, το 
οποίο όμως μεταφέρεται στα ακροφύσια και όχι σε κάποιο 
θερμαινόμενο αγωγό.   Όταν μια ηλεκτρική τάση εφαρμόζεται 
τότε το πιεζοηλεκτρικό υλικό αλλάζει σχήμα ή μέγεθος, το 
οποίο με την σειρά του δημιουργεί μια πίεση στην αίθουσα 
της κεφαλής και το μελάνι αναγκάζεται να μεταφερθεί στο 
υλικό μέσα από τα ακροφύσια.  Η διαδικασία εκτύπωσης piezo 
επιτρέπει την χρήση διαφόρων και διαφορετικών μελανιών 
εκτύπωσης με ποικίλο κόστος, οπωσδήποτε ακριβότερο από 
την θερμική ή την συνεχή inkjet. 
Η συνεχής μέθοδος εκτύπωσης χρησιμοποιείται για τον 
χαρακτηρισμό και την κωδικοποίηση προϊόντων και 
συσκευασιών.  Η ιδέα, αρχικά κατοχυρώθηκε με δίπλωμα 
ευρασιτεχνίας το 1867 από τον λόρδο Kelvin ενώ οι πρώτες 
εμπορικές συσκευές παρουσιάστηκαν το 1951 από την Sie-
mens και ήταν  ιατρικές συσκευές. Στην τεχνολογία αυτή, το 
μελάνι κατευθύνεται στο υλικό μέσα από μια αντλία υψηλής 
πίεσης και ενός gunbody σε ένα ακροφύσιο δημιουργώντας 
ένα συνεχές ρεύμα μικροσταγονιδίων μελάνης.  Ένας 
πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος δημιουργεί ένα ακουστικό κύμα 
μέσα στο gunbody αναγκάζοντας την σταγόνα να ‘σπάσει’ σε 
σταγονίδια.  Έχουν καταγραφεί 64 έως 165 χιλιάδες σταγονίδια 
ανά δευτερόλεπτο.  
Η βασική απαίτηση για τα μελάνια είναι η ζωή και η διάρκεια 
τους πάνω στο υλικό εκτύπωσης και η ταχύτερη εξάτμιση ή 
απομάκρυνση των στοιχείων-φορέων τους. 
Οι εκτυπωτές SOHO (Small O�ce – Home O�ce) χρησιμοποιούν 

υδατοδιαλυτά μελάνια βασισμένα σε μια μίξη νερού, γλυκόλης 
και χρωματικών pigment ή dye. Αυτά τα μελάνια έχουν πολύ 
χαμηλό κόστος κατασκευής αλλά είναι πολύ δύσκολο, και 
χωρίς ουσιαστικό λόγο, να ελεγχθούν για την σταθερότητα και 
την συμπεριφορά τους σε διάφορα υλικά. Έτσι, επιβάλλεται η 
χρήση ειδικών coated υλικών εκτύπωσης.  
Μερικοί εκτυπωτές μεγάλου σχήματος χρησιμοποιούν aque-
ous μελάνια  για την καλύτερη δυνατή απόδοση φωτογραφικής 
ποιότητας και �ne arts εκτυπώσεων.  Η πλειοψηφία των 
επαγγελματικών μεγάλου σχήματος εκτυπωτών χρησιμοποιούν 
μια ευρεία ποικιλία μελανιών, τα οποία απαιτούν piezo 
τεχνολογίας κεφαλές.  

Τα μελάνια solvent έχουν ως κύριο συστατικό τα VOC (Volatile 
Organic Compounds = Πτητικές οργανικές ενώσεις), τα οποία 
έχουν ως βασικό πλεονέκτημα ότι είναι συγκριτικά ανέξοδα 
στην παραγωγή τους και επιτρέπουν την εκτύπωση σε πολλά 
ανεπίστρωτα (uncoated) υλικά εκτύπωσης όπως τα βινύλια 
και οι μουσαμάδες (banners) για εφαρμογές εξωτερικής 
χρήσης, διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές καθώς και 
κάλυψη οχημάτων. Το μειονέκτημα των solvent μελανιών είναι 
η απαίτηση εξάτμισης των πτητικών στοιχείων-φορέων της 
μελάνης πάνω στο υλικό. Ανάλογα με την σύσταση του, μπορεί 
να χρειαστεί από μερικά λεπτά έως κάποιες ώρες.
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Τα μελάνια UV αποτελούνται κυρίως από ακρυλικά μονομερή.  
Μετά την εκτύπωση, το μελάνι σταθεροποιείται στην επιφάνεια 
του υλικού μέσω της έκθεσής του σε μια λάμπα ακτινοβολίας UV.  
Το πλεονέκτημα τους είναι ότι μόλις εκτεθούν στην ακτινοβολία 
το μελάνι «ξεραίνεται» άμεσα, οπότε σταθεροποιείται στην 
επιφάνεια του υλικού αποδίδοντας ‘ζωντανές’ εικόνες και 
έχοντας εφαρμογή σε μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Στα 
μειονεκτήματα είναι το κόστος των μελανιών αυτών και το 
ότι επειδή το μελάνι δεν απορροφάται από το υλικό, όταν 
σταθεροποιηθεί δημιουργεί μια λεπτή ανάγλυφη επιφάνεια 
πάνω στο υλικό εκτύπωσης.   
Τα dye sublimation μελάνια περιέχουν ειδικές χρωστικές 
εξάχνωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκτύπωση 
υφασμάτων, και ιδιαίτερα σε πολυεστερικά υφάσματα.  Η 
εκτύπωση, μέσα από θερμότητα, μεταφέρεται άμεσα ή έμμεσα 
στις ίνες του υφάσματος αποδίδοντας εικόνες με ισχυρό χρώμα 
και με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Υπάρχουν δύο βασικά είδη ή φιλοσοφίες κατασκευής κεφαλών 
εκτύπωσης: οι �xed και οι disposable κεφαλές.
Η φιλοσοφία των �xed κεφαλών παρέχει μια ενσωματωμένη 
κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή, με διάρκεια ζωής lifetime. 

Η φιλοσοφία αυτή λέει ότι εφ΄όσον η κεφαλή δεν 
αντικαθίσταται δεν χρειάζεται βαθμονόμηση και το κόστος 
των αναλωσίμων παραμένει χαμηλό, οπότε στην περίπτωση 
που η κεφαλή χαλάσει τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί 
ο εκτυπωτής.  Η Epson χρησιμοποιεί μόνο �xed κεφαλές 
εκτύπωσης, ενσωματώνοντας micropiezo τεχνολογία.  Παρότι 
η έρευνα και ανάπτυξη �xed κεφαλών εκτύπωσης απαιτεί 

μεγάλη επένδυση, πολλές εταιρείες βιομηχανικών και μεγάλου 
σχήματος εκτυπωτών χρησιμοποιούν κεφαλές Kodak, Xaar, Tri-
dent, Hitachi, Seiko για τους εκτυπωτές τους. 
Ως το τέλος του 2008 ή τις αρχές του 2009, η εταιρεία Silver-
brook Research θα παρουσιάσει την αναπτυσσόμενη από 
εκείνη MemJet τεχνολογία, η οποία είναι θερμική τεχνολογία 
inkjet προσαρμοσμένη σε �xed κεφαλή εκτύπωσης.
Η disposable ή μιας χρήσης φιλοσοφία χρησιμοποιεί την 
κεφαλή εκτύπωσης ως ένα αναλώσιμο στην παραγωγική 
διαδικασία.  Κάθε φορά που αδειάζει το μελάνι αντικαθίσταται 
μαζί με την κεφαλή.  Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εκτύπωσης 
είναι υψηλότερο και γίνεται δύσκολη η δημιουργία μιας 
κεφαλής υψηλής απόδοσης ενώ από την άλλη μια χαλασμένη 
κεφαλή δεν αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα αφού αλλάζεται 
πολύ εύκολα. 
Υπάρχει και μια ενδιάμεση μέθοδος, στην οποία 
χρησιμοποιούνται εξωτερικά μελάνια ή μελανοδοχεία και οι 
κεφαλές αλλάζουν μετά από κάποια re�ll. 

Παράλληλα, μια νέα τάση αναπτύσσεται με το όνομα Think 
Tank και αφορά τους SOHO εκτυπωτές , με σκοπό οι κεφαλές 
εκτύπωσης να πωλούνται χωριστά από τα μελάνια.
Τι υπάρχει σε έναν inkjet εκτυπωτή;
Πιθανά να γνωρίζετε ήδη την απάντηση, αλλά επειδή η 
επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως…
Κεφαλή εκτύπωσης. Είναι ο πυρήνας του εκτυπωτή. Περιέχει 
μια σειρά ακροφυσίων μέσω των οποίων το μελάνι μεταφέρεται 
στο υλικό εκτύπωσης.
Κασέτες μελάνης. Το σχήμα και το είδος της μελάνης ποικίλει 
ανάλογα τον κατασκευαστή και το πρότυπο του εκτυπωτή.
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Μηχανισμός stepper. Είναι ο μηχανισμός που κινεί την κεφαλή 
πάνω στο υλικό εκτύπωσης.  Κάποιοι εκτυπωτές διαθέτουν κι 
έναν επιπλέον μηχανισμό stepper για να σταθεροποιούν (park)
την κεφαλή εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής δεν είναι σε χρήση. 
Belt. Είναι η καλωδιοταινία με την οποία συνδέονται οι κεφαλές 
εκτύπωσης με τον μηχανισμό stepper. 
Stabilizer bar. Η κεφαλή την χρησιμοποιεί για την εξασφάλιση 
της ακριβούς κι ελεγχόμενης μετακίνησης της. 
Επίσης, η τροφοδοσία του υλικού (φύλλο ή ρολό), τα ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά κυκλώματα και η συνδεσιμότητά του.

Η καθημερινότητα
Η βασική αιτία των προβλημάτων της inkjet εκτύπωσης 
επικεντρώνονται στην ξήρανση του μελανιού στα 
ακροφύσια της κεφαλής, όπου οι διαμορφώνεται μια στέρεα 
μάζα χρωστικής εμποδίζοντας  την ροή του μελανιού.  Η 
συνηθέστερη αιτία για αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας 
όπου η πολύ ζέστη τους θερινούς μήνες οδηγεί σε εξάτμιση 
των διαλυτών στα solvent μελάνια και του νερού στα aque-
ous, και αντίστοιχα το πολύ ψύχος κατά την χειμερινή περίοδο 
οδηγεί σε τήξη των πτητικών στοιχείων του μελανιού. Οι 
περισσότεροι εκτυπωτές προσπαθούν να αποτρέψουν αυτή 
την ξήρανση με την κάλυψη των ακροφυσίων με λαστιχένια 
caps όταν η κεφαλή δεν χρησιμοποιείται και με μια σειρά 
αυτόματων και αυτοματοποιημένων διεργασιών καθαρισμού.  
Παράλληλα, ιδιαίτερα στους solvent εκτυπωτές, εκτός των 
caps, χρησμιμοποιούνται στην διαδικασία καθαρισμού μια 
σειρά από λεπίδες (wipes), οι οποίες «ξύνουν» την επιφάνεια 
των ακροφυσίων διατηρώντας τες καθαρές.
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R.I.P.
Η έννοια πίσω από το 
αρκτικόλεξο

 Όλοι οι εκτυπωτές μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου 
σχήματος, για να μπορέσουν να αποδώσουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους, χρειάζονται την υποστήριξη ειδικών 
προγραμμάτων, των επονομαζόμενων RIP (Raster Image Pro-
cessors). Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη αναφορά, 
με σκοπό την καλύτερη κατανόηση, του τι είναι και τι προσφέρει 
το RIP.
   Το RIP μπορεί να είναι μέρος λογισμικού ή μέρος προγράμματος, 
μπορεί να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο πρόγραμμα, 
μπορεί να είναι και hardware. Πολλές εταιρείες εκτυπωτών, 
ενσωματώνουν drivers εκτύπωσης και ένα λογισμικό RIP στα 
συνοδευτικά CDs εγκατάστασης. Έτσι το RIP αποτελεί μέρος 
ενός γενικότερου συνόλου προγράμματος. Από την άλλη, 
υπάρχουν εταιρείες εκτυπωτών οι οποίες χρησιμοποιούν 
λογισμικό RIP με ονομασία ανάλογη του προϊόντος τους. Επίσης, 
υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανεξάρτητα 
εκτυπωτών, λογισμικά προγράμματα για εκτύπωση, συμβατά 
όμως με εκτυπωτές της αγοράς. Ως hardware, μπορεί να είναι 
μια εξωτερική συσκευή όπως ένας αυτόνομος εκτυπωτής ή 
μια αυτόνομη συσκευή-PC που ενεργεί ως stand-alone printer 
server. 
   Η ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια των σχετικών 
λογισμικών οφείλεται στην ευκολία με την οποία τα 
προγράμματα αυτά ενημερώνονται και συνεργάζονται με 
τους εκτυπωτές και τις ιδιαιτερότητες της εκτύπωσης. Έτσι, αν 
θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι RIP θα λέγαμε 
ότι είναι το κέντρο ελέγχου της διαδικασίας εκτύπωσης. Οι 
περισσότερες ρυθμίσεις και παράμετροι που απαιτούνται για 
την όποια εκτυπωτική εργασία, ελέγχονται και ορίζονται μέσω 
του προγράμματος RIP κάνοντας τον εκτυπωτή να αποκρίνεται 
στις πληροφορίες που οργανώνονται και διαβιβάζονται σε 
αυτόν.
   Οι drivers εκτύπωσης, οι οποίοι συνοδεύουν τους εκτυπωτές, 
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έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν μια εικόνα στον 
υπολογιστή σε παραγωγή. Όταν πρόκειται για κάποιον SOHO 
(Small O�ce Home O�ce) εκτυπωτή, οι drivers είναι ότι 
ακριβώς χρειάζεται για να εκτυπώσετε. Συνήθως δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη απαίτηση για χρωματική πιστότητα και ακρίβεια και 
το υλικό εκτύπωσης είναι ένα απλό χαρτί γενικής χρήσης. 
   Στις εκτυπώσεις των γραφικών τεχνών (large & wide/super 
wide format) οι μεταβλητοί παράγοντες ποικίλουν. Διάφοροι 
τύποι μελανιών και διάφοροι τύποι υλικών εκτύπωσης είναι 
διαθέσιμα. Για παράδειγμα, αν τυπώσουμε το ίδιο αρχείο 
στον ίδιο εκτυπωτή, σε διαφορετικά υλικά εκτύπωσης, τα 
αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Ένα πρόγραμμα RIP 
θα δώσει στον χειριστή την δυνατότητα να εισάγει στην 
διαδικασία παραγωγής αρχεία στα οποία, εφ’ όσον έχουν 
δημιουργεί σωστά, θα μπορέσει να ελέγξει την καταλληλότερη 
ποσότητα μελανιού και τις απαραίτητες χρωματικές ρυθμίσεις 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
   Ένα λογισμικό RIP προσφέρει μια σειρά λειτουργιών στην 
διαδικασία εκτύπωσης. Το raster, στο αρκτικόλεξο, αναφέρεται 
σε ένα ‘αντικείμενο’ το οποίο αποτελείται από εικονοστοιχεία 
(pixels), οπότε το πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για την 
διασφάλιση της μεταφοράς των pixel-based δεδομένων στον 
εκτυπωτή. Οποιοδήποτε αρχείο αποτελείται από γραμμές 
ή κουκίδες και γενικά γραμμικά αρχεία vector θα πρέπει να 
μετατραπούν σε αρχεία με pixels για να μπορέσει το RIP να τα 
διαχειριστεί. Στην συνέχεια, το RIP θα αναλάβει να μετατρέψει 
τα pixel-based αντικείμενα σε σταγόνες εκτυπώσιμου μελανιού. 
Η ποσότητα του μελανιού, το χρώμα, το μέγεθος της σταγόνας 
είναι στοιχεία που θα ορίσει και θα διαχειριστεί το λογισμικό. 
   Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η δυνατότητα προσαρμογής 
της ροής εργασίας, εξ’ αιτίας του ίδιου του προγράμματος, 
οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ο τύπος και η ποσότητα του 
μελανιού, η ανάλυση της εκτύπωσης, καθώς και ο τύπος και 
οι ιδιότητες του υλικού εκτύπωσης, μπορούν πολύ εύκολα να 
ενσωματωθούν στις ρυθμίσεις του RIP. Το αποτέλεσμα αυτής 
της προσαρμογής παράγει εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα 
με συνέπεια και σταθερότητα στην ροή εργασίας.
   Εκτός αυτού, το RIP επιτρέπει στον χειριστή μια σειρά 
λειτουργιών που οι drivers εκτύπωσης δεν παρέχουν. Συνήθως 
οι drivers επιτρέπουν τον έλεγχο του προσανατολισμού (orien-
tation), το scaling και το πόσα αντίγραφα θα εκτυπωθούν. Και 
συνήθως δεν παρέχουν δυνατότητα preview της εκτύπωσης. 
   Συνυπολογίζοντας το κόστος των υλικών εκτύπωσης στην ροή 
εργασίας, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι θα πρέπει να μειωθεί η 

φύρα του υλικού. Τα προγράμματα RIP δίνουν στον χειριστή 
την δυνατότητα να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες, την παραγωγή (nesting). 
Επίσης, μπορούν να αποσχηματίσουν την εικόνα, τεμαχίζοντας 
την ώστε να ταιριάξει στο μέγεθος του υλικού, δημιουργώντας 
ακόμη και τα σημεία επανένωσης (tiling). Από τα παραπάνω, 
γενικά, ένα πράγμα είναι σαφές. Προκειμένου να παραχθούν 
τα καλύτερα αποτελέσματα, με έναν εκτυπωτή, σε μια ροή 
εργασίας με ευελιξία και ποικιλότητα απαραίτητο στοιχείο είναι 
το λογισμικό πρόγραμμα RIP, και ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα 
εργασίας wide και super wide σχήματος.

Επιλέγοντας το κατάλληλο RIP
Επενδύσατε σε έναν νέο, μεγάλου σχήματος εκτυπωτή, 
αγοράσατε νέα προγράμματα, προμηθευτήκατε τα κατάλληλα 
αναλώσιμα για τις εφαρμογές που θέλετε να κάνετε … και το 
μόνο που σας αγχώνει είναι να μην «κάθεται» ο εξοπλισμός 
σας! Απόλυτα λογικό και κατανοητό, αφού έχετε ήδη κληθεί να 
επενδύσετε σε τεχνολογία και προσωπικό, τα οποία είναι έξοδα 
της επιχείρησης. 
   Το LWF και το SWF ολοένα και αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο 
στην πίτα των εκτυπώσεων. Προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες απαιτήσεις θα πρέπει και το λογισμικό RIP 
να είναι ενημερωμένο. Αρκετοί, επιλέγουν ως κριτήριο ενός 
καλού RIP την ταχύτητα παραγωγής. Στην ουσία, υπάρχουν 
άλλα χαρακτηριστικά, εκτός της ταχύτητας, τα οποία καθιστούν 
ένα πρόγραμμα ταχύτερο στην επεξεργασία ενός αρχείου. Η 
συνολική ρυθμοαπόδοση, η αποδοτικότητα της ροής εργασίας 
από την προετοιμασία στην εκτύπωση με το χαμηλότερο 
κόστος και την ελάχιστη κατανάλωση αναλωσίμων. 
   Ενώ υπάρχουν σχεδόν πενήντα εταιρείες, οι οποίες παράγουν 
και διανέμουν προγράμματα RIP, μόνο τρεις (Global Graphics®, 
Adobe®, και Artifex®) παράγουν τον πυρήνα της RIP ‘μηχανής’, 
ο οποίος χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις εταιρείες. 
Η σύγκριση των τριών μηχανών με βάση την ταχύτητα 
είναι δύσκολη, αφού η κάθε μηχανή λειτουργεί και ripάρει 
διαφορετικά κάποια μεμονωμένα αρχεία. Σε ένα σύνολο των 
10-15 αρχείων, η τελική ταχύτητα των τριών μηχανών είναι 
σχεδόν ίδια.
   Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα συγκριτικά που 
δημοσιεύουν οι εταιρείες. Το marketing των εταιρειών 
θα παρουσιάσει το δικό της λογισμικό ως καλύτερο και 
ταχύτερο. Σπάνια έως ποτέ, δεν θα υπάρξουν συγκριτικές 
αναφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων. 
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Συνήθως, οι κατασκευάστριες εταιρείες χρησιμοποιούν 
κάποια ειδικά κατασκευασμένα ή τροποποιημένα αρχεία για 
να δείξουν την ταχύτητα και την ποιότητα του λογισμικού 
τους. Το συνηθέστερο παράδειγμα που χρησιμοποιούν για 
να παρουσιάσουν τον ανταγωνισμό ως υποδεέστερο είναι 
αυτό του αυτοκινήτου. Παρομοιάζουν το ανταγωνιστικό RIP 
με ένα αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, το οποίο κινείται 
ικανοποιητικά στον δρόμο. Όταν όμως, σε μια ζεστή μέρα, 
χρησιμοποιεί το κλιματιστικό και πρέπει να ανεβεί σε έναν 
λόφο, τότε θα πηγαίνει αργά και προβληματικά…! Ενώ το δικό 
μας…FERRARI!!! Λειτουργίες όπως image interpolation, anti-
aliasing, υψηλή ανάλυση, πολλαπλά ICC pro�les και χρήση 
complex dot patterns θα κάνουν το (ανταγωνιστικό) RIP να 
είναι αισθητά πιο αργό.
   Αρκετά χρόνια πριν, όσοι ήθελαν να αποκτήσουν εκτυπωτή, 
δεν υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία αφού οι εκτυπωτές ήταν all-in-
one εφοδιασμένοι με on-board RIP. Αυτοί οι εκτυπωτές παρείχαν 
την ευκολία της μη αναζήτησης κατάλληλου λογισμικού. Η 
εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και της αγοράς έδειξε γρήγορα 
την ανάγκη ενός front-end υπολογιστή με πρόγραμμα RIP παρά 
ένα on-board. Οι εταιρείες εκτυπώσεων θα μπορούσαν πλέον 
να αναβαθμίσουν το hardware του υπολογιστή αυξάνοντας την 
επεξεργαστική ισχύ και ταχύτητα, ενώ παράλληλα θα κέρδιζαν 
σε εκτυπωτική παραγωγικότητα.  
   Μερικά πρόσφατα παραδείγματα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας είναι η προσθήκη εργαλείων, στα 
προγράμματα RIP, ειδικά σχεδιασμένων για εργασία σε Flat-
bed εκτυπωτή work�ow και η δυνατότητα διαχείρισης και 
εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων. 
   Για να είναι παραγωγικότερο ένα πρόγραμμα RIP στην ουσία 
αυτοματοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία 
παραγωγής. Στην �atbed εκτύπωση, το λογισμικό θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μια εύκολη και γρήγορη ροή εργασίας ενώ 
παράλληλα να επιτρέπει στο χρήστη να κάνει nesting τα 
αρχεία του για να μειώσει τις φύρες, παρέχοντας έναν inte-
grated cut path generator και τη δυνατότητα υψηλού βαθμού 
ελέγχου στα σημεία κοπής. Αυτό το πρότυπο ροής εργασίας 
επιτρέπει στην εκτύπωση να τοποθετηθεί άμεσα στο κοπτικό 
για την άμεση ολοκλήρωση εργασίας. Υπάρχουν λογισμικά 
στην αγορά, τα οποία είναι επικεντρωμένα στη δημιουργία και 
διαχείριση των cutting paths και στη δυνατότητα μεταπήδησης 
από ένα λογισμικό ή σχήμα σε άλλο, τα οποία αναπαραγάγουν 
τα βήματα της διαδικασίας κάθε φορά χάνοντας σε χρήμα και 
χρόνο. Ενσωματωμένη στο RIP αυτή η διαδικασία, κάνει το 

work�ow να χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί, 
άρα λιγότερο χρόνο διεργασίας, οπότε κέρδος σε χρήμα 
και χρόνο. Ένα single-source work�ow, ιδιαίτερα για τους 
επίπεδους εκτυπωτές, εξαλείφει την ανάγκη να σωθεί το 
αρχείο σε ένα πρόγραμμα ή σχήμα και να μεταφραστεί έπειτα 
σε άλλο, και αποβάλλει τις προστιθέμενες δαπάνες και το 
χρόνο που θα απαιτηθεί να  εκπαιδευθούν οι χειριστές. Εάν 
το λογισμικό  RIP μπορεί εύκολα να δημιουργήσει τα σημάδια 
κοπής και να τα τοποθετήσει στο υπόστρωμα κατά τη διάρκεια 
της εκτύπωσης, το φύλλο μπορεί έπειτα να τεθεί στον κόφτη 
αμέσως, δημιουργώντας μια «ευθεία γραμμή» παραγωγής. 
   Η παραγωγικότητα είναι επίσης κρίσιμη για τις εφαρμογές 
μεγάλου σχήματος Variable Data Printing.  Το VDP επιτρέπει 
στον χρήστη να εισάγει μεταβλητό κείμενο ή εικόνα, barcodes, 
POP εκτυπώσεις και ετικέτες. Κάποια RIP θα επεξεργαστούν 
το VDP ως ξεχωριστό αρχείο κάθε φορά, δημιουργώντας 
καθυστερήσεις στην παραγωγή, ενώ κάποια άλλα θα 
επεξεργαστούν την εικόνα στο background και μία φορά, θα 
προσθέσουν τα VDP και έτσι μια εργασία 10 ή 10.000 αντιτύπων 
θα αρχίσει άμεσα και σε πολύ παραγωγικό χρόνο. 
   Ο σημαντικότερος ρόλος του RIP είναι να παραγάγει 
προβλέψιμο και συνεπές χρώμα. Ιδιαίτερα αν έχει να 
«διαχειριστεί» solvent (ή eco-solvent) και UV μελάνια. Οι 
πελάτες έχουν τη δική τους άποψη για το αποδιδόμενο χρώμα, 
οι εκτυπωτές έχουν περιορισμένες δυνατότητες απόδοσης 
και λειτουργίας, τα υλικά εκτύπωσης συμβαδίζουν με τις 
απαιτήσεις της αγοράς και το RIP καλείται να «παντρέψει» όλα 
τα προηγούμενα σε ένα ικανοποιητικό χρωματικά εκτυπωτικό 
αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τις διαμορφώσεις του μελανιού 
και του υλικού εκτύπωσης.
   Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν 
color management εργαλεία. H GretagMacbeth®, η X-Rite®   
(η οποία ενσωμάτωσε την Monaco Systems) και ανεξάρτητες 
συσκευές κατασκευασμένες από τις εταιρείες δημιουργίας 
των RIP προγραμμάτων. Η τρίτη επιλογή είναι λιγότερο 
συνηθισμένη επειδή απαιτεί από τις εταιρείες χρηματική 
επένδυση, εμπειρία και γνώση της θεωρίας του χρώματος. Οι 
συσκευές αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη δημιουργία 
και διαχείριση ICC pro�les, τα οποία είναι απαραίτητα στην 
επίτευξη του χρωματικού ‘στόχου’. Τα περισσότερα ICC pro�les 
έχουν δημιουργηθεί με συσκευές GretagMacbeth και X-Rite/
Monaco. Τα ICC pro�les generators που έχουν δημιουργηθεί 
από άλλες εταιρείες χρησιμοποίησαν την ίδια μηχανή με τα 
GretagMacbeth και X-Rite/Monaco. Η LWF βιομηχανία έχει τις 
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πιο σύνθετες προκλήσεις αναπαραγωγής χρώματος όπως τα 
light inks ή τα πολύ έντονα spot colors, το ότι το χρώμα δείχνει 
διαφορετικό σε διαφορετικό φωτισμό, τους περιορισμούς των 
μελανιών, κλπ. Η δημιουργία ICC σχεδιαγραμμάτων χρώματος 
με την χρήση συσκευών που δημιουργήθηκαν για pre-press 
περιορίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής του χρώματος 
από το RIP. Αυτό σημαίνει ότι τα solvent και τα UV μελάνια 
μπορούν να παράγουν περισσότερο και καλύτερο χρώμα, 
αλλά τα προγράμματα RIP δεν μπορούν να τα χειριστούν. 
Οι κατασκευαστές μελανιών ολοένα και ανεβάζουν την 
ποιότητα των χρωμάτων μέσα από εξελιγμένες φόρμουλες 
παραγωγής. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα στοιχεία που 
πρέπει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ώστε να πετύχουν 
οι inkjet εκτυπωτές να αποδίδουν ακριβή χρώματα. Οι χρήστες 
των υλικών εκτύπωσης απαιτούν έναν ευκολότερο τρόπο να 
παραγάγουν ICC σχεδιαγράμματα. Ερωτήματα όπως υπάρχει 
αντιστοίχηση με ένα PANTONE® spot color, ή είναι εύκολο να 
κατανοηθεί το interface ενός ICC generator, ή υπάρχει επαρκής 
έλεγχος χρώματος και χαρακτηριστικών του υλικού εκτύπωσης 
για να εργαστεί κάποιος με τα μελάνια, και άλλα. Τις απαντήσεις 
σε αυτά αλλά και σε άλλα θα πρέπει να δώσει το πρόγραμμα 
RIP, με την εύκολη επιλογή μεταξύ ενός γρήγορου ICC pro�le 
generator και ενός βαθύτερου και αρτιότερου ελέγχου του 
ICC generator. Το calibration και το pro�le των υλικών είναι 
επίσης στοιχεία κρίσιμα στην παραγωγή χρώματος. Το RIP 
λογισμικό ελέγχει την ποιότητα της παραγωγής χρώματος 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή. Πολλοί 
εκτυπωτές και υλικά αξιολογούνται από τα pro�les των υλικών 
που χρησιμοποιούνται σε αυτά παρά η ίδια η συσκευή ή το 
χρησιμοποιούμενο υλικό. Ένα καλό ICC σχεδιάγραμμα μπορεί 
να αντισταθμίσει τα ελαττώματα ενός εκτυπωτή ενώ ένα 
κακό ICC σχεδιάγραμμα μπορεί να κάνει έναν καλό εκτυπωτή 
να φανεί κάτω του μετρίου. Οι πεπειραμένοι διευθυντές 
παραγωγής συνήθως επιλέγουν ένα λογισμικό RIP, το οποίο 
να διαθέτει στην ιστοσελίδα του αρκετά και ανανεώσιμα ICC 
pro�les, ώστε όταν υπάρξουν αλλαγές σε εκτυπωτές, υλικά, 
μελάνια ή εφαρμογές, να είναι διαθέσιμα για downloading τα 
όποια νέα pro�les, παρέχοντας την άνεση της απρόσκοπτης 
εργασίας.
   Επιλέγοντας ένα RIP θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν 
είναι απλά συμβατό με τον εκτυπωτή μας, αλλά απόλυτα ικανό 
να «οδηγήσει» τον εκτυπωτή. Ακριβώς επειδή το RIP «μιλάει» 
στον εκτυπωτή δεν σημαίνει αυτόματα ότι λαμβάνει από τον 
εκτυπωτή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ούτε τα RIP που 

συνοδεύουν έναν εκτυπωτή είναι πάντα και η καλύτερη λύση. 
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ένα καλό RIP μπορεί 
να δώσει στον εκτυπωτή και κατ’ επέκταση στην επιχείρηση. 
Για παράδειγμα να ενσωματώνει custom dot patterns, ή 
να υποστηρίζει όλες τις διαθέσιμες αναλύσεις της κεφαλής 
εκτύπωσης, να έχει έλεγχο χρώματος λόγω του halftoning, να 
μπορεί να ελέγχει τα print modes, τα passes και τα control set-
tings του υλικού εκτύπωσης. Αν το RIP διαθέτει την δυνατότητα 
της 4χρωμης εκτύπωσης (CMYK) τότε σε ένα 6χρωμο εκτυπωτή 
(CcMmYK) κερδίζουμε έως 30% από την κατανάλωση του 
μελανιού. Αν το RIP υποστηρίζει σωστά την επιλογή nest-
ing κερδίζουμε έως 20% από την κατανάλωση των υλικών 
εκτύπωσης. 
   Επίσης, η χρησιμοποίηση περισσότερων από ένα RIP σε ένα 
περιβάλλον παραγωγής είναι πολύ ακριβή δαπάνη εργασίας 
και οδηγεί σε έλλειμμα στην αποδοτικότητα. Θα πρέπει γίνει 
cross train των χειριστών, και συνήθως τα αποτελέσματα 
είναι ασυμβίβαστη ποιότητα από έναν εκτυπωτή στον άλλο, 
τεμαχισμένη ροή εργασίας και ελλιπής διαχείριση. 
   Σε μια έρευνα που έγινε το 2005, όταν ρωτήθηκαν εταιρείες 
εκτύπωσης από όλο τον κόσμο για το βασικό κριτήριο επιλογής 
προγράμματος RIP, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε 
μονολεκτικά : η αξιοπιστία. Γιατί όταν δυσλειτουργεί ή crashάρει 
το RIP τότε η εκτύπωση σταματά! Η ταχύτητα μετράει μόνο όταν 
ο εκτυπωτής τυπώνει, αλλά είναι ένα μόνο στοιχείο στην ροή 
εργασίας. Η παραγωγικότητα είναι το ουσιαστικό! Συγκριτικά 
με το κόστος ενός εκτυπωτή, το RIP είναι μια σχετικά χαμηλή 
επένδυση, η οποία όμως θα βοηθήσει ουσιαστικά όταν ο όγκος 
των εκτυπώσεων αυξηθεί.

Kάτι παραπάνω από ένας απλός μετατροπέας…!
Από την αρχή της εργασίας, σε όλη της την ροή, έως την 
ολοκλήρωσή της το πώς ραστεροποιούνται τα προς εκτύπωση 
αρχεία μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της σωστής και 
απροβλημάτιστης εκτύπωσης και της απώλειας χρόνου και 
υλικών.
Στην απλούστερη μορφή τους οι raster image processors, 
ή RIP, μετατρέπουν τα vector γραφικά σε bitmaps εικόνες 
για εκτύπωση. Αλλά οι σύνθετες εργασίες απαιτούν πολύ 
περισσότερα από αυτό. Απαιτούν χρωματικές επιλογές και την 
προσαρμογή τους, την χρωματική διαχείριση, την εκτύπωση 
μεταβλητών δεδομένων, ακόμα και επιλογές κοπής. Εκτυπωτές 
με build-in RIP, όπως οι Rapids Reproductions, αποδείχτηκαν 
τελικά αργοί, αφού κατανάλωναν όλη την επεξεργαστική 
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ισχύ του υπολογιστή κατά το ripping. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη 
λογισμικού RIP μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιμετωπίσετε 
προβλήματα με την χρωματική διαχείριση. Δημιουργώντας το 
κατάλληλο pro�le για κάποιο υλικό εκτύπωσης μπορείτε να 
αισθάνεστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. 
Τα βασικά σημεία για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 
RIP είναι η δυνατότητα της απεικόνισης και της διαχείρισης 
PANTONE και spot χρωμάτων, η αυτοματοποίηση της 
χρωματικής διαχείρισης, να μπορεί να ελέγχει τα περισσότερα 
ή όλα τα συστήματα της παραγωγής και φυσικά να το διανέμει 
και να το υποστηρίζει ένας αξιόλογος αντιπρόσωπος. Κάποια 
ακόμη στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παίξουν ρόλο στην 
επιλογή μας. Υπάρχει ενημερωμένη on-line βάση δεδομένων 
και πληροφοριών; Υπάρχει τεχνική υποστήριξη; Υπάρχει 
ουσιαστική τεκμηρίωση; Με ποια brand names εκτυπωτών 
συνεργάζεται; Ποια η γνώμη της αγοράς; Πόσο καιρό υπάρχει 
η εταιρεία και ποια η ιστορία της; Πόσους και ποιους εκτυπωτές 
«οδηγεί»; Ποιες γλώσσες υποστηρίζει; Ο τοπικός διανομέας; 
Σίγουρα δεν είναι απόφαση ζωής, ούτε αγοράζεις σπίτι. Αλλά 
επειδή πρόκειται για την δουλειά μας…  Το κόστος κτήσης θα 
πρέπει να είναι το τελευταίο που θα σας απασχολήσει στην 
διαδικασία της αγοράς. Αυτό που πραγματικά πρέπει να σας 
ενδιαφέρει είναι το κόστος της ιδιοκτησίας, με την έννοια της 
ετήσιας αποδοτικότητας. Ο χρόνος που θα κερδίσετε στην 
καθημερινή ροή εργασίας, η μείωση των νεκρών χρόνων 
και των χαμένων εκτυπώσεων, η αρτιότερη διαχείριση της 
εκτύπωσης, κλπ., είναι το ουσιαστικό κέρδος από την αγορά 
ενός RIP. 
Το RIP είναι ο ορισμός της αυτοματοποίησης της ροής εργασίας, 
με την χρήση hotfolders και σειράς αναμονής καθώς και με την 
υψηλή δυνατότητα διασύνδεσης στο δίκτυο της εκτύπωσης. 
Η εταιρεία, παραγωγής και διανομής λογισμικού RIP, ErgoSoft 
US πραγματοποίησε μια παγκόσμια έρευνα σχετικά με το τι 
ζητούν από ένα πρόγραμμα οι εκτυπωτικές εταιρείες. Το πόσο 
καλό είναι ένα RIP «μεταφράστηκε» σε τρία βασικά σημεία: στο 
περιβάλλον εργασίας (ευκολία χρήσης), στην εφαρμογή των 
χαρακτηριστικών του λειτουργιών και δυνατοτήτων (ταχύτητα 
χρήσης) και στην ποιότητα που προκύπτει (ακρίβεια χρήσης). 
Το λογισμικό που θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και 
στα τρία σημεία είναι σίγουρα αυτό που θα επιλεγεί τελικά. 
Λιγότερα proofs, γρηγορότερη ολοκλήρωση της εργασίας, 
καλύτερη διαχείριση είναι σημεία που θα οδηγήσουν στην 
καλύτερη και γρηγορότερη απόσβεση του κόστους. 
Η ποιότητα των χρωματικών pro�les καθώς και η δημιουργία 

τους, παρέχει την διαβεβαίωση της σωστής και συνεπούς 
εκτύπωσης κάθε φορά, σε κάθε εκτυπωτή. Για proo�ng θα 
πρέπει να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό pro�le, το οποίο θα 
έχει πληροφορίες για το υλικό εκτύπωσης, τον εκτυπωτή και τις 
ρυθμίσεις του καθώς και για το μελάνι. 
Τα νέα RIP περιλαμβάνουν την δυνατότητα διαχείρισης 
εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων (Variable data printing - 
VDP). Οι τάσεις της αγοράς για εξατομικευμένη διαφήμιση είναι 
πιεστικές και ολοένα αυξανόμενες. Στις εκτυπώσεις μεγάλου 
σχήματος οι απαιτήσεις έχουν να κάνουν με εκτυπώσεις ή 
επιγραφές μεταβλητού κειμένου ή με αριθμημένες ανατυπώσεις 
αντιγράφων έργων τέχνης. 
Η δυνατότητα οδήγησης μια συσκευής περιγραμματικής κοπής 
(cutting plotter) παρέχει μια ροή εργασίας print-and-cut, η 
οποία είναι μια επιπλέον ικανότητα, στις νέες εκδόσεις των RIP. 
Τελειώνοντας, ας δούμε δύο ακόμα στοιχεία για την σωστή 
επιλογή του RIP. Το Universal Work�ow μαζί με την Cross-
Platform ικανότητα, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 
λογισμικό το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει όλες τις συσκευές 
και όλες τις εκτυπωτικές εργασίες. Να διασφαλίσει συνέπεια 
χρώματος, σταθερότητα αποτελέσματος και την δυνατότητα 
χειρισμού από όλους τους χειριστές, ανεξάρτητα συσκευής. 
Το φιλικόν περιβάλλον εργασίας κάνει την ουσιαστική 
διαφορά στην καθημερινότητα και φυσικά δεν χρειάζεται να 
καταναλώνεται χρόνος και χρήμα για επανεκπαιδεύσεις.

Προετοιμασία αρχείων
Συνεχίζοντας τις αναφορές μας σε βασικά τεχνικά ζητήματα 
των  προγραμμάτων RIP, με σκοπό την σωστή προετοιμασία 
των αρχείων για εκτύπωση και την καλύτερη πληροφόρηση 
των σχεδιαστών, στο συγκεκριμένο θέμα θα ασχοληθούμε 
με την προετοιμασία των αρχείων. Κι αυτό γιατί θεωρούμε 
ότι ο γραφίστας θα πρέπει να έχει γνώση και αντίληψη της 
εκτυπωτικής διαδικασίας, ώστε να μπορεί να αποφύγει 
δυσάρεστες εκπλήξεις και προβλήματα.  Το κείμενο που 
ακολουθεί είναι ανεξάρτητο από εκτυπωτικό μέσο και όγκο 
εκτυπώσεων.
Το βασικό και πρωταρχικό αξίωμα, για την αντίληψη της 
διαδικασίας εκτύπωσης, είναι ότι όταν αποστέλλονται τα 
αρχεία για εκτύπωση, το RIP (Raster Image Processor) παίζει 
τον σημαντικότερο ρόλο.  Συνήθως ο υπολογιστής σας, ο 
εξοπλισμός prepress και ο εκτυπωτής «μιλάνε» διαφορετική 
γλώσσα.  Το RIP θα λειτουργήσει ως ο «μεταφραστής» 
ώστε ο εκτυπωτής να μπορέσει να καταλάβει τη γλώσσα 
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του υπολογιστή και του prepress. Η πρόκληση σε αυτή τη 
διαδικασία, για τους σχεδιαστές και τις εκτυπωτικές εταιρείες,  
είναι ότι κάθε λογισμικό RIP αρχειοθετεί και μεταφράζει με 
δικό του τρόπο.  Εφ’ όσον μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιές 
μεταβλητές πιθανά θα προκαλέσουν τις όποιες αλλαγές και πως 
να τις αποφύγουμε, τότε θα έχουμε αποβάλλει την πιθανότητα 
εμφάνισης προβλημάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα αρχεία που στέλνετε για εκτύπωση είναι είτε PostScript 
(.eps) είτε PDF.  Παρότι υπάρχουν κάποια (συνήθως παλιάς 
τεχνολογίας) λογισμικά RIP που δεν δέχονται τις παραπάνω 
γλώσσες, θα υποθέσουμε ότι ο σχεδιασμός των αρχείων 
και η εκτύπωση γίνονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον που 
υποστηρίζει τα παραπάνω standard. 
Με μια γρήγορη και επιφανειακή ματιά, τα περισσότερα 
RIP φαίνονται όμοια, όμως μπορεί να έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά παραγωγής.  Για παράδειγμα ένα παλιάς 
τεχνολογίας, ή ακόμα και μια παλιότερη έκδοση του ίδιου, RIP 
πιθανά θα είναι πιο αργό και με περισσότερους περιορισμούς 
με τα υποστηριζόμενα σχήματα αρχείων και τα χαρακτηριστικά 
τους.  Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για τις συσκευές παραγωγής, 
όπως οι εκτυπωτές γρφείου με ενσωματωμένο λογισμικό, τα CTP 
και οι εικονοθέτες.  Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε έναν 
εκτυπωτή, του οποίου το RIP είναι ικανό να διαχειριστεί αρχεία 
PostScript level 3.  Σε αντίθεση περίπτωση το πρώτο εμφανές 
πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το rendering. 
Για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα, φανταστείτε ότι πρέπει να 
‘ανοίξετε’ ένα αρχείο του Quark Xpress 7 με την έκδοση 4.01! Είναι 

περίπου το ίδιο όταν προσπαθούμε να επεξεργαστούμε αρχεία 
δημιουργημένα σε πρόσφατο λογισμικό με ένα παλιότερο 
RIP.  Κάποια χρόνια πριν, όσο μεγαλύτερο ήταν το αρχείο τόσο 
μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζαμε με την επεξεργασία 
του στα RIPs, και ήταν ένα πρόβλημα που δεν είχε να κάνει με 
την σταθερότητα των λογισμικών αλλά με την ταχύτητα και 
την επεξεργαστική ισχύ τους. Τα πολύ μεγάλα αρχεία συνήθως 
κολλούσαν το RIP και, αν τα κατάφερναν τελικά, απαιτούνταν 
υπερβολικός χρόνος.  Τα σημερινά λογισμικά αντιμετωπίζουν 
πολύ λιγότερα προβλήματα σε αυτό τον τομέα, αν και ακόμα 
και σήμερα εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, την ηλικία 
του RIP και την εφαρμογή.  Για παράδειγμα, αν έχουμε να 
τυπώσουμε μεταβλητά δεδομένα (VDP) ένα παλιό RIP θα 
RIPάρει χωριστά κάθε εγγραφή χωριστά. Οπότε, αν έχουμε 
10.000 εγγραφές θα δημιουργηθούν 10.000 RIPαρισμένα 
αρχεία, και ενώ ο εκτυπωτής σας διαχειρίζεται ένα στατικό 
αρχείο 500ΜΒ, θα «μπουκώσει» με ένα αρχείο μεταβλητών 
δεδομένων 100ΜΒ.  Αν έχετε ένα παλιό RIP, θα πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί με το μέγεθος των αρχείων, ακόμη και των 
στατικών.  Τα σύγχρονα software δημιουργούν μεγάλα αρχεία.  
Αν, για παράδειγμα, ετοιμάζεται μια εκτύπωση μεγάλου 
σχήματος και χρησιμοποιήσετε διαφάνεια και κάποια e�ects, 
πιθανά θα δημιουργήσετε ένα PDF περίπου 1 GB.  Η λύση σε 
αυτή την περίπτωση είναι η μείωση της ανάλυσης των εικόνων. 
Είτε παλιός είτε νέος ο εκτυπωτής, να έχετε πάντα κατά νου το 
εξής:  όσο πιο μεγάλη ανάλυση δεν σημαίνει πάντα καλύτερο 
αποτέλεσμα.  Δεν χρειάζεται 1200dpi ανάλυση εικόνας όταν θα 
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τυπωθεί σε έναν εκτυπωτή με μέγιστη διαχειριζόμενη ανάλυση 
τα 300 dpi.Αν διαπιστώσουμε ότι το μέγεθος των αρχείων μας 
είναι μεγάλο, υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που πρέπει να 
κάνουμε ώστε να μειωθεί ο όγκος και να μείνουν ακέραια τα 
αρχεία. 
•	 Αν	έχετε	περιστρέψει	μια	εικόνα,	κάντε	το	από	το	Pho-
toshop (ή από όποιον  image editor χρησιμοποιείτε) και όχι 
από το πρόγραμμα που ετοιμάζετε το αρχείο.  Αν δημιουργείτε 
αρχεία μεταβλητών δεδομένων και χρησιμοποιείτε διαφάνειες 
και layers, θα πρέπει να τα ισοπεδώσετε.  Το συγκεκριμένο 
είναι  ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αν ο εκτυπωτής θα πρέπει 
να μετατρέψει το αρχείο σε PDF, όταν RIPάρετε ένα PDF δεν 
διαχειρίζεται καλά την διαφάνεια.  Μια άλλη λύση θα ήταν να 
rasterοποιήσετε το αρχείο πρίν το RIPάρισμα.   
•	 Μην	μεταβάλλεται	το	σχήμα	και	το	μέγεθος	της	εικόνας	
στο layout.  Οι εικόνες θα πρέπει να παρέχονται στο πραγματικό 
μέγεθος.
•	 Έστω	 και	 αν	 θα	 τυπώσετε	 σε	 μια	 high-end	 ψηφιακή	
ή αναλογική o�set πρέσσα των 300lpi, μειώστε την ανάλυση 
των εικόνων σας από 800 σε 600dpi ή λιγότερα. Ενημερωθείτε 
από τον χειριστή ή τον τεχνικό του εκτυπωτή σχετικά με την 
ανάλυση που αποδίδει καλύτερα ο εκτυπωτής.
 Το χρώμα είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος από RIP σε 
RIP.  Κάθε λογισμικό χρησιμοποιεί την δική του βιβλιοθήκη 
χρώματος.  Αν θα πρέπει να τυπώσετε σε έναν εκτυπωτή με 
Fiery, ενώ είχατε τυπώσει σε έναν εκτυπωτή με Creo RIP, τα 
χρώματα και ιδιαίτερα τα spot, θα πρέπει να μετατραπούν για 
το καινούργιο λογισμικό με τη δική του διεργασία.  Συνήθως, 
όταν δεν ακολυθείτε αυτό, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 
διαφορετικές σκιές και αποχρώσεις σε κάποια χρώματα.
Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο αντίστοιχο θέμα, 
σε κάθε περίπτωση αξίζει και πρέπει να είστε σε επικοινωνία 
με τον εκτυπωτή σας.  Ανταλλάξτε πληροφορίες οι οποίες θα 
φανούν απόλυτα χρηστικές στην συνεργασία σας και στην 
εκτυπωτική διαδικασία. Τι software χρησιμοποιείτε, τι σχήματα 
αρχείων δημιουργείτε, τι απαιτούν οι πελάτες σας, και εσείς κατ’ 
επέκταση, από την εκτύπωση,  για το χρώμα, για τα VDP, κλπ. 
Ρωτήστε τον  για το RIP που χρησιμοποιει και τις δυνατότητες 
του.  Αμφότερος σκοπός είναι, ή θα πρέπει να είναι, το καλύτερο 
δυνατό εκτυπωτικό αποτέλεσμα.

Η επιλογή του σωστού προγράμματος RIP δεν είναι θέμα 
ταχύτητας 
Η χρωματική διαχείριση και αναπαραγωγή είναι ίσως 

το σημαντικότερο στοιχείο εργασίας σε μία εκτυπωτική 
εταιρεία. Η ανάπτυξη των νέων λογισμικών RIP και των 
προγραμμάτων χρωματικής διαχείρισης έχει επιτρέψει 
μεγάλα άλματα στη βιομηχανία των εκτυπώσεων τα τελευταία 
χρόνια.  Η χρωματική διαχείριση και τα software και hard-
ware RIP επέτρεψαν στην παραγωγή να δημιουργήσει και 
να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα χρωματικά pro�les για τον 
κάθε εκτυπωτή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα μελάνια 
που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής, τα υλικά εκτύπωσης και τις 
διαδικασίες ολοκλήρωσης της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζεται, σε μεγάλο βαθμό, ότι το χρώμα του αρχικού 
σχεδίου θα αποδοθεί σωστά στην ψηφιακή εκτύπωση. 
Η επιλογή του καταλληλότερου RIP ίσως είναι το κρισιμότερο 
μέρος στην επιλογή του εκτυπωτή. Οι ταχύτητες των μεγάλων 
εκτυπωτικών συστημάτων γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες και 
το λογισμικό καλείται να υποστηρίξει αυτή την εξέλιξη. Συνήθως 
ακούμε μια ονομαστική ταχύτητα επεξεργασίας για κάποιο 
λογισμικό RIP ως δείκτη του πόσο καλό είναι έναντι κάποιων 
άλλων, η ουσία όμως είναι ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα πίσω 
από την ταχύτητα που το λογισμικό επεξεργάζεται ένα αρχείο. 
Κάποιες εταιρείες εμπορεύονται τους εκτυπωτές τους μαζί με 
κάποιο λογισμικό. Πιθανόν να έχετε ήδη κάποιο RIP, οπότε 
με τον εκτυπωτή σας προμηθεύεστε τους κατάλληλους driv-
ers και τα upgrades για να συνεργαστεί με το μηχάνημά σας. 
Ή ακόμα επιλέγετε κάποιο third-party RIP για να εργαστείτε. 
Μια απλή αλλά πολύ βασική πρόταση που θα είχα να κάνω 
είναι να ρωτήσετε όσους μπορείτε περισσότερους providers 
λογισμικών για τα προϊόντα τους και ακόμα να δοκιμάσετε τις 
trial version τους πως συμπεριφέρονται με τον εκτυπωτή σας, 
πριν προβείτε στην οπιαδήποτε αγορά. Για μια ακόμα φορά, θα 
σημειώσω επιπλέον στα παραπάνω την αξιοπιστία στην αγορά 
του λογισμικού αλλά και του τοπικού dealer.  Τι χρηστικότητα 
θα είχε να προμηθευτείτε το καλύτερο RIP της αγοράς αν ο 
προμηθευτής σας δεν μπορεί να σας υποστηρίξει!
Πρώτα απ’ όλα, δεν πρέπει να πέσετε στην παγίδα της 
ονομαστικής ταχύτητας εκτύπωσης. Ένας πετυχημένος PSP 
(print service provider) ξέρει πολύ καλά πως η επιτυχία δεν είναι 
θέμα ταχύτητας του RIP αλλά της συνολικής ρυθμοαπόδοσης, 
δηλαδή της αποδοτικότητας του work�ow να μεταφέρει την 
εργασία από το prepress στην εκτύπωση και στο �nishing στον 
λιγότερο δυνατό χρόνο και με την ελάχιστη δυνατή φύρα. 
Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ποιόν απευθύνεται 
η εκτύπωση. Αν πρόκειται για μια γενική εκτυπωτική εργασία 
προτείνετε το 8-bit rendering σε αντίθεση με το αργό 16-bit 
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που το επιλέγουμε για πολύ υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις. 
Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να προσεχθεί είναι αν το 
λογισμικό περιλαμβάνει κάποιον αυτοματοποιημένο έλεγχο, 
ο οποίος θα βοηθήσει ενεργά στην αποφυγή λαθών που με 
την σειρά τους θα οδηγήσουν σε ανατυπώσεις και άσκοπη 
κατανάλωση υλικών. 
Κι επειδή μιλάμε για χρώμα και ποιότητα, τσεκάρετε ότι το 
λογισμικό που έχετε επιλέξει είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει 
συνεπή ποιοτική παραγωγή και χρωματική σταθερότητα 
ανεξάρτητα από τον εκτυπωτή που θα “οδηγήσει” και τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
Αν η κοπή θα είναι μέρος μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας, 
καλό θα ήταν να υποστηρίζεται από το ίδιο λογισμικό, και όχι 
με κάποιο third-party add on. Κι επειδή, σχεδόν σε όλα τα RIP, 
το rendering καταλήγει σε ένα αρχείο PDF, ένα solid PDF RIP 
φαντάζει ως η καλύτερη επιλογή. 
Θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι πρόκειται για κάποιο 
RIP πρόγραμμα αναγνωρισμένο από διεθνείς ενώσεις και 
οργανισμούς (π.χ. ICC), να αντιλαμβάνεται χρώμα (!) και, κατά 
προτίμηση, να έχει μια δικιά του color engine. 
Η ευχρηστία του περιβάλλοντος εργασίας ενός RIP είναι ένας 
πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του σωστού 
λογισμικού. Το κόστος εκπαίδευσης και ο χρόνος για την 
επίτευξη της μέγιστης απόδοσης του RIP μπορεί να είναι τελικά 
ασύμφορος αν το λογισμικό δεν είναι easy-to-use. Σε ένα 
περιβάλλον hi-cost συστημάτων, που το turnover είναι αρκετά 
υψηλό το RIP παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 
Μιλήσαμε παραπάνω για 16-bit rendering. Στην ουσία, η 
ποιότητα ενός RIP έχει να κάνει με τις half-toning μεθόδους 
που υποστηρίζονται. Όμως, εφ’ όσον μιλάμε για ποιότητα, θα 
πρέπει να υποστηρίζει διαχείριση και εκτύπωση μεταβλητών 
δεδομένων, περιγραμματική κοπή, χρωματική διαχείριση 
και  αλγόριθμους για πολλαπλό nesting ως απλά αλλά βασικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία.  Καλό θα ήταν να θέσετε μια σειρά 
ερωτημάτων πρώτα στον εαυτό σας και να καταγράψετε 
τις απαντήσεις σας. Ποιό είναι το σημερινό work�ow που 
χρησιμοποιείτε. Τι μορφής και “βάρους” αρχεία χρησιμοποιείτε 
και από πού προέρχονται. Τι χειρισμό κάνετε σε αυτά τα αρχεία. 
Πόσους και ποιους εκτυπωτές έχετε στην γραμμή παραγωγής 
σας. Προτίθεστε να αλλάξετε ή να προσθέσετε κάποιον. Ποια 
υλικά εκτύπωσης χρησιμοποιείτε. Κάνετε εξειδικευμένες 
εφαρμογές και υπηρεσίες (VDP, cutting, folding, κλπ.). Στην 
ουσία δεν είναι ακριβώς ερωτηματολόγιο αλλά μια καταγραφή 
της καθημερινότητάς σας, η οποία θα φανεί εξαιρετικά 

χρήσιμη στην διαδικασία επιλογής RIP. Η επιλογή του σωστού 
λογισμικού θα πρέπει να ενσωματώνει την καθημερινότητα σας 
στην ροή εργασίας του και όχι να πρέπει να την τροποποιήσετε 
για να προσαρμοστεί στο RIP. 
Από την άλλη θα πρέπει να δείτε και την ιστορία της 
επιχείρησής σας ως παράγοντα στην επιλογή του λογισμικού. 
Πώς ξεκινήσατε, σε πόσο χρονικό διάστημα εξελιχθήκατε 
και ποιά είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξή σας. Εφόσον η 
επιχείρησή σας αλλάζει και επεκτείνετε θα πρέπει αυτή την 
πορεία να μπορεί να την ακολουθήσει και να την υποστηρίξει 
και ο εξοπλισμός σας, είτε hardware είτε software. Επιλέξτε ένα 
RIP που έχει δυνατότητα αναβάθμισης και υποστήριξης νέων 
συσκευών
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω τα εξής, ως μια διαφορετική 
περιγραφή και προσέγγιση της έννοιας του RIP:
-Το RIP είναι μια τυποποιημένη απλή πλατφόρμα εργασίας, 
σχεδιασμένη για την απλούστευση της παραγωγής υψηλής 
ανάλυσης αρχείων εκτύπωσης.
-Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο της 
διαδικασίας, να μπορεί να παρεμβαίνει στις παραμέτρους, να 
αλληλεπιδρά σε real time και να επιλέγει την συσκευή εξόδου.
-Καθώς οι απαιτήσεις παραγωγής αλλάζουν, εργαλεία 
όπως τα Job Tracking & Control tools θα σας βοηθήσουν να 
παρακολουθήσετε την ροή μιας εργασίας και να παρέμβετε 
ώστε να αλλάξετε την προτεραιότητα της ή τις παραμέτρους 
της , κλπ.
Στο τέλος της ημέρας, η ευκολία της χρήσης, η παραγωγικότητα, 
η σταθερότητα και η ποιότητα της παραγωγής και του 
χρώματος, καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης, είναι 
βασικά κριτήρια που πρέπει να εξεταστούν κατά την επιλογή 
ενός λογισμικού RIP, αφήνοντας την ονομαστική ταχύτητα ως 
τελευταίο χαρακτηριστικό.
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Τεχνολογία Ψηφιακής 
Εκτύπωσης

Για πολλούς, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της ψηφιακής 
απεικόνισης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι συνώνυμο με 
βήματα στο άγνωστο ή ακόμη χειρότερα… βουτιά στο κενό!
Η επένδυση σε ψηφιακή τεχνολογία και εκτύπωση, είναι το 
κλειδί για έναν κόσμο γνωστό και παράλληλα γεμάτο γρίφους. 
Οι δυνατότητες εξοπλισμού ποικίλουν, αλλά ο τελικός σκοπός 
είναι ένας : η παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας 
εντυπώσεων στους πελάτες – τελικούς χρήστες. Ο στόχος των 
παρακάτω γραμμών είναι να βοηθήσουν, όσο είναι δυνατόν, 
στην πρώτη σας προσέγγιση με την ψηφιακή εκτύπωση με την 
παροχή βασικών γνώσεων και τεχνολογιών, ώστε η επένδυση 
σας να είναι κερδοφόρα.
Όσο και αν ακούγεται ανάποδο, η πρώτη σκέψη και απόφαση 
θα πρέπει να είναι η επιλογή του τελικού προϊόντος που θα 
παράγετε. Αυτή η απόφαση θα διευκολύνει στην επιλογή του 
κατάλληλου μηχανήματος, αφού θα μπορείτε να αξιολογήσετε 
ποια μελάνια θα είναι καταλληλότερα, σε τι υλικά θα θέλετε 
να τυπώνετε, κλπ. Η ψηφιακή εκτύπωση είναι ένα μέρος ενός 
συνόλου υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας και imaging. Η 
ψηφιακή εκτύπωση θα αποτελέσει μέρος της εργασίας σας, 
καλύπτοντας υπηρεσίες για επιγραφές, banners, pop-ups, κλπ.  
Οι roll-based ψηφιακοί εκτυπωτές χρησιμοποιούν υλικά, 
επιστρωμένα ή μη, σε ρολά τα οποία οδηγούνται μέσω ενός 
συστήματος τροφοδοσίας στην εκτύπωση. Υλικά με εύκαμπτη 
επιφάνεια, όπως το βινύλιο, το ύφασμα ή υλικά PVC για ban-
ner ή ακόμα και χαρτιά για εκτύπωση ή dye sublimation. Οι 
επίπεδοι (�atbed) εκτυπωτές τυπώνουν άμεσα σε μια μεγάλη 
ποικιλία άκαμπτων υλικών, όπως foam boards, γυαλί, ξύλο, 
χωρίς να χρειάζεται πλέον η διαδικασία της επικόλλησης της 
εικόνας στο υλικό. Οι εκτυπωτές UV χρησιμοποιούν ειδικούς 
Ultra Violet λαμπτήρες για να στερεοποιήσουν το μελάνι 
πάνω στο υλικό. Τα UV μελάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά και μόνο από τους αντίστοιχους εκτυπωτές. 
Τα solvent μελάνια χρησιμοποιούν διαλύτη για την ροή τους 
και η στερέωσή τους βασίζεται στην γρήγορη εξάτμιση του 
περιεχόμενου διαλύτη. Οι συσκευές μικρότερου σχήματος 

τυπώνουν πάνω στο υλικό, το οποίο συνήθως είναι χαρτί, 
ελαφρά πλαστικά και αυτοκόλλητα. 
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της εκτύπωσης, έχει 
και η κεφαλή εκτύπωσης, από την οποία κυριολεκτικά ψεκάζεται 
το μελάνι στο υλικό εκτύπωσης. Οι τύποι των κεφαλών ήταν δύο, 
οι θερμικές και οι piezo. Σήμερα, η πλειοψηφία των εκτυπωτών 
χρησιμοποιούν κεφαλές piezo. Στις κεφαλές αυτές, το μελάνι 
ψεκάζεται μέσω πίεσης ενός θαλάμου, ο οποίος καταλήγει στα 
ακροφύσια, τα οποία ελέγχουν την σωστή ροή του μελανιού 
και έτσι σχηματίζεται η εικόνα στο υλικό. Οι θερμικές κεφαλές 
είχαν μια ενσωματωμένη θερμική αντίσταση, η οποία κατά 
τη λειτουργία της θερμαινόταν δημιουργώντας φυσαλίδες 
αέρα, οι οποίες πίεζαν το μελάνι να «πέσει» πάνω στο υλικό 
εκτύπωσης. 

Σε κάθε μορφή εκτύπωσης το μελάνι είναι ίσως ο 
σημαντικότερος παράγοντας αφού είναι υπεύθυνο για την 
αξιοπιστία και την ακρίβεια του χρώματος και παράλληλα 
για την διάρκεια ζωής της εκτύπωσης. Σήμερα, σχεδόν το 
100% της ψηφιακής εκτύπωσης είναι με σύστημα ψεκασμού 
(InkJet). Οι εκτυπώσεις με μελάνια dye ή pigment, επειδή 
είναι υδατοδιαλυτά μελάνια, είναι κατάλληλα για εσωτερικές 
συνθήκες, εφ’ όσον δεν προστατευθούν με πλαστικοποίηση. Τα 
μελάνια αυτά έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από τα solvent, και 
οι εφαρμογές τους είναι πλέον ελάχιστες. Τα μελάνια UV, αφού 
στερεοποιηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε 
εξωτερικές συνθήκες χωρίς ιδιαίτερη προστασία. Τα solvent 
μελάνια είναι τα οικονομικότερα από όλα τα προηγούμενα και 
δίνουν υψηλή διάρκεια ζωής χωρίς να χρειάζεται προστασία. 
Οι πρώτοι solvent εκτυπωτές είχαν μέτρια εκτυπωτικά 
αποτελέσματα. Οι σύγχρονοι εκτυπωτές παρέχουν υψηλής 
ποιότητας εκτυπώσεις με σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής. 
Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι λόγω της λειτουργίας του 
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solvent μελανιού, κατά την εξάτμιση του διαλύτη εκλύονται 
αέρια για τα οποία μπορεί να χρειαστεί σύστημα εξαερισμού, 
ανάλογα με τον χώρο.
Η ψηφιακή εκτύπωση θα διευρύνει τους τομείς δράσης της 
επιχείρησης. Επομένως θα πρέπει να εξετασθούν οι μελλοντικές 
ανάγκες και οι τωρινές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες της επιχείρησης, ώστε η επιλογή του εκτυπωτή 
να είναι η καλύτερη δυνατή. Και φυσικά, οι πελάτες σας, και οι 
απαιτήσεις τους, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην 
επιλογή. 
Η ποικιλία των υλικών εκτύπωσης, μέρα με τη μέρα, γίνεται όλο 
και μεγαλύτερη. Πριν λίγο καιρό τα υλικά ήταν μόνο το χαρτί 
και το βινύλιο. Σήμερα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία, με βάση 
τις απαιτήσεις της αγοράς και τις εφαρμογές που απαιτούνται. 
Παράλληλα, η ανάπτυξη των �atbed εκτυπωτών οδήγησε στην 
είσοδο μιας νέας κατηγορίας υλικών για εκτύπωση. Βέβαια, 
ακόμη και σήμερα τα πιο διαδεδομένα υλικά εκτύπωσης 
παραμένουν το βινύλιο και τα paper based υλικά. Το βινύλιο 
και το vinyl banner (μουσαμάς) χρησιμοποιούνται για την 
πλειοψηφία των εκτυπωτικών εργασιών. Το αυτοκόλλητο 
βινύλιο χρησιμοποιείται από επιγραφές έως την ολική κάλυψη 
οχημάτων. Κάποιοι εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα άμεσης 
εκτύπωσης πάνω σε υφάσματα, όπως καμβάς, πολυεστερικά 
υφάσματα, κλπ. 
Όπως η ψηφιακή εκτύπωση διευρύνεται, έτσι αναπόφευκτα 
ακολουθεί τη διεύρυνση αυτή και η βιομηχανία των υλικών 
εκτύπωσης. Πριν λίγο καιρό ήταν αδιανόητο να θεωρεί κάποιος 
ως υλικό εκτύπωσης το ξύλο, το γυαλί ή το αλουμίνιο.
Η αμέσως επόμενη διεργασία, μετά την εκτύπωση, είναι η 
ολοκλήρωση της εργασίας (ή σε άπταιστα ελληνικά �nishing 
ή ακόμα χειρότερα… «το φινίρισμα»!) Πρόκειται για τις τελικές 
διεργασίες οι οποίες συνήθως κάνουν «προϊόν» την εκτύπωση. 
Πλαστικοποίηση ή επικόλληση της εικόνας σε κάποιο άκαμπτο 
υλικό, ξάκρισμα και κοπή, ραφή ή διάτρηση με μπουντούζια, 
μέχρι την ανάρτηση της. Και πάλι θα πρέπει να εξετασθούν 
αν τα παραπάνω θα αποτελούν παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συνυπολογίζοντας το κόστος και τα οφέλη.
Για να ενσωματωθεί πλήρως η ψηφιακή εκτύπωση στις 
δυνατότητες της εταιρείας σας, θα πρέπει να είστε σε θέση 
να ενσωματώσετε από τις όποιες λογιστικές απαιτήσεις 
χρειαστούν για τον εξοπλισμό έως την τεχνογνωσία και τον 
απαραίτητο χώρο για τα μηχανήματα καθώς και την σωστή 
επιλογή των υλικών που θα χρειαστείτε. Επίσης θα πρέπει 
να προσδιορίσετε πολιτική τιμολόγησης και marketing των 

υπηρεσιών σας. 
Δεσμεύστε τον απαιτούμενο χώρο ώστε να είναι μαζί, ο 
εκτυπωτής και τα υλικά σας καθώς και ότι άλλο θα βοηθά 
στην εκτύπωση ή στην ολοκλήρωση της εργασίας, όπως 
πλαστικοποιητής, κοπτικά, πάγκος εργασίας, κλπ. Ο χώρος 
αυτός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερος. Η 
σκόνη και η υγρασία δεν βοηθούν στην σωστή εκτύπωση και 
εφαρμογή, και κάποιες φορές οδηγούν στην επανάληψη της 
εργασίας με το όποιο κόστος σε χρήμα και χρόνο.
Θα πρέπει να υπολογιστεί το απαραίτητο προσωπικό για την 
καλύτερη και οικονομικότερη παραγωγή. Και οικονομική 
παραγωγή δεν σημαίνει λιγότερο κόστος αλλά το μεγαλύτερο 
δυνατό κέρδος στον καλύτερο δυνατό χρόνο παραγωγής. Το 
προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει χειρισμό υπολογιστή και 
των σχετικών με τη δημιουργία γραφικών προγραμμάτων, 
καθώς και το χειρισμό των μηχανημάτων. Θα πρέπει να είναι 
σε θέση να χειρίζεται τα εισερχόμενα αρχεία και να μπορεί να 
δημιουργήσει εκτυπώσιμες μορφές τους και φυσικά τις ίδιες τις 
εκτυπώσεις. Επίσης θα πρέπει να έχει αντίληψη για το χρώμα 
και την ποιότητα παραγωγής που θα έχει τεθεί ως standard. 
Σε μια εταιρεία με μεγάλο αριθμό ατόμων, είναι πολύ λογικό 
και επιθυμητό να υπάρχει εξειδίκευση και όλα να γίνονται 
υπό την καθοδήγηση του  production manager, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα και την σωστή 
εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές εκτυπώσεις 
πραγματικά καθορίζουν τις δυνατότητες και τις παραμέτρους 
της εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να έχετε 
ένα universal βινύλιο εκτύπωσης με matt ή gloss επιφάνεια 
και αντίστοιχα ένα υλικό πλαστικοποίησης με matt ή gloss 
φινίρισμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική παρακαταθήκη 
από υλικά που καλύπτουν τις βασικές και καθημερινές ανάγκες 
σας. Υλικά ειδικών εφαρμογών, συνήθως λόγω του κόστους 
τους, δεν θα τα έχετε σε stock στο εργαστήριό σας.
Η αποτελεσματική διαχείριση του χρώματος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στην ψηφιακή απεικόνιση, επειδή ένας από τους 
στόχους της διαδικασίας είναι να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες 
του πελάτη από το εκτυπωτικό αποτέλεσμα. Η διαχείριση 
χρώματος απαιτεί τη βαθμολόγηση των εργαλείων σας όπως 
οι οθόνες ή οι σαρωτές, και φυσικά ο εκτυπωτής, και την 
ανάπτυξη χρωματικών σχεδιαγραμμάτων (ICC pro�les) για τον 
εκτυπωτή. Για να έχετε μια ποιοτική εκτύπωση και ένα πολύ 
καλό αποτέλεσμα, το color management είναι μια επιτακτική 
ανάγκη.
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Για το ξεκίνημα σας, το υπάρχον πελατολόγιο σας αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ωφέλιμο. Στις μέχρι σήμερα προσφερόμενες 
υπηρεσίες σας στον Χ πελάτη σας, θα μπορέσετε ευκολότερα 
να «πουλήσετε» και την νέα σας υπηρεσία. Μαζί με τις 
υπηρεσίες γραφιστικής ή DTP ή prepress θα μπορούσατε να 
του δώσετε την εργασία τυπωμένη σε πραγματικό μέγεθος ή 
να τον δελεάσετε με μια εκτύπωση εργασίας του σε μεγάλο 
σχήμα.
Θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική ακόμα και στην τιμολόγηση 
των υπηρεσιών σας. Να υπολογίσετε το κόστος παραγωγής 
(υλικό και μελάνι), το κόστος ολοκλήρωσης (πλαστικοποίηση 
ή υλικό επικόλλησης), την απόσβεση των μηχανημάτων σας, 
τα λειτουργικά σας έξοδα και φυσικά ένα λογικό κέρδος. Η 
ψηφιακή εκτύπωση, παρότι εν μέσω υψηλού ανταγωνισμού, 
μπορεί να είναι και βιώσιμη και προσοδοφόρα. Θα πρέπει 
να μάθετε πρώτα εσείς, και το προσωπικό σας, να «πουλάει» 
την εκτύπωση για να μπορέσετε να πείσετε τον πελάτη σας. 
Θα πρέπει να αντιληφθείτε πλήρως τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς της ψηφιακής εκτύπωσης, ώστε η πρότασή σας 
να είναι εφικτή, λογική και οικονομική. Φτιάξτε δειγματολόγια, 
ή συμπληρώστε το folder σας με την νέα υπηρεσία.
Ενημερώστε και «εκπαιδεύστε» τους πελάτες σας για το τι θα 
πρέπει να περιμένουν από την ψηφιακή εκτύπωση. Η ψηφιακή 
τεχνολογία έχει περιορισμούς. 

Κάποιοι εκτυπωτές χρησιμοποιούν τέσσερα μελάνια, άλλοι έξι 
ή οκτώ, οπότε κατ’  επέκταση θα μπορούσε να αποδώσει ένα 
ευρύτερο φάσμα χρωμάτων. Εν τούτοις, ακόμη και με έναν 
εκτυπωτή οκτώ χρωμάτων κάποια χρώματα δεν θα αποδοθούν 
σωστά, όπως για παράδειγμα η απεικόνιση spot χρωμάτων. 
Ίσως το κόκκινο της Coca Cola και το κίτρινο του National Geo-
graphic να μην μπορούν να «δοθούν» σωστά. Η εκπαίδευση 
των πελατών σας για αυτές τις πραγματικότητες στην έναρξη 
της διαδικασίας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την 
όποια απογοήτευσή τους στο τέλος της.
Από την άλλη η ψηφιακή εκτύπωση ανοίγει μια σειρά νέων 
δυνατοτήτων όπως οι εφαρμογές short run, οι επιγραφές, κ.ά. 
πέρα από τις ικανότητες άλλων διαδικασιών εκτύπωσης. Πρέπει 
να είναι οι πελάτες σας ενήμεροι για αυτές τις δυνατότητες.  
Η ψηφιακή εκτύπωση είναι περισσότερο από μια ευκαιρία 
να γίνει η ίδια εργασία με έναν διαφορετικό τύπο μηχανής. 
Αντίθετα, η ψηφιακή εκτύπωση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
ως τρόπος επέκτασης των δυνατοτήτων για κέρδος και της 
αποδοτικότητας της εταιρείας σας. 
Εκείνοι που αναγνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως τις 
δυνατότητες της ψηφιακής απεικόνισης θα είναι εκείνοι που 
θα καινοτομήσουν, θα επεκταθούν και θα αυξήσουν τα κέρδη 
τους. 
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Όταν το μελάνι δεν είναι το 
πρόβλημα 

Προβλήματα στην εκτύπωση μπορεί να εμφανιστούν ανά 
πάσα στιγμή. Δεν μπορεί όμως πάντα να φταίει το μελάνι. Ας 
δούμε ποιοι άλλοι είναι οι πιθανοί «εχθροί» ώστε να έχουμε ένα 
άσχημο εκτυπωτικό αποτέλεσμα. 

   Μεταβλητές όπως η ένταση της επιφάνειας του υλικού 
εκτύπωσης, η διαστολή των υλικών ή η απορρόφηση 
του μελανιού προσδίδουν νέες διαστάσεις στα LWF υλικά 
εκτύπωσης. Αν το υλικό δεν προωθείται σωστά θα έχουμε 
στρώσεις υγρού μελανιού στην επιφάνεια ή αν το υλικό 
στραβώσει, έστω και λίγο, θα έχουμε θαμπάδες. Η επικεράμωση 
(tiling) είναι ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν τι 
άλλο μπορεί να φταίει, εκτός του μελανιού.
   Το μελάνι είναι πάντα σημαντικό, αλλά δεν μπορείτε να 
κατηγορείτε τους κατασκευαστές μελανιού για όλα τα 
προβλήματα στην εκτύπωσή σας. 
   Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την συνοχή του χρώματος, 
παρατηρείτε θαμπάδα ή εξασθένιση του, δεν ευθύνεται πάντα 
το μελάνι. Ελέγξτε την πιθανή «ενοχή» του υλικού εκτύπωσης 
ή του εκτυπωτή.  Ο ιδανικός συνδυασμός είναι η απόλυτη 
εναρμόνιση υλικού εκτύπωσης και μελάνης στον συγκεκριμένο 
εκτυπωτή, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό.  
Προβλήματα όπως το να ψεκάζεται το μελάνι έξω από τα όρια 
εκτύπωσης, αργεί να στεγνώσει ή δεν λειτουργεί σωστά, είναι 
πολύ κολλώδες ή πολύ υγρό, περιέχει ή δεν περιέχει πολύ 
χρωστική, κ.λ.π είναι καθημερινά φαινόμενα στη διαδικασία 
της εκτύπωσης. 
   Καλό θα ήταν να μην συγχέονται οι εκτυπωτές γραφείου 
(και τα προβλήματα τους) με τους εκτυπωτές μεγάλου 
σχήματος.  Στους LWF εκτυπωτές οι παράμετροι οι οποίες 
εμπλέκονται και ευθύνονται για το σωστό αποτέλεσμα είναι 
πολύ περισσότερες. Παράμετροι όπως η επιφάνεια του υλικού 
εκτύπωσης και η απορροφητικότητά της, οι ιδιότητες του 
συγκεκριμένου μελανιού, ή η έλλειψη calibration. Μια άλλη 
σημαντική παράμετρος είναι τα ίδια τα χρώματα (οι χρωματικές 
ουσίες) του μελανιού, όπου σίγουρα διαφέρουν από τον έναν 
κατασκευαστή με τον άλλο. Το magenta της Χ εταιρείας δεν 

αποδίδει την ίδια ζωντάνια ή ένταση, ή δεν στεγνώνει το ίδιο 
γρήγορα με το magenta της Υ εταιρείας.  Ακόμη και το πόσο 
καλή πρόσφυση έχουν οι κεφαλές εκτύπωσης πάνω στο υλικό 
μπορεί να επηρεάσει το σωστό αποτέλεσμα. 
   Ας υποθέσουμε ότι τυπώσατε ένα όχι-τόσο-καλά-τυπωμένο 
banner. Η πρώτη σκέψη είναι ότι φταίει το μελάνι! Σίγουρα είναι 
σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση του χρώματος, αλλά οι 
κεφαλές εκτύπωσης δεν έχουν καμία ευθύνη;   Η βιομηχανία 
των μελανιών ξεκίνησε από τα dye μελάνια, προχώρησε στα 
pigment, συνέχισε στα solvent, ενίσχυσε παράλληλα τα pig-
ment UV, και γενικά βρίσκεται σε μια διαρκή εξελικτική πορεία 
καθώς αντιμετωπίζει τα όποια νέα ζητήματα ανακύπτουν από 
την εξέλιξη.  Τα dye μελάνια εξασθενούν πολύ γρήγορα από 
την UV ακτινοβολία. Τα pigment και τα solvent διαρκούν πολύ 
περισσότερο. Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί δεν είναι η 
διάρκεια ζωής του μελανιού αλλά η σταθερότητα του μίγματος 
πάνω στον φορέα (υλικό εκτύπωσης).  Δεν είναι λίγες οι φορές 
που το μίγμα διαλύεται αφήνοντας τη χρωστική στο υλικό  
εκτύπωσης και το μελάνι στην κεφαλή. Και αν έχει επιλεγεί 
λάθος υλικό-φορέας (π.χ. υλικό επιστρωμένο για χρήση με sol-
vent μελάνια) το αποτέλεσμα θα είναι συσσώρευση μελανιού 
στις κεφαλές, λερωμένες κεφαλές αφού το υλικό δεν θα 
απορροφά το μελάνι και υλικό κατεστραμμένο το οποίο εν 
δυνάμει θα δημιουργήσει πρόβλημα στις κεφαλές. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον καθαρισμό των κεφαλών. Τα 
βουλωμένα ακροφύσια θα δώσουν ελαττωματική εκτύπωση, 
με κόστος τόσο οικονομικό όσο και χρόνου.
   Το μελάνι είναι το κεντρικό σημείο σε κάθε μορφή 
εκτύπωσης. Αν έχετε αποκτήσει έναν πανάκριβο εκτυπωτή και 
χρησιμοποιείτε πολύ φθηνά after sale μελάνια ή έχετε έναν 
φθηνό εκτυπωτή και χρησιμοποιείτε πανάκριβα μελάνια δεν 
θα πάρετε ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης ένας 
καλός εκτυπωτής με ακριβά μελάνια, αλλά χωρίς να υπάρχουν 
οι κατάλληλες ικανότητες για τον ικανοποιητικό χειρισμό των 
δυνατοτήτων του μηχανήματος, θα οδηγήσει πάλι στα μη 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Ένας καλός (και ίσως ακριβός) 
εκτυπωτής με τα κατάλληλα brand-name μελάνια, με τις 
απαραίτητες γνώσεις χειρισμού και φυσικά σωστά calibrated 
θα δώσει τα καλύτερα δυνατά και εγγυημένα αποτελέσματα. 
Ακόμη και αν όλα τα παραπάνω πληρούνται και επιλέξετε λάθος 
υλικό τότε οδηγούμαστε στο ίδιο αναπόφευκτο (αρνητικό) 
αποτέλεσμα.  Αν το υλικό δεν είναι καλό, η εκτύπωση θα είναι 
από μέτρια και κάτω ( = απαράβατος κανόνας).   Η βέλτιστη 
εκτύπωση έχει να κάνει και με το πόσο καλή είναι η επίστρωση 
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του υλικού, με την σύσταση της επιφάνειας εκτύπωσης, ακόμα 
και με το πόσο καλά έχει κοπεί το υλικό, αν «έμεινε» τόσο ώστε 
να χάσει την μνήμη του, κ.λ.π. Για παράδειγμα, αν το υλικό 
δεν κοπεί καλά θα υπάρχουν ρινίσματα και σκόνες, οι οποίες 
δεν θα αφήσουν το μελάνι να επικαθήσει σωστά στο υλικό. Ο 
παράγοντας τιμή δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος για 
την καλή εκτύπωση. Το φθηνό βινύλιο με τα φθηνά μελάνια 
δεν μπορεί παρά να δώσει μια φθηνή εκτύπωση.  Σίγουρα ο 
ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η τιμή αποτελεί πλεονέκτημα 
στη διαδικασία της πώλησης, όχι όμως ενάντια στην ποιότητα 
και στην σωστή παροχή υπηρεσιών. Μην ξεχνάτε ότι το 
“όνομα” δημιουργείται πολύ δύσκολα και χρονοβόρα, αλλά 
καταστρέφεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Εάν επιλέξετε ένα 
καλό προϊόν θα διαπιστώσετε ότι , εκτός του ότι «γράφει» 
καλύτερα στην εκτύπωση, διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα η 
κοπή ή η επικόλλησή του.  
   Μια απλή και εύκολη ερώτηση. Πώς δείχνει το μελάνι στην 
εκτύπωσή σας; Αν το δούμε από την πλευρά του υλικού 
εκτύπωσης υπάρχουν τρεις παράγοντες που καθορίζουν το 
πώς θα φαίνεται το μελάνι, η φωτεινότητα, η απορρόφηση 
και ο συντελεστής ανάκλασης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
περιγράφουν τη δεκτικότητα του coating του υλικού 
εκτύπωσης  μέσω του μελανιού.  Και εδώ έρχεται να βοηθήσει (ή 
να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου) το RIP. Το λογισμικό χρειάζεται τις 
χρωματικές πληροφορίες για το μελάνι και το υλικό εκτύπωσης 
για να δώσει στον εκτυπωτή τις σωστές οδηγίες διαχείρισής 
τους. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες σε κάθε πέρασμα (pass ή 
ελληνιστί πάσο) της κεφαλής θα είχατε περισσότερο ή λιγότερο 
μελάνι από όσο θα μπορούσε να δεχτεί το υλικό και ως φυσικό 
επακόλουθο θα ήταν η κακή ποιότητα εκτύπωσης.  
   Τα χρώματα που βλέπουμε στην οθόνη είναι διαφορετικά από 
αυτά που λαμβάνουμε στην εκτύπωση.  Αν έχουμε τυπώσει ένα 
συγκεκριμένο αρχείο και ξανατυπώνοντάς το μετά από μερικές 
μέρες διαπιστώσουμε διαφορά στα χρώματα, αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να επαναβαθμονομήσουμε τον  εκτυπωτή.  Παράλληλα, 
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι κεφαλές εκτύπωσης έχουν 
«γεράσει», εκτός και αν βρίσκεστε σε μια περιοχή με μεγάλη 
υγρασία, η συγκέντρωση της οποίας στις κεφαλές δημιουργεί 
τέτοια προβλήματα.  Στον αντίποδα, το �rmware του εκτυπωτή 
και το λογισμικό RIP μπορούν να «κρατήσουν» τις ρυθμίσεις 
των κεφαλών, χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση κάθε φορά. 
   Μια δεύτερη ερώτηση. Έχετε σύστημα στέγνωσης;  Ή, έστω, 
αφήνετε την εκτύπωση να στεγνώσει;  Ίσως φαίνεται χαζή 
ερώτηση και είστε σίγουροι για την απάντηση αλλά σκεφτείτε 

το άλλη μία! Τα Drying Systems είναι, συνήθως, μια διάταξη 
ανεμιστήρων η οποία προσαρμόζεται μπροστά στον εκτυπωτή, 
στο σημείο εξόδου του τυπωμένου υλικού.  Φανταστείτε το 
εξής: έχετε έναν πανάκριβο εκτυπωτή, χρησιμοποιείτε original 
μελάνια, έχετε καλιμπράρει το μηχάνημά σας, χρησιμοποιείτε 
τα καλύτερα υλικά εκτύπωσης και ως αποτέλεσμα έχετε το 
φαινόμενο wet-on-wet (υγρό πάσσο πάνω σε μη στεγνό 
προηγούμενο πάσσο (μια σκούρα γραμμή ανάμεσα σε δύο 
λιγότερο έντονες) )  ή, ακόμα χειρότερα, ρολάρετε την εκτύπωση 
και αυτή γίνεται ένας ακέραιος solid κύλινδρος!   Όταν το υλικό 
εκτύπωσης “βγαίνει” από την εκτύπωση δεν πρέπει να έρθει 
σε επαφή με τίποτα. Δώστε του χρόνο να στεγνώσει αρκετά.  
Συνήθως τα τριάντα λεπτά είναι ικανοποιητικός χρόνος, επειδή 
η επιφάνεια των υλικών τείνει να είναι κολλώδη.  Αν πρόκειται 
για solvent μελάνια σε βαριά υλικά (banner, mesh, truck ban-
ner, κλπ) ο χρόνος της πλήρους εξατμίσεως των διαλυτών 
μπορεί να φτάσει και τις δώδεκα ώρες.  Επίσης, πολύ βασικός 
παράγοντας είναι και οι συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας 
του χώρου του εκτυπωτή.  Συνήθως, σταθερή θερμοκρασία 
και υγρασία βοηθά τις κεφαλές να δουλεύουν σωστά, χωρίς 
να στεγνώνει ή να εξατμίζεται το μελάνι. Ο κάθε εκτυπωτής 
έχει δικές του ιδανικές συνθήκες, τις οποίες θα πρέπει να τις 
πληροφορηθείτε και να τις εφαρμόσετε.
   Τελειώνοντας, να κάνω άλλη μία απλή ερώτηση. Αν 
δουλεύετε με gloss υλικά, πόσες φορές είδατε τα δακτυλικά 
σας αποτυπώματα πάνω στην εκτύπωση;  Ο λόγος είναι απλός, 
ο ιδρώτας και το λίπος από τα δάχτυλά μας μεταφέρεται και 
απορροφάται από το υλικό εκτύπωσης, δημιουργώντας ένα 
layer, το οποίο δεν αφήνει το μελάνι να «γράψει». Η χρήση 
βαμβακερών γαντιών είναι η μόνη λύση.  Γενικά, κρατείστε τον 
χώρο του εκτυπωτή καθαρό και χωρίς υγρασία. 
   Την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στην 
εκτύπωση, ελέγξτε όλα τα παραπάνω για να διαπιστώσετε τι 
πραγματικά ευθύνεται για το πρόβλημα.
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Super Wide Format
  Η ψηφιακή εκτύπωση έχει γίνει πλέον μέρος της 
καθημερινότητάς μας. Και όχι μόνο λόγω της δουλειάς των 
περισσοτέρων μας, αλλά γιατί έχει εισχωρήσει τόσο πολύ στην 
ζωή μας, που την συναντάμε σχεδόν παντού. Παράδειγμα, οι 
ταράτσες των πολυκατοικιών, οι στάσεις των λεωφορείων, τα 
pisa και τα tre-vision, κλπ. Το μέγεθος όμως των παραδειγμάτων 
δεν είναι συμβατικό μέγεθος εκτύπωσης. Ανήκει σε μια 
ιδιαίτερη κατηγορία την Super ή Extra Wide Format (SWF). Ας 
προσπαθήσουμε να καθορίσουμε την έννοια Super Wide For-
mat, αναλύοντας κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά της. Το 
πλέον αντιληπτό είναι ότι μιλάμε για κάτι μεγάλο σε μέγεθος, 
εντυπωσιακό και πιθανά με εμβέλεια θέασης. 
   Ο πιο απλός τρόπος να ξεκινήσουμε την προσέγγιση είναι 
το πλάτος! Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα πρέπει τα μηχανήματα 
με πλάτος από 1,60Μ και πάνω να χαρακτηρίζονται ως SWF. 
Κάποιοι άλλοι θέτουν το όριο αυτό στα 1,80Μ. Το λογικότερο, 
βάση των παραπάνω μεγεθών, θα ήταν να λέγονται large for-
mat και τα μηχανήματα με φάρδος εργασίας πάνω από 2,5Μ 
να έχουν το χαρακτηρισμό super ή extra ή ultra wide format. 
Τα μελάνια που χρησιμοποιούν είναι solvent based και η 
ταχύτητα εκτύπωσης είναι εξαιρετικά μεγάλη. Στα παλιότερα 
μηχανήματα παρατηρούσαμε μεγάλη ταχύτητα με χαμηλή 
όμως ανάλυση. Στα νεότερα μηχανήματα η ταχύτητα έγινε 
ακόμη μεγαλύτερη και η ανάλυση έγινε ίσως και καλύτερη από 
τα large format μηχανήματα. Βέβαια, η ταχύτητα παραγωγής 
παραμένει ο πιο σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης των 
swf μηχανημάτων. Οι πολύ υψηλές ταχύτητες επιτυγχάνονται 
από τον συνδυασμό της ύπαρξης συστημάτων κεφαλών 
εκτύπωσης με την χαμηλή ανάλυση του αρχείου. Ενδεικτικά, το 
XLjet της HP Scitex Vision(image1), αποδίδει 85 τετραγωνικά 
μέτρα ανά ώρα στην Draft mode, ενώ στην Quality mode 
αποδίδει 28 τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα. Είναι πλέον φανερό 
ότι η ταχύτητα, εκτός του φάρδους εργασίας, καθορίζει επίσης 
το πιο μηχάνημα ανήκει στην Super Wide κατηγορία. 
   Ένας ακόμη τρόπος καθορισμού, σε ποια κατηγορία ανήκει 
κάποιο μηχάνημα, είναι και οι εφαρμογές για τις οποίες είναι 
σχεδιασμένο. Οι ανάγκες που καλύπτουν τα μηχανήματα αυτά 
είναι συνήθως τα billboards, τα banners μεγάλου σχήματος, 
η κάλυψη μεγάλων επιφανειών (κάλυψη κτιρίων, θεατρικά 
σκηνικά, κλπ.), οι μεγάλες επιφάνειες αυτοκινήτων (tractors 
φορτηγών), κλπ (graphic1). 

   Η εκτύπωση διαφημιστικών πινακίδων (billboards) είναι η 
πιο συνηθισμένη εφαρμογή των SWF εκτυπωτών. Η εκτύπωση 
γίνεται είτε σε banner vinyl (μουσαμάς) και τοποθετείται σε 
κάποιο πλαίσιο, συνήθως μεταλλικό, είτε σε αυτοκόλλητο 
βινύλιο και επικολλάται στην επιφάνεια του billboard, η οποία 
σε αυτή την περίπτωση είναι από ξύλο. Μια άλλη συνήθης 
εφαρμογή είναι η κάλυψη οχημάτων. Δεν μιλάμε φυσικά για 
τα επιβατηγά ή μικρού μεγέθους επαγγελματικά αυτοκίνητα, 
αλλά για την κάλυψη των επιφανειών ενός φορτηγού και του 
trailer του, των tractors των μεγάλων φορτηγών, ακόμη και 
αεροπλάνων, τρένων και λεωφορείων. Η κάλυψη κτιρίων, είτε 
για διαφημιστικούς λόγους, είτε για την κάλυψη των εργασιών 
δόμησης ή αναδόμησης, είναι μια καινούργια αγορά για αυτό 
το σχήμα εκτύπωσης. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην 
κατασκευή κτιρίων, έχει γίνει κυρίαρχη τάση να καλύπτεται 
ο ιστός του κτιρίου και οι σκαλωσιές με μια εκτύπωση η 
οποία δείχνει την τελική όψη του κτιρίου. Και φυσικά λόγω 
του μεγέθους εκτύπωσης δεν θα μπορούσε να το αποδώσει 
καλύτερα παρά μόνο ένας SWF εκτυπωτής. Επίσης διαφημιστικά 
banners εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, σε μουσεία, εκθέσεις, 
αθλητικούς χώρους και γήπεδα. Τα καινούργια μηχανήματα, με 
τις βελτιώσεις που έχουν στην δυνατότητα απόδοσης υψηλής 
ανάλυσης, είναι ικανά και για εφαρμογές εσωτερικού χώρου 
όπου εξ’ ορισμού απαιτείται πολύ καλή απόδοση του γραφικού. 
Πλέον, μπορούν να τυπώνουν και σε υφάσματα, τεντόπανα και 
μοκέτες! 
   Για να ασχοληθεί κάποιος με την SWF εκτύπωση δεν απαιτείται 
μόνο ο ανάλογος εκτυπωτής. Αρχικά θα πρέπει να σταθμιστεί 
ποιος εκτυπωτής, με τι μελάνια, τι απόδοσης εικόνας και ποιας 
ταχύτητας παραγωγής καλύπτει τις ανάγκες παραγωγής που 
έχει η κάθε εταιρεία που θα ήθελε να ασχοληθεί με το SWF. 
Επίσης θα πρέπει να σταθμιστούν οι ανάγκες των πελατών 
της, το κόστος απόκτησης-απόσβεσης-εκτύπωσης και φυσικά 
το αποτέλεσμα της εκτύπωσης να καλύπτει τα standards της. 
Ακόμη, θα πρέπει να εκτιμηθεί αναλυτικότερα το είδος των 
μελανιών, η διάρκεια τους, το color gamut, κλπ. 
   Η διαφοροποίηση μιας SWF εταιρείας από μια Large For-
mat, όσον αφορά τον εκτυπωτή, είναι η εξής: Ο SWF έχει 
μεγάλο κόστος απόκτησης και πολύ χαμηλό κόστος απόδοσης 
(οικονομικά μελάνια, οικονομικά υλικά, λιγότερη συντήρηση, 
κλπ.) σε αντίθεση με έναν LF εκτυπωτή, ο οποίος έχει 
χαμηλότερο κόστος απόκτησης αλλά το κόστος λειτουργίας 
του είναι αρκετά μεγαλύτερο. Το ποιος εκτυπωτής είναι 
καλύτερος για κάποιον εξαρτάται από την αγορά στην οποία 
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απευθύνεται. Μια μεγάλη διαφημιστική ή διαφημιζόμενη 
εταιρεία πιθανά να θέλει χαμηλό κόστος εκτυπώσεων λόγω του 
μεγάλου όγκου της διαφήμισής της, ενώ μια μεσαία εταιρεία 
να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα εκτύπωσης και 
όχι στο κόστος. 
   Ένας βασικός παράγοντας είναι και το κόστος απόσβεσης 

για αυτούς τους εκτυπωτές. Η πιο λογική συνθήκη για τον 
καθορισμό του κόστους απόσβεσης είναι το συνολικό κόστος 
απόκτησης του εκτυπωτή, ο επιθυμητός χρόνος απόσβεσης, 
ο υπολογισμός των ετήσιων δαπανών του (service, επέκταση 
εγγύησης, κλπ), το κόστος μελανιού ανά τετραγωνικό μέτρο 
και φυσικά η ταχύτητα εκτύπωσης του μηχανήματος ως 
παράγοντας απόδοσης. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να 
διαφοροποιείται ο τελευταίος παράγοντας αφού όταν αυξάνει 

η ποιότητα παραγωγής συνήθως μειώνεται η ταχύτητα. 
   Τα μέχρι σήμερα υλικά για εκτυπώσεις SWF ήταν το 
αυτοκόλλητο βινύλιο και ο μουσαμάς. Τελευταία, έχουν 
κάνει δυναμική είσοδο στην συγκεκριμένη αγορά νέα υλικά 
αυξάνοντας κατακόρυφα τις δυνατότητες των εκτυπωτών 
αυτών. Υλικά όπως συνθετικά χαρτιά, Tyvek®, artistic Mesh, 

υφάσματα, backlit �lms, One Way Vision υλικά, κ.α. Οι τιμές τους 
μέρα με τη μέρα συμπιέζονται, είτε λόγω του ανταγωνισμού 
μεταξύ των εταιρειών παραγωγής, είτε λόγω της εισόδου της 
Κίνας στο «παιχνίδι» των υλικών εκτύπωσης. 
   Τα μελάνια που χρησιμοποιούν είναι αρκετά μεγάλο και 
ιδιαίτερο κεφάλαιο. Με δυο λόγια μπορεί κάποιος να πει 
ότι χρησιμοποιούν μελάνια διαλύτη (solvent based) και να 
καλύψει πλήρως το θέμα. Είναι όμως λίγο πιο πολύπλοκο από 
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αυτή την απλοποίηση. Υπάρχουν διάφορα solvent μελάνια, 
ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε διαλύτη, την αντοχή 
τους σε εξωτερικές συνθήκες, το φίλτρο UV, κλπ. Όλα τα 
μελάνια διαλύτη δεν «γράφουν» σε όλα τα υλικά. Συνήθως τα 
υλικά που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής SWF είναι ανεπίστρωτα, 
δηλαδή δεν έχουν στην επιφάνειά τους κάποιον καταλύτη 
ως επίστρωση για την σταθεροποίηση του μελανιού πάνω 
στο υλικό. Και αυτό γιατί η διεργασία της εκτύπωσης solvent 
χαρακτηρίζεται ως εκτύπωση «μέσα» στο υλικό. Να σημειωθεί 
ότι αυτό αφορά τα μελάνια solvent και την αντίστοιχη 
διεργασία και όχι τα μελάνια organic-Solvent, και λοιπά 
σχετικά. Ο πιο εύκολος τρόπος, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα 
testing στο προς εκτύπωση υλικό ώστε να φανεί αμέσως, και 
χωρίς κόστος, το πώς συμπεριφέρεται το μελάνι στο υλικό. Οι 
εκτυπωτές αυτοί, συνήθως, διαθέτουν 
ειδικού τύπου συστήματα στέγνωσης (IR 
dryers, Delta type, κλπ.) για την εξάτμιση 
του διαλύτη από την εκτύπωση. Παρότι 
μπορεί να δείχνει στεγνή η εκτύπωση, 
χρονικά, συνήθως απαιτούνται 
κάποιες ώρες για την πλήρη εξάτμισή 
του. Τα μελάνια βάσης διαλύτη είναι 
σχεδιασμένα για διάρκεια σε εξωτερικές 
συνθήκες από 2 έως 5 χρόνια χωρίς την 
ανάγκη πλαστικοποίησης ή βερνίκωσης. 
Η διάρκεια αντοχής εξαρτάται από 
πολλούς εξωγενείς παράγοντες με 
κυριότερους την ηλιακή ακτινοβολία και 
την ατμοσφαιρική υγρασία.   
   Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον 
απαιτούμενο και απαραίτητο εξαερισμό 
του χώρου. Και φυσικά στην ύπαρξη 
επαρκούς χώρου εργασίας. Θα πρέπει 
να υπολογιστεί ο χώρος λειτουργίας 
του εκτυπωτή (φόρτωση-αποφόρτωση 
υλικών, χειρισμός, κλπ.). Φανταστείτε να 
πρέπει να διαχειριστείτε μια εκτύπωση 
κάλυψης ενός κτιρίου…και να μην 
υπάρχει διαθέσιμος χώρος! 
      Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν 
να αντιμετωπίσουν οι «εμπλεκόμενοι» 
με το SWF είναι το ερώτημα της 
υπερκάλυψης. Σε μία τελευταία έρευνα 
(2004) υπήρχαν σε παγκόσμια βάση 

εγκατεστημένοι πάνω από 3.000 SWF εκτυπωτές, με προοπτική 
να φτάσουν το τέλος του 2006 σε περίπου 5.000. Αν δεχτούμε 
ότι κάθε τέτοια μηχανή μπορεί να παράγει μεταξύ 30 και 100 
τετραγωνικών μέτρων ανά ώρα, φανταστείτε για πόσο υλικό 
μιλάμε! Και το ερώτημα πλέον μορφοποιείται ως εξής: υπάρχει 
αγοραστικό κοινό και κατ’ επέκταση δυνατότητα ανάπτυξης 
του SWF και ποιά η πορεία και εξέλιξη του LWF; Πάντως η μέχρι 
σήμερα τάση της παγκόσμιας αγοράς δείχνει ότι ο κορεσμός 
απέχει ακόμα αρκετά. Παρόλο που οι τιμές συμπιέζονται, 
παρόλο που οι εκτυπωτές αυξάνονται, παράλληλα αυξάνεται 
και η διαφημιστική ανάγκη, οι απαιτήσεις των διαφημιζόμενων 
και τα διαφημιστικά μέσα.
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8-χρωμία εκτύπωσης: 
Τι είναι marketing και τι πραγματικότητα;

Δεδομένου ότι οι εκτυπώσεις μεγάλου σχήματος συνεχώς 
εξελίσσονται, νέες τεχνολογίες και πρόοδοι προστίθενται στην  
συνεχή ροή των νέων προϊόντων. 
Αυτές οι πρόοδοι δεν έχουν περιοριστεί στις αλλαγές στην 
τεχνολογία Inkjet. Καλύπτουν επίσης τις νέες έννοιες στα 
χρωματικά συστήματα και τη διαχείριση χρώματος, μερικές από 
τις οποίες αναπτύχθηκαν μόνο για το ευρύ σχήμα εκτύπωσης. 
Πριν μερικά χρόνια η 4χρωμη εκτύπωση ήταν ο μόνος τρόπος 
χρωματισμού των μεγάλου σχήματος εκτυπώσεων. Σήμερα 
οι εταιρείες κατασκευής χρησιμοποιούν τέτοια ορολογία και 
πολλαπλές έννοιες για το χρώμα που συχνά περιγράφουν τα 
ίδια πράγματα με άλλα λόγια. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιούνται όροι και 
ορολογίες σχετικά και αναφορικά στο χρώμα και την εκτύπωση, 
οι οποίες απέχουν πάρα πολύ από την ίδια την ουσία της 
εκτύπωσης. Η πρόθεσή μας στις παρακάτω γραμμές είναι να 
βοηθήσουμε, όσο μπορούμε, στην αποσαφήνιση της έννοιας 
“*-χρωμίας” στην εκτύπωση, επισημαίνοντας τα συν και τα 
πλην της κάθε επιλογής.
Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι εκτυπωτές, εκτός του 
χρώματος, διαφέρουν στη διαχείριση της χρωματικής κλίμακας, 
στο διάστημα χρώματος, στην ανάλυση dpi και σε άλλα. 
Ας δούμε λοιπόν με δυο λόγια τι σημαίνει 6χρωμία, 8χρωμία, 
dark & light χρώματα, Hexachrome system, κλπ. 
•	 Ψηφιακή	διαδικασία	4	χρωμάτων	4C,	είναι	η	διαδικασία	
εκτύπωσης με τα 4 βασικά χρώματα CMYK (κυανό, ματζέντα, 
κίτρινο και μαύρο). Επίσης αποκαλούνται και Dark χρώματα. 
•	 Ψηφιακή	διαδικασία	6	χρωμάτων	6C,	είναι	η	διαδικασία	
εκτύπωσης με χρήση των 4 βασικών dark χρωμάτων με την 
προσθήκη δύο light «εξασθενημένων» χρωμάτων, οπότε 
έχουμε τη βασική CMYK & Lc, Lm. 
•	 Ψηφιακή	διαδικασία	8	χρωμάτων	8C,	είναι	η	διαδικασία	
εκτύπωσης με χρήση των 4 βασικών dark χρωμάτων με 
την προσθήκη τεσσάρων «εξασθενημένων» χρωμάτων, 
οπότε έχουμε την βασική CMYK & Lc, Lm, Ly, Lk. Η χρήση 
της 6χρωμίας και της 8χρωμίας οδήγησε τη διαδικασία 
εκτύπωσης σε υψηλότερα ποιοτικά στάνταρτς απεικόνισης και 
αποτελέσματος.
•	 	 Ψηφιακή	 διαδικασία	 6	 χρωμάτων	 6C-Hexachrome™,	
είναι η διαδικασία εκτύπωσης, που αναπτύχθηκε από την Pan-

tone, με χρήση των 4 βασικών dark χρωμάτων με την προσθήκη 
των πορτοκαλί και πράσινου. Το χρωματικό σύστημα Hexa-
chrome δημιουργήθηκε από την ανάγκη προσομοίωσης στην 
ψηφιακή εκτύπωση των spot χρωμάτων, τα οποία ήταν γνωστά 
ως PMS (Pantone® Matching System), τα οποία χρησιμοποιεί η 
μεταξοτυπία και η o�set εκτύπωση. 
Υψηλής απόδοσης και ποιότητας χρώμα μπορεί να επιτύχει 
όποια διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιεί πάνω από τα 
τέσσερα βασικά dark χρώματα. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος 
“Hi-Fi” για την εκτύπωση, αναφέρεται σε όποια από τις επιλογές 
6C, 8C ή Hexachrome.

6/8χρωμία : τα πλεονεκτήματα

Χρωματικό Φάσμα
Στην εικόνα 1 βλέπουμε τρία διαφορετικά πολύγωνα. Κάθε μία 
από τις 6 γωνίες αντιστοιχεί σε ένα από τα βασικά χρώματα 
C,M,Y,R,G,B. Η περιοχή μεταξύ των γωνιών αντιπροσωπεύει 
όλα τα χρώματα που μπορεί να παραχθούν με αυτό το set 
χρωμάτων. Το σύνολο αυτό ονομάζεται χρωματικό φάσμα ή 
Color Gamut. Η διαφορά μεταξύ των χρωματικών φασμάτων 
ονομάζεται χρωματικό κενό ή Color Space, και επιτρέπει 
την ουσιαστική μελέτη της διαφοράς απόδοσης μεταξύ των 
εκτυπωτών.  
Η κλίμακα χρώματος διαφέρει από εκτυπωτή σε εκτυπωτή, 
και αυτό οφείλεται στη διαφορετική πυκνότητα και διαδικασία 
παραγωγής του μελανιού από την κάθε εταιρεία. Στην εικόνα 
1, το γκρι πολύγωνο αντιστοιχεί στην 6χρωμία Chromaline®, 
η οποία συνήθως χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς. Το 
μπλε πολύγωνο αντιστοιχεί σε κάποιον 4χρωμο εκτυπωτή 
ενώ το κόκκινο πολύγωνο αντιστοιχεί σε κάποιον άλλο 
4χρωμο εκτυπωτή. Η διαφορά της θέσης των πολυγώνων μας 
φανερώνει ότι κάποιος εκτυπωτής μπορεί να έχει καλύτερη 
απόδοση, με περισσότερες αποχρώσεις, στο πράσινο ενώ 
κάποιος άλλος αντίστοιχα να υπερτερεί στο κόκκινο, κλπ. Μια 
επίσης βασική παράμετρος είναι και η επιλογή του υλικού 
εκτύπωσης, το οποίο συμβάλει ουσιαστικά στην απόδοση του 
χρωματικού φάσματος. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό 
της υψηλής απορρόφησης των υλικών Flex δίνει πιο ζωντανά 
χρωματικά αποτελέσματα απ’ ότι το απλό χαρτί. Το σύστημα 
εκτύπωσης Dark/Light συμπληρώνει η dark βασική τετράδα 
χρωμάτων είτε από 2 (στην 6χρωμία) είτε από 4 χρώματα (στην 
8χρωμία). Βασικά, οι ίδιες χρωστικές ουσίες διαμορφώνουν τις 
χρωματικές κλίμακες στην 4/6/8χρωμη εκτύπωση. Επομένως 
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τα εξωτερικά όρια της κλίμακας είναι τα ίδια. Ωστόσο, η 
6χρωμη και η 8χρωμη εκτύπωση παράγει ένα ελαφρώς 
ευρύτερο χρωματικό φάσμα. Η εναλλακτική 6χρωμία Hexa-
chrome OG, με την χρήση πορτοκαλί και πράσινου, έχει ένα 
προφανές προβάδισμα στο χρωματικό φάσμα σε σχέση με 
τα συστήματα Dark/Light. Όμως το Hexachrome OG σύστημα 
«πάσχει» λόγω της χαμηλής ταχύτητας παραγωγής και της μη 
ευρείας αποδοχής του από την αγορά λόγω της δυσκολίας 
προσαρμογής της χρωματικής διαχείρισης.

Μείωση του κόκκου
Δύο παράμετροι είναι κυρίως υπεύθυνοι για την εμφάνιση 
του φαινομένου του κόκκου στην εκτύπωση. Η πυκνότητα 
του μελανιού και η θέση των εκτυπωμένων κουκίδων στο 
υλικό εκτύπωσης. Το φαινόμενο του κόκκου εμφανίζεται πιο 
συχνά στα σημεία υψηλού και μέσου τόνου, που απεικονίζουν 
το ανθρώπινο δέρμα, τα παστέλ χρώματα και σε εικόνες gra-
dient. Μια από τις πιο ουσιαστικές επιτυχίες των 8χρωμων 
συστημάτων είναι η επιτυχία εξάλειψης του φαινομένου αυτού. 
Και ο λόγος είναι η χρήση των τεσσάρων light χρωμάτων, τα 
οποία ουσιαστικά τυπώνουν «πάνω» στα τέσσερα βασικά 
προσθέτοντας στην πυκνότητα του χρώματος, δίνοντας 
«δυνατότερο» αποτέλεσμα συγκριτικά με ένα 4χρωμο 
σύστημα. Με την εκτύπωση περισσότερων σημείων του 
ελαφριού μελανιού σε μια συγκεκριμένη περιοχή και την 
ενίσχυση των γκρίζων επιπέδων, η αντίθεση μεταξύ των 
τυπωμένων σημείων και του υλικού είναι αόρατη στο γυμνό 
μάτι και επομένως εμφανίζεται λιγότερο κοκκώδης. Αυτός 
ο σχηματισμός συμβάλλει στο πολύ ομαλότερο, ομοιογενές 
αποτέλεσμα εκτύπωσης , με συνέπεια τη ρεαλιστική ποιότητα 
εικόνας χωρίς grain (το φαινόμενο του κόκκου). Προφανώς, 
ένα 8C σύστημα θα παραγάγει πιο ομαλότερες εικόνες από ένα 
6C σύστημα, ειδικά στις περιοχές πλούσιες στο Κ και Υ.

Ουσιαστική(ή προσπελάσιμη) και φαινομενική ανάλυση
Η ανάλυση της εκτύπωσης περιγράφεται συμβατικά από 
τον αριθμό των σημείων που είναι τυπωμένα ανά ίντσα και 
μετριέται σε dpi (dot per inch). Αυτό μοιάζει με ένα φανταστικό 
πλέγμα όπου ο εκτυπωτής “τοποθετεί” τα σημεία του μελανιού. 
Ο όρος “προσπελάσιμη ανάλυση” αναφέρεται στον αυστηρό 
και απόλυτο αριθμό που ο εκτυπωτής μπορεί να διαχειριστεί 
και να τοποθετήσει πάνω σε κάθε γραμμική ίντσα της προς 
εκτύπωση επιφάνειας. Ένα 8χρωμο σύστημα παράγει διπλά 
γκρίζα επίπεδα ανά ίντσα, επομένως μια εικόνα ανάλυσης 

370dpi τυπωμένη σε 8C σύστημα δείχνει ίδια στο ανθρώπινο 
μάτι με μια εικόνα 740dpi τυπωμένη σε ένα σύστημα 4C. Με 
δυο λόγια το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί τις 
μικρές χρωματικές διαφορές λόγω φυσικών περιορισμών, 
οπότε και οι δύο εικόνες θα φαίνονταν ίδιες. Θα μπορούσαμε 
λοιπόν να ισχυριστούμε ότι ένας 8χρωμος εκτυπωτής, έχει 
προσπελάσιμη ανάλυση 370dpi και προφανή ανάλυση 740dpi.

Εν κατακλείδι
Τις διαφορές μεταξύ των 4χρωμων και 8χρωμων συστημάτων 
θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε στα εξής:
•	 Ο	 8χρωμος	 εκτυπωτής	 «μετατρέποντας»	 την	
προσπελάσιμη ανάλυση σε προφανή επιτυγχάνει την καλύτερη 
απεικόνιση των λεπτομερειών της εικόνας.
•	 Ο	 8χρωμος	 εκτυπωτής	 εξασφαλίζει	 την	 καλύτερη	
χρωματική διαβάθμιση.
•	 Ο	8χρωμος	εκτυπωτής	παράγει	ζωηρότερα	χρώματα.
•	 Ο	8χρωμος	εκτυπωτής	μειώνει	αισθητά	το	φαινόμενο	
του κόκκου.

Επίσης, να σημειωθεί ότι και ο 6χρωμος εκτυπωτής είναι 
σχεδόν ίδιος με τον 8χρωμο, σε μικρότερη κλίμακα. Το βασικό 
μειονέκτημα του 8χρωμου εκτυπωτή είναι η πρόσθετη 
κατανάλωση μελανιού και η αργή ταχύτητα. 
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Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα συν και πλην των 4C & 8C συστημάτων.

Σύστημα εκτύπωσης Αριθμός χρωμάτων Γενικά 
χαρακτηριστικά

+ -

O�set / Μεταξοτυπία 4: CMYK + Spot 
χρώματα

Με τα spot χρώματα 
επιτυγχάνουμε 
ειδικά χρώματα που 
δεν βρίσκονται στο 
χρωματικό φάσμα

Spot χρώματα Μεγάλη 
κατανάλωση χρόνου 
προετοιμασίας (pre-
press & hardware) για 
την χρήση των spot 
χρωμάτων

4χρωμία 4: CMYK Εκτύπωση με 
τους όποιους 
περιορισμούς των 4 
μελανιών

Χαμηλή κατανάλωση 
μελανιού, υψηλή 
ταχύτητα εκτύπωσης

Φαινόμενο κόκκου, 
χαμηλό επίπεδο 
χρωματικού 
φάσματος

Hexachrome 6: CMYL + Orange, 
Green

Παραγωγή 
καλύτερων και 
απαλότερων τόνων 
από την 4χρωμία

Μεγαλύτερο 
χρωματικό φάσμα

Χαμηλή ταχύτητα 
παραγωγής, μη 
αποδοχή του από 
την αγορά λόγω 
της δυσκολίας 
προσαρμογής 
της χρωματικής 
διαχείρισης

6χρωμος Dark/Light 6: CMYK + Lc,Lm Παραγωγή 
καλύτερων και 
απαλότερων τόνων 
από την 4χρωμία, 
εξάλειψη του 
φαινομένου του 
κόκκου

Ενδυνάμωση 
της εικόνας, με 
πιο ρεαλιστικό 
αποτέλεσμα

Χαμηλή ταχύτητα, 
κατανάλωση 
μελανιού.

8χρωμος Dark/Light 8: CMYK+ Lc,Lm,Ly,Lk Παραγωγή 
καλύτερων και 
απαλότερων τόνων 
από την 4χρωμία 
και την 6χρωμία, 
εξάλειψη του 
φαινομένου του 
κόκκου

Ενδυνάμωση 
της εικόνας, με 
πιο ρεαλιστικό 
αποτέλεσμα από 
τα προηγούμενα 
συστήματα

Χαμηλή ταχύτητα, 
μεγάλη κατανάλωση 
μελανιού.
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Wide Format

Το να είναι ή να χαρακτηρίζεται, σήμερα, μια εταιρεία Wide 
Format εκτύπωσης κερδοφόρα δεν έχει να κάνει πάντα με το 
πόσα χρήματα βγάζει. Συχνά έχει να κάνει με το πόσα χρήματα 
κερδίζει. Η εκτύπωση inkjet, από τον τρόπο λειτουργίας της, 
ιδιαίτερα στο μεγάλο σχήμα, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα 
μελανιού και υλικού εκτύπωσης. Αλλά, αν το σύστημα 
εκτύπωσης δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, συνδυαστικά 
με το λογισμικό και τα υλικά εκτύπωσης θα οδηγήσει σε 
μια υπερκατανάλωση υλικών και μελανιού. Το οικονομικό 
αποτέλεσμα θα είναι ή να αυξηθούν οι τιμές των παρεχομένων 
υπηρεσιών οπότε πιθανά να χαθούν κάποιοι πελάτες ή να 
μειωθούν τα κέρδη της εταιρείας οπότε αυτό θα οδηγήσει σε 
πιθανές εσωτερικές τριβές και προβλήματα. 
Η εκτύπωση μεγάλου σχήματος αποτελεί, παγκοσμίως, 
την επικερδέστερη εφαρμογή των γραφικών τεχνών (ναι, 
στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά…). Οι επιλογές που 
έχουμε σήμερα, πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες. Σήμερα, 
ο συνδυασμός υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης και υψηλής 
ποιότητας απόδοσης, που σχεδόν όλοι οι εκτυπωτές παρέχουν, 
επιτρέπει την εκμετάλλευση χωρίς συμβιβασμούς και όρια των 
δυνατοτήτων και των υπηρεσιών των PSP. 
Σαν μια διαρκώς εξελισσόμενη βιομηχανία, οι εκτυπωτές 
υποβάλλονται σε συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη ως προς την 
ταχύτητα, τις κεφαλές εκτύπωσης, τα μελάνια και το λογισμικό 
(RIP και drivers). Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε αύξηση των 
εκτυπώσεων αφού οι νέες δυνατότητες των μηχανημάτων θα 
δίνουν νέες προτάσεις και λύσεις στις ανάγκες των πελατών. 
Κατ’ επέκταση, θα υπάρξουν ευκαιρίες για αύξηση των 
εσόδων, μέσα από τις νέες εφαρμογές που θα εμφανιστούν 
στο προσεχές μέλλον, μέσα από τα νέα υλικά εκτύπωσης που 
θα καλύψουν τις εφαρμογές αυτές, μέσα από τα νέα μέσα που 
θα χρησιμοποιηθούν για τις εφαρμογές αυτές καθιστώντας 

τις εταιρείες Print Service Provider ως βασικό μέρος αυτής της 
ανάπτυξης. 
Ξέρουμε ήδη μια μεγάλη σειρά εφαρμογών της WF εκτύπωσης, 
όπως οι επιγραφές, τα billboards, τα banners, η κάλυψη 
αυτοκινήτων και φορτηγών, τα displays, κ.α. Η τεχνολογία 
inkjet είναι η επιλογή για αυτές, λόγω του ευμετάβλητου της 
τεχνολογίας και των χαρακτηριστικών των μελανιών. Τα μελάνια 
πλέον είναι πολύ πιο ευπροσάρμοστα και έχουν επεκταθεί 
από την αρχική τετραχρωμία (CMYK), όχι μόνο σε χρωματική 
κλίμακα, αλλά δημιουργήθηκαν και νέες εναλλακτικές λύσεις 
όπως τα UV βερνίκια. Όλη αυτή η παρεχόμενη κλίμακα 
διαφορετικών μελανιών άνοιξε νέους ορίζοντες στις εταιρείες, 
παρέχοντας μεγαλύτερο εύρος λύσεων και προτάσεων 
στους πελάτες τους. Επιπλέον, η εργασία είναι εξ’ ολοκλήρου 
εξατομικεύσιμη, πολύ πιο όμορφη και ευδιάκριτη. 
Ειδικοί αναλυτές των τάσεων της βιομηχανίας των εκτυπώσεων, 
στις αναφορές τους προβλέπουν ότι η UV-curable τεχνολογία 
μελανιών θα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι από την 
“πίτα” των εκτυπώσεων παγκοσμίως. Η δυνατότητα απευθείας 
εκτύπωσης σε εύκαμπτα και άκαμπτα υλικά παρουσιάζεται ως 
μια μοναδική υπηρεσία. Από την άλλη οι περιβαλλοντολογικές 
ανησυχίες καλύπτονται από την φιλική-στο-περιβάλλον-και-
στον-χρήστη νέα τεχνολογία. 
Άλλο ένα θετικό στοιχείο της δυνατότητας εκτύπωσης σε 
rigid υλικά, όπως το γυαλί και το ξύλο, είναι η εξοικονόμηση 
του κόστους εφαρμογής. Η διαδικασία μέχρι σήμερα 
ήταν η εκτύπωση σε adh. vinyl και η τοποθέτηση του, από 
ειδικευμένους εφαρμοστές, στην επιφάνεια. Το πραγματικό 
κέρδος σε αυτή την εφαρμογή είναι ότι πλέον δεν υπάρχει 
περιορισμός από το background του υλικού εκτύπωσης. 
Στις ίδιες αναφορές σημειώνεται ότι η WF εκτύπωση έχει 
“ξεκλειδώσει” τη δημιουργικότητα σε όλη την αλυσίδα της 
παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός 
εκτυπωτών μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα ρολά υλικών 
εκτύπωσης, προσφέροντας έτσι μικρό set up χρόνο και 
μεγαλύτερη διάρκεια ασταμάτητης παραγωγής κερδίζοντας 
έτσι και χρόνο και χρήμα. Οι απαιτούμενοι καθαρισμοί του 
συστήματος μελάνωσης είναι πλέον αυτοματοποιημένοι και 
εξελιγμένοι καθιστώντας τα “μπουκώματα”, του μελανιού 
στα ακροφύσια της κεφαλής, παρελθόν. Οι ταχύτεροι κύκλοι 
εκτύπωσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Η ήδη υψηλή 
ποιότητα συνεχίζει να βελτιώνεται μαζί με την εκτυπωτική 
διαχείριση υλικών και μελανιών, και όλα αυτά με απώτερο 
στόχο την ικανοποίηση των πελατών, άρα την κερδοφορία των 
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εκτυπωτών.  
Εάν θεωρήσουμε ως δεδομένο το πόσο κερδοφόρα είναι 
σήμερα η wide format εκτύπωση, φανταστείτε τι θα γίνει 
σε μερικά χρόνια καθώς η τεχνολογία και η τεχνογνωσία 
εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο. Ως αποτέλεσμα αυτής 
της τεχνολογικής εξέλιξης σε εκτυπωτικά συστήματα, στις 
κεφαλές εκτύπωσης, στα software και στα media είναι σαφές 
ότι η WF εκτύπωση είναι ένας από τους “money makers” της 
βιομηχανίας.
Υπάρχουν δημοσιευμένα case studies εταιρειών που 
αναφέρουν ότι με την επιλογή του WF και της UV-curable 
τεχνολογίας, αυξήθηκε η παραγωγικότητά τους, βελτιώθηκε 
η ανταγωνιστικότητά τους, μειώθηκε το κόστος εργασίας και 
αυξήθηκε το πελατολόγιό τους αφού μπορούσαν να καλύψουν 
μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών. 

Μια εταιρεία, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στην WF 
εκτύπωση, χρησιμοποιώντας solvent μελάνια, σίγουρα θα 
χρειαστεί να κάνει μια έρευνα αγοράς, βάση των αναγκών των 
πελατών, για να αναγνωρίσει και να σχεδιάσει το portfolio. Η 
τεχνολογία ήδη υπάρχει. Από την άλλη υπάρχουν μια σειρά 
εφαρμογών που οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να καλύψουν 
με την άνεση και τη διάρκεια που παρέχει η σημερινή (inkjet – 
solvent ink). 
Παρά την παγκόσμια κρίση της οικονομίας, στη χρονιά που 
έρχεται, η εκτύπωση μεγάλου σχήματος θα παρουσιάσει 
ανάπτυξη σε κάθε τομέα της. Όλες οι PSP εταιρείες θα κληθούν 
να επεκτείνουν ή να τροποποιήσουν τις υπηρεσίες τους, να 
επενδύσουν (με λογική και ψυχραιμία) στην καταλληλότερη 
για αυτούς και τους πελάτες τους τεχνολογία ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των νέων εφαρμογών.
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Solvent & Eco-Solvent 
εκτυπωτές
Δυνατότητες βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας και 
της αποδοτικότητας.

   Τα τελευταία χρόνια, η κυριαρχία των εκτυπωτών solvent 
και eco-solvent σε υπαίθριες και banner εφαρμογές, αλλά και 
σε φωτορεαλιστικές εκτυπώσεις είναι σχεδόν απόλυτη, ενώ η 
τεχνολογική τους εξέλιξη είναι σημαντική.  Αρχικά, η βιομηχανία 
των γραφικών τεχνών, στράφηκε στην solvent εκτύπωση λόγω 
του χαμηλού κόστους των υλικών εκτύπωσης, και ιδιαίτερα του 
αυτοκόλλητου βινυλίου.  Σήμερα οι εφαρμογές αυτές έχουν 
γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.
   Πολλές εταιρείες κατασκευής υλικών εκτύπωσης, 
συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει η 
εξέλιξη της τεχνολογίας εκτύπωσης των solvent και eco-
solvent εκτυπωτών, μέσα από την ανάγκη κάλυψης των 
αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς και τη δημιουργία και 
χρήση νέων υλικών. Νέες αγορές και εφαρμογές, πέρα από το 
βινύλιο και τον μουσαμά (banner), και στη βάση της αντοχής 
σε καιρικές συνθήκες και υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, 
γίνονται καθημερινά απαιτήσεις της αγοράς οδηγώντας στην 
υψηλότερη αποδοτικότητα των εκτυπωτών. 
   Μερικές από τις πιο ουσιαστικές βελτιώσεις ήταν η αύξηση 
της ταχύτητας παραγωγής και της ανάλυσης της εκτύπωσης. 
Πολλά νέα μοντέλα είναι διαθέσιμα με αναλύσεις έως 720 ή 
1440 dpi, και με υψηλές ταχύτητες παραγωγής, γίνονται τα 
ιδανικά συστήματα για high end ψηφιακές εφαρμογές. Επίσης, 
με βελτιώσεις στα μελάνια και στις χρωματικές αποδόσεις, 
καθώς και με τη δυνατότητα περιγραμματικής κοπής της 
εκτύπωσης, σε συνδυασμό με την αντοχή των εκτυπώσεων, 
οι εκτυπωτές solvent και eco-solvent γίνονται μια ουσιαστική 
λύση στην digital printing βιομηχανία. Παράλληλα γίνονται 
κάποιες προσπάθειες δημιουργίας λευκού χρώματος με 
απώτερο στόχο την βιομηχανία των ετικετών. 
   Ως αποτέλεσμα αυτών των βελτιώσεων στις ικανότητες 
εκτύπωσης, έχει υπάρξει ένας πολλαπλασιασμός των νέων 
εφαρμογών για αυτούς τους εκτυπωτές. Για να επεκτείνουν 
την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, οι 
κατασκευαστές υλικών εκτύπωσης έχουν αρχίσει να αναλύουν 
τις τάσεις της αγοράς και να κατασκευάζουν αντίστοιχα υλικά 

για τις νέες αγορές. Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές είναι οι 
point-of-sale (POS) και backlit, tradeshow graphics, κάλυψη 
τοίχων και κτιρίων και short runs. 
POS & Backlit εφαρμογές. Η ίδια βάση πελατών που 
χρησιμοποιεί τα outdoor banners είναι αυτή που θα μπορούσε 
να αξιοποιήσει τις Point-of-Sales εφαρμογές. Με δεδομένο ότι 
η τιμή πώλησης μιας τέτοιας εφαρμογής κοστολογείται κατά 
75% ακριβότερα απ’ ότι οι εφαρμογές σε αυτοκόλλητο βινύλιο, 
είναι από μόνο του μια ευκαιρία ανάπτυξης της αγοράς. 
Τα πιο συνηθισμένα υλικά για αυτές τις εφαρμογές είναι ματ 
ή γυαλιστερά πλαστικοποιημένα χαρτιά, και για τις backlit 
εφαρμογές τα window και backlit �lms. Η τιμή πώλησης μιας 
εκτύπωσης backlit κυμαίνεται από 100 έως 350% παραπάνω 
από την τιμή του βινυλίου! Για την καλύτερη απόδοση 
ποιότητας και χρώματος είναι απαραίτητη η χρήση των ICC 
pro�les, επειδή συνήθως τα υλικά για backlit εφαρμογές είναι 
πολυεστερικά.
Tradeshow Graphics. Πρόκειται για μια ραγδαία 
αναπτυσσόμενη εφαρμογή, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο 
τις βελτιώσεις των εκτυπωτών, με κέρδος παρόμοιο με τα back-
lit. Πλέον υπάρχουν πολλά solvent-based υλικά εκτύπωσης 
κατασκευασμένα αποκλειστικά για χρήση σε roll-up και pop-
up displays. Συνήθως τα υλικά αυτά είναι πολυεστερικά block-
out ή αδιαφανή πολυκαρμπονικά υλικά μικρού πάχους. 
Wallcovering. Τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας sol-
vent εκτύπωσης βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή στην 
κάλυψη τοίχων και κτιρίων. Με τιμή πώλησης περίπου 400% 
πάνω από το αυτοκόλλητο βινύλιο, αποδεικνύεται ως η πιο 
προσοδοφόρα εφαρμογή. Συνήθως, τυπώνουμε σε ειδικού 
τύπου χαρτί, όταν πρόκειται για «ταπετσαρία», ή σε μουσαμά 
banner ή διάτρητο (mesh) ανάλογα με το μέγεθος της 
εκτύπωσης. Οι χώροι εφαρμογής ποικίλουν, από μουσεία, 
ξενοδοχεία, συνεδριακοί χώροι, αγορές και πολυκαταστήματα, 
εστιατόρια, κλπ. Παράλληλα, αναπτύσσεται η εφαρμογή αυτή 
ως διακοσμητική εφαρμογή σε σπίτια ή γραφεία. Για τον λόγο 
αυτό, οι κατασκευαστές υλικών άρχισαν να παράγουν υλικά 
που να καλύπτουν ανάλογες εφαρμογές. Υλικά όπως καμβάς, 
ελαφρά banners και υφάσματα (βαμβακερά ή συνθετικά). 
   Τα υλικά για χρήση σε wallcovering θα πρέπει να πληρούν 
κάποιες τεχνικές προδιαγραφές. Οι βασικές προδιαγραφές 
είναι οι εξής τρεις: Acid-Free, το οξύ μπορεί να «κιτρινίσει» το 
υλικό εκτύπωσης με την πάροδο του χρόνου. Lignin-Free, η 
λιγνίνη είναι συστατικό του χαρτιού, φυτικής προέλευσης, και 
προκαλεί «αδυνάτισμα» και ακαμψία του χαρτιού και  Optical 
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Brightener, χημική πρόσθετη ουσία, η οποία βελτιώνει την εμφάνιση και την λευκότητα του χαρτιού.
Συσκευασία & Short Runs. Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά στρατηγικής συσκευασίας  “Digital Printing for Packaging” της 
SGIA, «… η υιοθεσία της ψηφιακής εκτύπωσης από την βιομηχανία της συσκευασίας σήμερα, είναι στα ίδια επίπεδα αποδοχής 
από την βιομηχανία των επιγραφών στις αρχές της δεκαετίας του ‘90». Έτσι, τα νέα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των sol-
vent και eco-solvent εκτυπωτών, σε συνδυασμό με τα αυτοκόλλητα βινύλια, είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες 
και απαιτήσεις της βιομηχανίας της συσκευασίας και της ετικετοποιΐας. Η διαθεσιμότητα των άσπρων μελανιών δημιουργεί 
νέες προσδοκίες, ιδιαίτερα στην εκτύπωση ετικετών και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της μικρής και οικογενειακής 
επιχείρησης. Τα οφέλη αυτής της εξέλιξης είναι η δυνατότητα εκτυπώσεων και παραγωγών χαμηλού κόστους, επίσης χαμηλό 
κόστος κτήσης του μηχανήματος, δυνατότητα προσαρμογής μηνυμάτων και μεταβλητών δεδομένων στις ετικέτες καθώς και την 
κάλυψη μικρού όγκου εκτυπώσεων. 
   Αναλογιζόμενοι το από πού ξεκινήσαμε, συναρπαστικό και μοναδικό δεν είναι το που είμαστε σήμερα, αλλά το που πηγαίνουμε! 
Η υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων, η κάλυψη του μικρού όγκου απαιτήσεων και αναγκών εκτυπώσεων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων των σύγχρονων εκτυπωτών οδηγούν σε μοναδικές ευκαιρίες για την αύξηση της χρήσης 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Και εξερευνώντας τις δυνατότητες των υλικών εκτύπωσης μπορεί η τεχνολογία να οδηγηθεί σε νέες, 
μη παραδοσιακές, αγορές και στο «άνοιγμα» νέων εφαρμογών.
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Adh. Vinyl

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του χυτού, υψηλής 
απόδοσης και μακροπρόθεσμου βινυλίου με το παραγόμενο 
σε κυλινδρική μηχανή πίεσης βινύλιο, μέτριας απόδοσης, 
βραχυπρόθεσμου και οικονομικού. Υπάρχουν πολλοί που 
ασχολούνται με τις εκτυπώσεις και τις γραφικές τέχνες γενικά 
οι οποίοι δεν γνωρίζουν την σύσταση ενός βινυλίου. Όμως 
σχεδόν όλοι ξέρουν ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα 
οικονομικό, short-term βινύλιο για να καλύψεις οχήματα, 
όπως ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα cast υλικό για 
εφαρμογές διαφήμισης και προώθησης (POP).  Ας δούμε 
λίγο βαθύτερα το ίδιο το βινύλιο. Τα περισσότερα �lms 
κατασκευάζονται από τις ίδιες πρώτες ύλες. Η βάση είναι το 
polyvinylchloride (PVC, πολυμερές σώμα), που είναι υλικό βάσης 
πλαστικού και είναι, από τη φύση του, σχετικά άκαμπτο. Στην 
συνέχεια προστίθενται και άλλα συστατικά. Συστατικά όπως 
plasticizer για να καταστήσει την ταινία εύκαμπτη, χρωστική 
ουσία για να κάνει το επιθυμητό χρώμα, και πρόσθετες ουσίες 
για να βοηθήσει να επιτύχει τις συγκεκριμένες ιδιότητες όπως 
οι UV απορροφητές για να βελτιώσει την αντίσταση στην UV 
ακτινοβολία, τους σταθεροποιητές θερμότητας, τα υλικά 
πληρώσεως και τα βοηθητικά επεξεργασίας. Αυτές οι πρώτες 
ύλες μπορούν να επιλεγούν από ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών 
επιπέδων. Φυσικά, για μια ταινία με περιορισμένη διάρκεια, 
συχνά επιλέγονται οι λιγότερο ακριβές πρώτες ύλες.  Εκτός από 
τον τύπο πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, 
η διαδικασία κατασκευής και ο χρησιμοποιούμενος τύπος 
plasticizer δημιουργεί τις κύριες διαφορές των βινυλίων. Τα 
βινύλια παράγονται είτε μέσω πίεσης σε κυλινδρικές μηχανές 
είτε μέσω διάχυσης του υλικού σε καλούπι. Κάθε μια από αυτές 
τις διαδικασίες δίνει διαφορετικές ιδιότητες στα παραγόμενα 
βινύλια. Η δεύτερη μέθοδος δίνει γενικά καλύτερης ποιότητας 
υλικό. Ο βαθμός plasticizer, που χρησιμοποιείται για να 
καταστήσει το βινύλιο εύκαμπτο, επίσης έχει επίπτωση στο 
βαθμό ποιότητας του βινυλίου. Γενικά για τις pressure-sensitive 
συγκολλητικές ταινίες, γίνεται μια επιλογή μεταξύ πολυμερικών 
και μονομερικών plasticizers. Χωρίς να εμβαθύνουμε περαιτέρω 
απλά σημειώνουμε ότι ο πολυμερικός αποδίδει υψηλότερου 
βαθμού ποιότητας βινύλιο και ο μονομερικός για να είναι 
οικονομικό το παραγόμενο βινύλιο. Ο συνδυασμός αυτών των 
παραγόντων καθορίζει πολύ τη διάρκεια των βινυλίων.

Cast ή χυτά βινύλια
   Τα cast βινύλια είναι υλικά υψηλής ποιότητας και απόδοσης 
και θεωρούνται ως υλικά με άριστα χαρακτηριστικά διάρκειας 
και προσαρμοστικότητας. Ο όρος «χυτό» αναφέρεται στην 
διαδικασία παρασκευής του. Η διαδικασία αυτή, σε γενικές, 
γραμμές είναι η εξής: το βινύλιο αρχίζει με μία «συνταγή», 
λέγεται φόρμουλα ή διατύπωση, απαιτώντας μια σειρά υλικών 
για την παρασκευή του. Τα υλικά αυτά, με προκαθορισμένη 
σειρά και συγκεκριμένη αναλογία, προστίθενται σε ένα 
μεγάλο καζάνι στο οποίο ανακατεύονται διαρκώς. Το μίγμα 
αυτό, που ονομάζεται organosol, στην συνέχεια διαχέεται σε 
έναν κινούμενο ιστό, ο οποίος ονομάζεται casting sheet, και 
υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω μιας σειράς φούρνων, ώστε 
να εξατμιστούν οι διαλύτες. Μετά την παραπάνω επεξεργασία, 
το αποτέλεσμα είναι μια στέρεη ταινία, η οποία τυλίγεται σε 
μεγάλα ρολά για την περαιτέρω διεργασία παραγωγής. Το cast-
ing sheet είναι αυτό που καθορίζει την σύσταση του βινυλίου. 
Επειδή το υγρό βινύλιο περιχύνεται πάνω στο casting sheet σε 
χαλαρή και ήρεμη κατάσταση, το αποτέλεσμα είναι το τελικό 
υλικό να παρουσιάζει μια πολύ καλή διαστατική σταθερότητα. 
Αυτή η διαδικασία παραγωγής επιτρέπει επίσης στην ταινία για 
να είναι πολύ λεπτή (οι περισσότερες χυτές ταινίες είναι 55μm 
ή 2 mil), το οποίο βοηθά και στην συμμόρφωση του προϊόντος. 
Οι κατασκευαστές υλικών προτείνουν τα cast υλικά για 
εφαρμογές σε οχήματα ή σε σκάφη, όπου ο τελικός χρήστης 
θέλει μία απόχρωση που να μοιάζει με μπογιά σε συνδυασμό 
με υψηλή ποιότητα υλικού και μεγάλη αντοχή (από 8 έως 10 
χρόνια).
Πλεονεκτήματα των cast βινυλίων
•	 Η	 συρρίκνωση	 των	 υλικών	 αυτών	 είναι	 η	 ελάχιστη	
δυνατή, κι αυτό γιατί στη διαδικασία παραγωγής δεν τραβιέται 
η ταινία από την μηχανή αλλά το casting sheet. 
•	 Η	 διάρκεια	 ζωής	 τους	 είναι	 μεγαλύτερη	 λόγω	
της μεθόδου παραγωγής και των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται. 
•	 Τα	cast	βινύλια,	επειδή	είναι	πολύ	λεπτά,	μπορούν	να	
εφαρμοστούν σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες, όπως επιφάνειες 
με καρφιά ή μπουλόνια, με αυλακιές και σύνθετες καμπύλες, 
κλπ. 
•	 Τα	 cast	 βινύλια	 διατηρούν	 το	 χρώμα	 και	 άλλες	
ιδιότητές τους καλύτερα από τα υπόλοιπα βινύλια. Αυτό οδηγεί 
στην καλύτερη απόδοση των χρωστικών ουσιών και των UV 
απορροφητών. 
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•	 η	 διαδικασία	 κατασκευής	 τους,	 καθιστά	 εύκολη	
την κατασκευή μικρών παραγωγών και ειδικών χρωμάτων 
αντίστοιχα. Είναι σχετικά εύκολο να αλλαχτεί το χρώμα κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής, καθιστώντας το ταίριασμα του 
χρώματος στις μικρές παρτίδες εφικτό.  

Calendered βινύλια
   Όπως και τα cast, έτσι και τα calendered βινύλια παίρνουν 
το όνομά τους από την διαδικασία παραγωγής τους. 
Χαρακτηρίζονται ως βινύλια μέσης ποιότητας, βραχυπρόθεσμα 
και οικονομικά. Το πάχος τους είναι περίπου 80-105μm ή 
4mil. Η διαδικασία παραγωγής είναι περίπου η ίδια με τα cast 
υλικά, χωρίς να υπάρχουν διαλύτες. Τα υλικά αναμειγνύονται 
και θερμαίνονται. Η παραγόμενη μάζα προωθείται σε μία 
κυλινδρική μηχανή πίεσης. Η μηχανή αυτή είναι εφοδιασμένη 
με ανοξείδωτους χαλύβδινους κυλίνδρους, οι οποίοι πιέζουν 
την μάζα αυτή και την τεντώνουν σταδιακά σε ένα επίπεδο 
φύλλο. Λόγω της μεθόδου 
παραγωγής και της 
μνήμης του υλικού, 
συνήθως δεν έχουν 
την καλύτερη δυνατή 
διαστατική σταθερότητα. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι όταν θερμανθεί ένα 
calendered βινύλιο τείνει 
να συρρικνωθεί και να 
επιστρέψει σε μορφή 
ρολού. Σε αντίθεση με την 
μεθοδολογία κατασκευής 
των cast βινυλίων, στα cal-
endered υλικά, την ώρα 
που περνάει η μάζα από 
τους κυλίνδρους είναι 
ακόμα ζεστά κάνοντας 
αυτήν την μεθοδολογία 
εξαιρετικά γρήγορη και 
κατ’ επέκταση ιδανική για 
μεγάλες παραγωγές. Έτσι, 
το κόστος παραγωγής 
διατηρείται χαμηλό, 
με επιπτώσεις όμως 
στην σταθερότητα των 
χρωμάτων. Η ποιότητά 

τους είναι ανάλογη του υλικού με γνώμονα την οικονομία, 
και διάρκεια ζωής από 1 έως 5 χρόνια. Τα βινύλια αυτά δεν 
συστήνονται για εφαρμογές κάλυψης οχημάτων γιατί είναι 
παχύτερα, λιγότερο προσαρμόσιμα και λιγότερο ανθεκτικά, 
συγκριτικά με τα cast.
Πλεονεκτήματα των calendered βινυλίων
•	 Όσο	 μεγαλύτερη	 παραγωγή	 τόσο	 χαμηλότερο	 το	
κόστος παραγωγής
•	 Τα	 παχύτερα	 υλικά	 συνήθως	 είναι	 πιο	 εύκολα	 στην	
χρήση και εφαρμογή
•	 Το	 πάχος	 του	 βινυλίου	 αυξάνει	 την	 αντίσταση	 στα	
γδαρσίματα
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Κάλυψη Οχημάτων
   Όλες οι σύγχρονες εκτυπωτικές μονάδες έχουν επενδύσει 
μεγάλα ποσά για την απόκτηση της τεχνολογικής αιχμής στα 
μηχανήματα εκτύπωσης, έχουν επενδύσει χρόνο και χρήμα 
σε εκπαίδευση, έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους ικανούς 
σχεδιαστές και εφαρμοστές και το μόνο που τους χρειάζεται 
είναι η προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. 
Σε μια εποχή που η διαφημιστική δαπάνη όλο και περισσότερο 
συρρικνώνεται, ευτυχώς υπάρχει ένας διαφημιστικός τομέας ο 
οποίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να συρρικνωθεί, η κάλυψη των 
οχημάτων. Το μήνυμα ενός «ντυμένου» αυτοκινήτου θα φτάσει 
σε περισσότερα μάτια αποφέροντας, εν δυνάμει, μεγαλύτερα 
κέρδη στην διαφημιζόμενη εταιρεία. Βέβαια, υπάρχουν 
αρκετές εταιρείες οι 
οποίες δεν μπορούν 
να       αντιληφθούν 
πόσο μεγάλο 
μπορεί να είναι το 
π ρ ο σ δ ο κ ώ μ ε ν ο 
κέρδος από μία 
τέτοια επένδυση, και 
μένουν επιφανειακά 
στο κόστος της 
ένδυσης ενός 
οχήματος. Σχεδόν 
όλες οι εταιρείες 
πώλησης υλικών 
εκτύπωσης για 
κάλυψη οχημάτων, 
καθώς και οι 
διαφημιστικές και 
εκτυπωτικές εταιρείες 
κάλυψης οχημάτων 
έχουν διάφορα 
“Case Studies” 
που αποδεικνύουν «του λόγου το αληθές». Ο πιο απλός και 
εύκολος τρόπος προώθησης της κάλυψης οχήματος είναι η 
αντίληψη από πλευράς του πελάτη των οφελών της υπαίθριας 
διαφήμισης. Η παγκόσμια έρευνα marketing έχει αποδείξει ότι 
η υπαίθρια διαφήμιση, και ειδικότερα η κάλυψη οχημάτων, 
αποτελεί την κατ’ ουσία κινούμενη διαφήμιση. Έτσι, το tar-
get group δεν είναι περιορισμένο όπως μιας διαφήμισης σε 

περιοδικό ή εφημερίδα, ή κάποιου τηλεοπτικού spot. Η έκθεση 
της ARBITRON SA, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες mar-
keting στις Η.Π.Α., δίνει πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής και 
αποτελέσματος 96% σε διαφημιστική καμπάνια με οχήματα. 
Σε κάποιο σημείο της έρευνας σημειώνεται ότι δύο στους 
τρεις αμερικανούς δεν διαβάζουν εφημερίδα, ένας στους 
δύο δεν βλέπει διαφημιστικά spots στην τηλεόραση, ενώ σε 
ποσοστό 96% οι αμερικάνοι μετακινούνται με κάποιο όχημα, 
είτε ως οδηγοί είτε ως επιβάτες. Μια άλλη δυναμική πτυχή της 
κινούμενης διαφήμισης είναι η δυνατότητα και η αμεσότητα 
στην επικοινωνία, με την άμεση επαφή με τον πελάτη, την 
δειγματοληψία, την διανομή διαφημιστικών υλικών και άλλων 
ενεργειών προώθησης. Σύμφωνα με μία ευρωπαϊκή μελέτη η 
κινούμενη διαφήμιση έχει 30.000-70.000 θεάσεις ημερησίως. 
Και αν προσπαθήσουμε να δούμε με αριθμούς την διαδικασία 

π ρ ο ώ θ η σ η ς 
θα πρέπει να 
σημειώσουμε τα 
εξής:
•	 Η	 προώθηση	
κάποιου προϊόντος 
ή εταιρείας μέσω της 
κάλυψης οχήματος 
αποδίδει περίπου 
8,4 εκατομμύρια 
θεάσεις σε διάστημα 
12 μηνών
•	 Έ ν α	
ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό 
spot διάρκειας 30 
δευτερολέπτων, με 
συχνότητα 10-12 
φορές ημερησίως 
προσελκύει περίπου 
900.000 ακροατές 
σε διάστημα έξι 

εβδομάδων
•	 Η	 αποστολή	 direct	 mail	 αποδίδει	 περίπου	 20.000	
ονόματα με μια mailer metacard 
•	 Επτά	 λεωφορεία	 επαρχιακών	 πόλεων	 αποδίδουν	
περίπου 600.000 θεάσεις σε δύο μήνες
•	 Τα	billboards	αποδίδουν	περίπου	700.000	θεάσεις	σε	
διάστημα ενός μήνα.
Ας δούμε ένα case study το οποίο αποδεικνύει τα παραπάνω. Η 
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αμερικάνικη εταιρεία Autowraps S.A. ανέλαβε την διαφημιστική 
καμπάνια των παγωτών Dreyer της Dreamery Dreyer. Η ιδέα 
ήταν να καλύψουν δέκα οχήματα Beetle της VW. Η επιλογή των 
οχημάτων, των ιδιοκτητών-οδηγών, των διαδρομών, κλπ έγινε 
με δημογραφικό γνώμονα από την database της εταιρείας. 
Τα οχήματα καλύφθηκαν με το λογότυπο των εταιρειών, την 
αμερικάνικη σημαία και κάποιο γραφικό.
Στους ιδιοκτήτες-οδηγούς καταβλήθηκε ένα μηνιαίο 
μίσθωμα για διάστημα δύο μηνών, για να τα οδηγήσουν σε 
προκαθορισμένες διαδρομές βασισμένες στην κυκλοφοριακή 
ροή του πληθυσμού κατά τις ώρες αιχμής και να τα σταθμεύουν 
σε προκαθορισμένες θέσεις τα Σαββατοκύριακα. Μέσα σε 
διάστημα ενός μήνα είχαν πετύχει πάνω από 500.000 θεάσεις. 
Τον δεύτερο μήνα προστέθηκαν άλλα έντεκα οχήματα 
στον, πλέον αποκαλούμενο, «γλυκό στόλο». Η δαπάνη που 
απαιτήθηκε για την κάλυψη των οχημάτων ήταν μικρότερη 
από 4.000 δολάρια και η διάρκεια ζωής της εκτύπωσης είναι 
περίπου τρία χρόνια ενώ μια ετήσια καταχώρηση στις κίτρινες 
σελίδες ενός καταλόγου κοστίζει περίπου 15.000 δολάρια και 
θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα είναι μία καταχώρηση 
ανάμεσα σε άλλες του ίδιου χώρου. 

Σχεδιασμός και προετοιμασία
   Για ένα σωστό και αποδοτικό αποτέλεσμα βασική προϋπόθεση 
είναι η άρτια αντίληψη της εφαρμογής, ο αποτελεσματικός 
σχεδιασμός του γραφικού κάλυψης και φυσικά η προετοιμασία 
του υποστρώματος (οι επιφάνειες του αυτοκινήτου) για την 
εγκατάσταση.
   Η σχεδιαστική εργασία για την κάλυψη ενός οχήματος 
είναι πολύ διαφορετική εργασία από την δημιουργία ενός 
γραφικού ή ενός banner ή γενικά μιας οποιαδήποτε �at 
εφαρμογής εκτύπωσης. Η γνώση της μορφής και του μεγέθους 
του οχήματος είναι βασική και κρίσιμη προϋπόθεση για το 
αποτέλεσμα. Επομένως θα πρέπει να προηγηθούν ακριβείς 
και λεπτομερείς μετρήσεις των επιμέρους διαστάσεων του 
οχήματος και η δημιουργία προτύπων, εφ’ όσον πρόκειται 
για επαναλαμβανόμενη εργασία. Στο εμπόριο κυκλοφορούν 
πολλές έτοιμες συλλογές με διανυσματικά γραφικά και 
διαστάσεις οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό θα ήταν 
να γίνεται και μια μέτρηση από τον εφαρμοστή για την αποφυγή 
της όποιας πιθανότητας λάθους. Οι μετρήσεις είναι, επίσης, 
σημαντικές επειδή υπάρχουν μικρές διαφορές στα μοντέλα της 
ίδιας εταιρείας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικά 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ο στόχος 

είναι η πλήρης και σωστή κάλυψη κάθε σημείου του οχήματος, 
εφ’ όσον πρόκειται για ολική κάλυψη και όχι τοποθέτησης 
κάποιου επιμέρους γραφικού. Ένα απλό παράδειγμα λάθους 
μέτρησης είναι το λογότυπο ή το κείμενο του γραφικού να 
τερματίζει στην χειρολαβή της πόρτας!
   Ο σχεδιασμός των γραφικών για κάλυψη οχημάτων απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα πρέπει στον περιορισμένο χώρο 
του οχήματος και στον περιορισμένο χρόνο που θα μπορεί 
κάποιος να το παρακολουθήσει, να αποδοθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το μήνυμα του διαφημιζόμενου. Η ουσία είναι 
ότι θα πρέπει να είναι ένα απλό σε εφαρμογή και ισχυρό σε 
απόδοση μήνυμα. Προτείνεται η χρήση απλών και μικρών 
κειμένων και όχι έντονων χρωμάτων. Πολλές φορές η χρήση 
έντονων γραφικών αποσπά την προσοχή του θεατή από το 
μήνυμα, ενώ ο πραγματικός χρόνος θέασης είναι ελάχιστα 
δευτερόλεπτα οπότε σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να 
περάσει το μήνυμα στον θεατή. Επίσης μια απλή πρόταση είναι 
η ύπαρξη μόνο του λογότυπου της διαφημιζόμενης εταιρείας, 
μια που το αυτοκίνητο είναι branding media και όχι message 
media.
   Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται στην κάλυψη 
οχημάτων είναι η προσπάθεια κάλυψης ενός τρισδιάστατου 
οχήματος με μία φανταχτερή μονοδιάστατη εκτύπωση. Μια 
πρώτη απάντηση στο προηγούμενο είναι η κάλυψη του 
οχήματος σε «έκκεντρο κύκλο», δηλαδή ξεκινάμε το γραφικό 
από την οροφή του οχήματος και συνεχίζουμε τον σχεδιασμό 
του γραφικού προς τα άκρα του. Επίσης όταν το γραφικό 
περιέχει αντικείμενα προτείνεται να τους δίνετε κίνηση ή όγκο 
ώστε να επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση. 
   Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία και η εκτύπωση του 
γραφικού, το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση. Για την σωστή 
και απροβλημάτιστη τοποθέτηση απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο κατάλληλος καθαρισμός και προετοιμασία του 
υποστρώματος. Θα πρέπει το όχημα να καθαριστεί λεπτομερώς 
λίγο πριν την εφαρμογή, κι αυτό γιατί μια μη καθαρισμένη 
επιφάνεια θα προκαλέσει απώλεια προσκόλλησης. Οι 
περισσότεροι κατασκευαστές βινυλίου προτείνουν καθαρισμό 
με απλά καθαριστικά και νερό. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
λεκέδες λαδιού ή πετρελαίου προτείνεται ο καθαρισμός με 
κάποιον διαλύτη ή αλκοόλη και να σκουπιστεί με κάποιο 
μαλακό, χωρίς χνούδι, πανί. Καλό είναι να δοκιμάσετε τον 
διαλύτη σε κάποιο μη ορατό σημείο ώστε να αποτραπεί πιθανή 
φθορά στο χρώμα ή στα πλαστικά του οχήματος. Ένα ακόμη 
λάθος που γίνεται κατά την προετοιμασία του οχήματος είναι ότι 
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δεν δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος να στεγνώσει πλήρως από 
τα καθαριστικά το όχημα πριν την τοποθέτηση. Χρειάζονται 
ως 24 ώρες ώστε η τοποθέτηση να γίνει απροβλημάτιστα. 
Επίσης βασική προϋπόθεση είναι η σωστή θερμοκρασία της 
επιφανείας. Σε βόρειες χώρες, χρησιμοποιούνται φούρνοι 
βαφής αυτοκινήτων για να γίνει σωστά η επικόλληση. Ακόμη 
και στεγνό να είναι το αυτοκίνητο, το κρύο και η υγρασία 
θα δημιουργήσουν εμπόδια στην διαδικασία τοποθέτησης 
του βινυλίου στο όχημα. Από την κατασκευή τους, επίσης, 
τα βινύλια είναι ευαίσθητα στα κρύα περιβάλλοντα. Και για 
την κάλυψη των παραθύρων με διάτρητο βινύλιο απαιτείται 
ο λεπτομερής καθαρισμός του γυαλιού και ο χρόνος για την 
πλήρη στέγνωσή του.

Τοποθέτηση και εφαρμογή
   Η κάλυψη οχημάτων, εκτός της γνώσης και της τεχνογνωσίας, 
απαιτεί εμπειρία. Αποτελεί μια μορφή τέχνης και μια μεγάλη 
πρόκληση, ενώ οι δεξιότητες της εφαρμογής δεν είναι 
απαραίτητες στις εφαρμογές �at των γραφικών τεχνών.  
   Η προσπάθεια στις παρακάτω γραμμές είναι η αποφυγή 
μερικών ενδεχομένως δαπανηρών λαθών κατά την εφαρμογή. 
•	 Προτού	 αφαιρεθεί	 το	 σιλικονόχαρτο	 και	 αρχίσει	
η διαδικασία της επικόλλησης, προτείνεται η στήριξη των 
εκτυπώσεων με χαρτοταινία. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί η 
ταύτιση με το πρότυπο, η ορθότητα των διαστάσεων, η σωστή 

εκτύπωση και κοπή των βινυλίων, η σωστή θέση των πορτών, 
κλπ. 
•	 Το	επόμενο	βήμα	είναι	η	αφαίρεση	των	καθρεφτών,	της	
μάσκας, κλπ ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη κοπή βινυλίων.
•	 Στα	βινύλια	 εκτύπωσης	καλό	 είναι	 να	αποφεύγεται	η	
υγρή τοποθέτηση (ψεκάζουμε με σαπουνόνερο την επιφάνεια 
πριν την τοποθέτηση του υλικού). Η υγρή τοποθέτηση 
εμποδίζει την κόλλα να λειτουργήσει σωστά και καθυστερεί το 
βινύλιο να πάρει το σχήμα του πάνω στο όχημα. Επίσης η ξερή 
τοποθέτηση κάνει πιο εύκολη την αφαίρεση του βινυλίου από 
την επιφάνεια. Στα ανακλαστικά υλικά συνήθως προτείνεται 
υγρή τοποθέτηση.
•	 Η	 σωστή	 εργαλειοθήκη	 διευκολύνει	 και	 εξομαλύνει	
την εφαρμογή. Μία πλαστική ή λαστιχένια και μία τσόχινη 
σπάτουλα είναι η βάση για την εφαρμογή. Η πλαστική είναι για 
την γενική εργασία και η τσόχινη για τις μαλακές κι ευαίσθητες 
επιφάνειες. Επίσης απαραίτητη είναι μια καρφίτσα ώστε να 
απελευθερώνεται ο αέρας από τις φυσαλίδες που πιθανά 
να δημιουργηθούν. Ως εργαλείο απελευθέρωσης μερικοί 
χρησιμοποιούν κοπίδι ή ξυράφι. Δεν συνιστάται γιατί η τρύπα 
που δημιουργεί είναι σχισμή η οποία επιτρέπει την είσοδο 
υγρασίας, ενώ με την καρφίτσα δημιουργείται μια τελείως 
στρογγυλή τρύπα χωρίς να καταστρέφεται η δομή, η δύναμη 
και η ακεραιότητα του βινυλίου. Το πιστόλι θερμού αέρα θα 
πρέπει να επιλεγεί με γνώμονα τις δυνατότητές του και όχι 
το κόστος απόκτησης. Επίσης χρειάζονται υλικά καθαρισμού 
(αλκοόλες, πανιά, απορρυπαντικά, κλπ.), ταινία μέτρησης 
ή μέτρο και χαρτοταινία, ταινία μεταφοράς και ένα ζευγάρι 
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βαμβακερά γάντια, ψαλίδι και κοπίδι.
•	 Η	 πλαστικοποίηση	 των	 εκτυπώσεων	 συνιστάται	 για	
λόγους προστασίας τους από τις βούρτσες των πλυντηρίων 
αυτοκινήτων, από τα επιφανειακά γδαρσίματα, κλπ.
•	 Τα	 υλικά	 εκτύπωσης	 είναι	 φάρδους	 περίπου	 140	
εκατοστών. Συνήθως χρειάζονται δύο εφαρμοστές για την 
σωστή τοποθέτηση του υλικού.
•	 Στην	 κάλυψη	 οχημάτων	 δεν	 χρειάζεται	 βιασύνη.	 Η	
συνήθης τακτική είναι να ξεκινά η εφαρμογή στις πλάγιες 
πλευρές, από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου με κατεύθυνση 
προς εμπρός, στην συνέχεια το πίσω μέρος, η οροφή και 
τελευταίο το εμπρόσθιο μέρος. Οι καθρέφτες και οι πλαστικοί 
προφυλακτήρες, λόγω του υλικού κατασκευής τους (λάστιχο ή 
πλαστικό), συνήθως δεν «ντύνονται» αφού η κόλλα δεν μπορεί 
να πολυμεριστεί. 
•	 Ένα	 τεράστιο	 λάθος	 είναι	 η	 τέντωση	 του	 βινυλίου	
κατά την διαδικασία της επικόλλησης. Ακόμη και αν είναι cast 
υλικό καλό είναι να μην τεντώνεται πολύ κατά την εφαρμογή. 
Αν τεντωθεί πολύ θα προκληθεί παραμόρφωση του θέματος 
εκτύπωσης. 
•	 Στην	 περίπτωση	 που	 το	 όχημα	 έχει	 στόκο	 ή	 κάποιο	
γδάρσιμο είναι πιθανό, κατά την διαδικασία αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης του βινυλίου να «τραβήξει» και χρώμα ή 
στόκο. Πριν την επανατοποθέτηση θα πρέπει να αφαιρεθούν 
από την κόλλα. 
•	 Όταν	 υπάρχουν	 κοιλότητες	 που	 θα	 πρέπει	 να	
καλυφθούν, προτείνεται η δημιουργία κοπών «ανακούφισης». 
Δηλαδή κάνουμε σχισμές στο βινύλιο λίγο πριν την κοιλότητα, 
ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί ο αέρας και η υγρασία, αλλά και η 
τοποθέτηση να μπορεί να γίνει απρόσκοπτα.
•	 Η	πρόκληση	στην	κάλυψη	οχημάτων	είναι	τα	σύνθετα	
σχήματα τους. Ένα αυτοκίνητο πρόκληση είναι το Beetle της 
VW λόγω των πολλών καμπυλών του. Η λύση στις καμπύλες 
είναι η θερμοκρασία. Θερμαίνοντας το βινύλιο, και δίνοντας 
του τον απαραίτητο χρόνο για να κρυώσει, τα αποτελέσματα 
είναι εξαιρετικά. Το θερμαινόμενο βινύλιο «κάθεται» μόνο 
του στις καμπύλες επιφάνειες και μόλις αρχίσει να κρυώνει 
συνεχίζουμε την επεξεργασία του με τον συνήθη τρόπο.
•	 Τα	διάτρητα	βινύλια	 (one	way	vision)	θα	πρέπει	κατά	
την εφαρμογή τους στα παράθυρα του οχήματος να δίνουν 
την αίσθηση της συνέχειας και της συνοχής με το υπόλοιπο 
γραφικό.
•	 Πολλές	φορές	 είναι	 απαραίτητη	η	 κοπή	 του	βινυλίου	
πάνω στο αυτοκίνητο (φώτα, λαστιχένια προστατευτικά, κλπ), 

η οποία θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Το καλύτερο 
είναι να αφήνεται το βάρος του κοπιδιού να είναι ο οδηγός και 
ο εφαρμοστής να κατευθύνει την πορεία κοπής.
•	 Η	αφαίρεση	του	βινυλίου	θα	πρέπει	να	γίνεται	με	αργό	
και σταθερό τρόπο. Θα πρέπει να θερμανθεί για περίπου 20 
λεπτά με πιστόλι θερμότητας ή με πιστόλι προπανίου. Το πιστόλι 
προπανίου προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία από το χειριστή. Ο 
κανόνας είναι ότι αν χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας βινύλιο, 
η αφαίρεση του γίνεται εύκολα και χωρίς προβλήματα. Ένα 
κακής ποιότητας βινύλιο σχεδόν πάντα αφήνει κόλλα στο 
όχημα.
•	 Θα	 πρέπει	 το	 όχημα	 να	 είναι	 καλά	 καθαρισμένο	 και	
στεγνό. Τα υλικά είναι σχεδιασμένα να αποδίδουν σε σωστές 
συνθήκες, και για να επωφεληθούμε από το μέγιστο της 
διάρκειας ζωής τους θα πρέπει μετά από ένα καλό καθάρισμα 
με νερό και σαπούνι να περαστεί το όχημα με ισοπροπυλική 
αλκοόλη, η οποία βοηθά την κόλλα να συνεργαστεί με την 
επιφάνεια του οχήματος.
   Συνοψίζοντας, με δυο λόγια αν η ανάγκη είναι η πλήρης ή 
μερική κάλυψη οχήματος, το ιδανικό υλικό είναι το cast βινύλιο, 
ενώ αν η εφαρμογή δεν απαιτεί υλικό το οποίο θα πρέπει να 
τεντωθεί ή να προσαρμοστεί σε περιγράμματα το κατάλληλο 
υλικό είναι οποιοδήποτε calendered βινύλιο. 

   Τελειώνοντας ας δούμε κάποια στοιχεία που χρειάζονται 
προσοχή για να γίνει σωστά η εφαρμογή.
•	 Έλεγχος	των	εργαλείων
•	 Για	την	περιγραμματική	κοπή	του	βινυλίου	απαιτείται	
κοπίδι με λεία λεπίδα και η τομή κοπής να γίνεται στο σωστό 
βάθος (πρέπει το κοπίδι να διαπερνά το βινύλιο και την κόλλα).
•	 Η	 αποκόλληση	 του	 κομμένου	 βινυλίου	 από	 το	
σιλικονόχαρτο θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα μικρότερο της 
μίας ώρας, λόγω κινδύνου επανακόλλησης.
•	 Θα	 πρέπει	 η	 αποκόλληση	 να	 γίνεται	 με	 σταθερή	
ταχύτητα και τραβώντας το υπό γωνία περίπου 30°.
•	 Αν	η	εφαρμογή	έχει	γράμματα	ή	κομμάτια	εκτύπωσης	
συνιστάται η τοποθέτηση ταινίας μεταφοράς με χρήση 
μηχανής πλαστικοποίησης για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Σε 
περίπτωση που θα γίνει χωρίς πλαστικοποιητική, η συνήθης 
διεργασία είναι η ακόλουθη. Τοποθετείται η ταινία πάνω σε 
επίπεδη επιφάνεια, με την κόλλα προς τα πάνω. Τοποθετείται το 
βινύλιο στην ταινία μεταφοράς. Πιέζουμε για την επικόλληση 
με πλαστική σπάτουλα. Ελέγχουμε για τυχόν φυσαλίδες ή 
ζάρες στην επικόλληση της ταινίας και τις απομακρύνουμε με 
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χρήση καρφίτσας. Αν δεν γίνει αμέσως η εφαρμογή στο όχημα, 
προτείνεται να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια το βινύλιο, ή 
να τυλιχθεί σε ρολό διαμέτρου τουλάχιστον 5 εκατοστών.
•	 Πρέπει	 να	 γίνει	 σχολαστικός	 καθαρισμός	 της	
επιφανείας που θα κολληθεί το βινύλιο. Ακόμα και αν δείχνει 
καθαρό θα πρέπει να ελεγχθεί για την αποφυγή προβλημάτων 
στην επικόλληση. 
•	 Υγρή	 εφαρμογή.	 Προτείνεται	 σε	 περιπτώσεις	 που	
πρέπει να τοποθετηθούν μεγάλα θέματα σε επίπεδες επιφάνειες 
και η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλή (25-30°C). Η πλήρης 
πρόσφυση του βινυλίου στην επιφάνεια θα γίνει μετά από 24 
έως 48 ώρες, αφού εξατμιστεί πλήρως το σαπουνόνερο. Η 
ενδεδειγμένη δοσολογία είναι ένα καπάκι απορρυπαντικού 
σε 10 λίτρα νερό. Η διαδικασία είναι η εξής: ψεκάζουμε 
την επιφάνεια του οχήματος. Αφαιρούμε από το βινύλιο το 
σιλικονόχαρτο και ψεκάζουμε την κόλλα του με το διάλυμα. 
Τοποθετούμε το βινύλιο στην επιφάνεια του οχήματος και με 
σταθερές κινήσεις, από το κέντρο προς τα άκρα και εναλλάξ 
δεξιά και αριστερά, πιέζουμε με την σπάτουλα αφαιρώντας το 
διάλυμα από τις δύο επιφάνειες. Μετά από μία ώρα περίπου 
συνιστάται να ξαναπεράσετε το φιλμ με την σπάτουλα.
•	 Στεγνή	εφαρμογή.	Η	συνήθης	διεργασία	είναι	η	εξής:	
τοποθετούμε το θέμα στην επιφάνεια χωρίς να αφαιρέσουμε 
το σιλικονόχαρτο. Χρησιμοποιώντας χαρτοταινία το 
σταθεροποιούμε στην περιοχή που θα κολληθεί. Κρατώντας 
σταθερή την μία άκρη, αφαιρούμε το σιλικονόχαρτο και 
παράλληλα τοποθετούμε το βινύλιο στην επιφάνεια πιέζοντας 
το με την σπάτουλα με φορά από το κέντρο προς τα άκρα. Αν 
το θέμα είναι μεγάλο τότε χρησιμοποιούμε την μέθοδο του 
αρμού, δηλαδή χωρίζουμε νοητά το θέμα σε ίσα κομμάτια και 
κάνοντας έναν κάθετο αρμό, εφαρμόζουμε όπως παραπάνω. 
Αν παρατηρήσουμε δημιουργία φυσαλίδων κατά την 
εφαρμογή προσπαθούμε να τις συγκεντρώσουμε όλες μαζί σε 
ένα σημείο, χωρίς να παραμορφώσουμε το βινύλιο. Τρυπώντας 
την φυσαλίδα και πιέζοντας την κυκλικά προσπαθούμε να 
αφαιρέσουμε τον εγκλωβισμένο αέρα. 
•	 Αν	έχουμε	εφαρμογή	σε	τρισδιάστατη	επιφάνεια	 (π.χ.	
πριτσίνια) επιλέγουμε την στεγνή μέθοδο. Αφού κολληθεί 
το βινύλιο, συγκεντρώνουμε τον αέρα γύρω από το πριτσίνι. 
Τρυπάμε με καρφίτσα σε αρκετά σημεία γύρω από αυτό. 
Ζεσταίνουμε το βινύλιο με το πιστόλι θερμού αέρα (250°C)
και αφαιρούμε τον αέρα πιέζοντας με το δάχτυλο. Πιέζουμε 
σταθερά με την σπάτουλα και τέλος σταθεροποιούμε το 
βινύλιο με το πιστόλι (σε θερμοκρασία 650°C). Αντίστοιχα 

εφαρμόζουμε και σε κυματοειδείς επιφάνειες.
•	 Η	επικόλληση	βινυλίου	σε	πλαστικές	επιφάνειες	ή	μέρη	
με λάστιχο είναι δύσκολη έως αδύνατη. Αν η εφαρμογή θα 
πρέπει να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνεται 
να μην «ντυθούν» αυτές οι επιφάνειες.
•	 Όταν	 τεντώνεται	 ένα	 υλικό	 cast	 το	 πάχος	 του	 φιλμ	
και της κόλλας ελαττώνεται. Η μέγιστη επιμήκυνση είναι της 
τάξεως του 22-25%. Το ποσοστό επιμήκυνσης υπολογίζεται με 
τον εξής τύπο (D2-D1)/D1x100, όπου D1 είναι το πλάτος του 
αυλακιού που πρέπει να «ντυθεί» και D2 το βάθος του.
•	 Για	την	εκτόνωση	της	πίεσης	που	ασκείται	στο	βινύλιο	
καλύπτοντας μια αυλάκωση, προτείνεται η κοπή του βινυλίου 
στις δύο εσοχές της.
•	 Για	να	αφαιρεθεί	το	βινύλιο	θα	πρέπει	να	το	ζεστάνουμε	
σε θερμοκρασία 70-80°C με πιστόλι θερμού αέρα και το 
αποκολλάμε ξεφλουδίζοντάς το σε μικρά κομμάτια. Με βενζίνη 
ή οινόπνευμα αφαιρούμε τα όποια κατάλοιπα κόλλας.
 
Εφαρμόζοντας αυτοκόλλητο βινύλιο
   Στη συνέχεια θα δούμε κάποια χρήσιμα tips & tricks για 
την καλύτερη επικόλληση του αυτοκόλλητου βινυλίου σ’ ένα 
αυτοκίνητο. 
   Όπως ήδη έχουμε πει, η κάλυψη ενός οχήματος είναι μια 
ιδιαίτερη εργασία, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και ως τέχνη. Η ιδιαιτερότητα και η δυσκολία της είναι όταν θα 
πρέπει να καλυφθούν οι καμπύλες επιφάνειες ή οι πτυχώσεις 
του αμαξώματος. Με πρόσχημα την ταχύτητα της εφαρμογής, 
το μειωμένο κόστος και βασική αιτία το άγχος ότι κάτι δεν 
θα πάει καλά, συνήθως αποφεύγεται η ολική κάλυψη ενός 
οχήματος και μένουμε στην κάλυψη της πλαϊνής (επίπεδης!) 
επιφάνειας ή της πόρτας. 
   Ας δούμε πως αντιμετωπίζεται αυτό το «βουνό»! Αρχικά 
ελέγξτε το σχήμα του αυτοκινήτου. Δείτε τις καμπύλες 
επιφάνειες και βρείτε την καλύτερη «πορεία» του χεριού σας 
σε αυτές. Χρησιμοποιείστε την σπάτουλα σε γωνία 90ο για να 
σπρώξετε το βινύλιο να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο την 
αρχή της καμπύλης επιφάνειας. Ακολουθήστε την «ροή» της 
καμπύλης από την χαμηλότερη προς την ψηλότερη ακτίνα 
της, και από την επίπεδη επιφάνεια προς την καμπύλη, χωρίς 
βιαστικές κινήσεις. Είναι σημαντικό να έχετε προσχεδιάσει την 
διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Κάθε αυτοκίνητο απαιτεί και 
διαφορετική τεχνική. 
   Σχεδόν όλοι οι ειδικοί του χώρου προτείνουν να γίνουν πρώτα 
οι μεγάλες επιφάνειες και στο τέλος οι λεπτομέρειες. Μην 
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συγχέετε όμως τις λεπτομέρειες με τα προβλήματα. Με το που 
θα ανακύψει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, γιατί 
όσο το προσπερνάτε τόσο γιγαντώνεται. Πηγαίνετε λοιπόν ένα 
«βήμα» πίσω και προσπαθήστε ξανά. 
   Δεδομένου ότι οι καμπύλες μπορούν να επεκταθούν σε 
σύνθετες κατευθύνσεις, πρέπει να είστε προσεκτικοί στην 
προσέγγιση τους. Τα προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν 
επειδή το γραφικό σας είναι δυσδιάστατο και οι καμπύλες 
μπορεί να είναι τρισδιάστατες. Η καλύτερη προσέγγιση 
είναι να δοκιμάσετε την θέση του γραφικού σας πάνω στην 
καμπύλη, τοποθετώντας την εκτύπωση με ταινία μεταφοράς, 
απελευθερώνοντας έτσι μερικώς την ένταση του βινυλίου, 
προσέχοντας μην κοπεί ή ζαρώσει. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια δεύτερη εκτύπωση του ίδιου γραφικού 
ως βοηθητική στις επιφάνειες που σας δυσκολεύουν ή, εφ’ όσον 
είναι εφικτό, να μεταφέρετε το γραφικό σε πιο λεία επιφάνεια. 
   Όταν έχετε να τοποθετήσετε το βινύλιο σε τρισδιάστατη 
καμπύλη δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό ή σαπουνόνερο. 
Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι ξερή. Απαιτεί δεξιότητα και 
εμπειρία, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να γίνει σωστά  η 
εφαρμογή και το βινύλιο να «κάτσει» στο υπόστρωμα. Θα 
πρέπει να τραβάτε και να κολλάτε το βινύλιο προσπαθώντας 
να αγκαλιάσει την καμπύλη επιφάνεια, βοηθώντας το με 
την σπάτουλα υπό γωνία 30ο, με ομοαξονικές κινήσεις προς 
την καμπύλη. Χρησιμοποιήστε πιστόλι θερμού αέρα, γιατί 
η θερμότητα αναγκάζει το βινύλιο να μαλακώσει ώστε να 
μπορεί να δουλευτεί ευκολότερα. Και πάλι θα πρέπει να 
είστε προσεκτικοί ώστε η θερμοκρασία του πιστολιού να μην 
καταστρέψει το γραφικό. Επίσης, για να μπορεί η θερμοκρασία 
να επηρεάσει σωστά το βινύλιο, θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί η 
ταινία μεταφοράς. 
   Όταν έχετε να καλύψετε τις πλευρικές επιφάνειες του 
αυτοκινήτου, θεωρείστε ότι είναι μία ενιαία επιφάνεια. Όταν 
θα πρέπει να κόψετε το βινύλιο στο κενό των πορτών, κόψτε 
το κάθετα σε ίση απόσταση από κάθε πόρτα. Θα πρέπει και η 
εσωτερική μεταλλική πλευρά της πόρτας να είναι καθαρή για 
να «γυρίσετε» και να κολλήσετε το βινύλιο. Έτσι το βινύλιο 
γίνεται λιγότερο ευαίσθητο και ευάλωτο στην βροχή και στον 
αέρα. 
   Όσο μικρότερο είναι το γραφικό ή όσο πιο φλου είναι το θέμα 
του τόσο ευκολότερη είναι η εφαρμογή του.  
   Αφαιρέστε τις μικρές ρυτίδες με το νύχι σας, πιέζοντας προς 
την άκρη για να ανακατανεμηθεί το υπερβολικό υλικό, αιτία 
πρόκλησης των ρυτίδων στο βινύλιο. Εάν οι ρυτίδες είναι 

μεγάλες ο βολικότερος τρόπος είναι το σκίσιμο. Σκίζουμε 
με προσοχή την ρυτίδα και ανακατανέμουμε το επιπλέον 
υλικό, επικαλύπτοντας το υπόλοιπο. Αν η ρυτίδα είναι πάνω 
σε γραφικό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην 
επιλογή του σημείου κοπής. Η θερμοκρασία από ένα πιστόλι 
θα βοηθήσει αρκετά. 
   Έχοντας λοιπόν τελειώσει με την κάλυψη του αυτοκινήτου 
καλό θα είναι να μείνει ακίνητο για κάποιες ώρες ώστε να 
πολυμεριστεί η κόλλα. Αν δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιώντας 
το πιστόλι ζεστάνετε ξανά τα δύσκολα σημεία. Το αυτοκίνητο 
μπορεί να πλυθεί με σαπούνι και νερό, αλλά όχι σε βούρτσες. 
Επίσης το κέρωμα δημιουργεί προβλήματα στο βινύλιο. Αν το 
«πυροβολήσουν» τα περιστέρια, θα ήταν καλό να καθαριστεί 
το συντομότερο δυνατό γιατί τα περιττώματα των πτηνών είναι 
οξέα που χαλάνε την εκτύπωση και το βινύλιο. Ενημερώστε 
τον πελάτη για την αντοχή της εκτύπωσης και του υλικού της 
εφαρμογής. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Κολιαβάς γεννήθηκε το Δεκέμβριο 
του 1967 στην Αθήνα. 
Εργάστηκε σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου 
των μηχανημάτων Ψηφιακών Εκτυπώσεων, 
ως τεχνικός πωλήσεων. Εδώ και δύο χρόνια 
έχει αναλάβει το τμήμα πωλήσεων & market-
ing σε μεγάλη εταιρεία Γραφικών Τεχνών & 
Ψηφιακών Εκτυπώσεων.

Από το 2001 αρθρογραφεί σε περιοδικά του χώρου και το 
2004 “μπαίνει” στην ομάδα του ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ, όπου διετέλεσε 
αρχισυντάκτης, αρχικά του ένθετου για την Ψηφιακή Εκτύπωση 
PROOF (www.proof.gr) και στην συνέχεια όλης της ύλης. 
Είναι μέλος της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.
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