Διζαγωγή
Οη ζεκαληηθόηεξεο ηερλνινγίεο απηνκαηνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνληαη παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνύλ
ηνπο γξακκσηνύο θώδηθεο (barcodes) γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Απηό
ζπκβαίλεη επεηδή νη γξακκσηνί θώδηθεο πξνζθέξνπλ άκεζε θαη αμηόπηζηε
πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο, ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ηεο
απνζήθεπζεο θαη γεληθόηεξα ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξώησλ πιώλ, ησλ
εκηέηνηκσλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντόλησλ κηαο επηρείξεζεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη γξακκσηνί θώδηθεο βξίζθνπλ ζήκεξα
εθαξκνγή ζε θάζε επηρείξεζε πνπ δηαθηλεί πξντόληα. Οξηζκέλεο βαζηθέο
γλώζεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ barcodes ζεσξνύληαη όηη είλαη απαξαίηεηεο γηα
θάζε επηρεηξεκαηηθό ζηέιερνο.
Τν εγρεηξίδην απηό γξάθηεθε γηα λα θαιύςεη ηελ αλάγθε απηή θαη πεξηιακβάλεη
κηα εηζαγσγή ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο θπξηόηεξνπο ηύπνπο
γξακκσηνύ θώδηθα, ηηο ηερλνινγίεο εθηύπσζεο θαη ηα είδε ησλ ζπζθεπώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάγλσζή ηνπο. Δπίζεο, δίλνληαη κεξηθά
παξαδείγκαηα ησλ πην θνηλώλ εθαξκνγώλ ησλ γξακκσηώλ θσδηθώλ.

Πλεονεκηήμαηα από ηη σπήζη Γπαμμωηού κώδικα
Οη γξακκσηνί θώδηθεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ.
Γηα παξάδεηγκα, ην ζύκβνιν κε ηηο αζπξόκαπξεο κπάξεο πνπ ππάξρεη ζηα
δηάθνξα ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα είλαη ε κνλαδηθή ηαπηόηεηά ηνπο. Υπάξρνπλ
δηάθνξνη ηύπνη γξακκσηώλ θσδηθώλ, θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο είλαη
θαηάιιεινο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.
Οη γξακκσηνί θώδηθεο γλσξίδνπλ κεγάιε απνδνρή επεηδή απνηεινύλ ην
απινύζηεξν, αθξηβέζηεξν θαη νηθνλνκηθόηεξν κέζν αλαγλώξηζεο
αληηθεηκέλσλ, κέζσ θαηάιιεισλ ζπζθεπώλ αλάγλσζεο (αλαγλώζηεο ή
SCANNERS). Τν βαζηθό ηνπο πιενλέθηεκα, ζε ζρέζε κε άιιεο αληίζηνηρεο
ηερλνινγίεο, είλαη ε ρακειή πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ζηελ εηζαγσγή θαη
αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Με ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ απηνειέγρνπ (π.ρ.
ςεθία ειέγρνπ) ππάξρεη πξνζηαζία από πεξίπησζε ιάζνπο αλάγλσζεο.
Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ γξακκσηνύ θώδηθα είλαη ε γξήγνξε αλάγλσζε θαη ε
πνιύ θαιή απνδνηηθόηεηα. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ κε αλάγλσζε γξακκσηώλ
θσδηθώλ είλαη γξεγνξόηεξε από ηελ πιεθηξνιόγεζε ή θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ ζε ραξηί. Η πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηνλ θεληξηθό
ππνινγηζηή θαη είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζε νπνηνλδήπνηε ηε ρξεηάδεηαη.
Δπηπξόζζεηα, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ρεηξνθίλεησλ ζπζηεκάησλ κε ζπζηήκαηα
barcodes κπνξεί λα επηηεπρηεί απμεκέλε παξαγσγηθόηεηα θαη κηθξόηεξν
εξγαηηθό θόζηνο.
ςνοπηικά ηα οθέλη από ηη σπήζη ηων barcodes είναι:





Αθξίβεηα ζηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ
Ταρύηεηα ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Έγθαηξε πιεξνθόξεζε γηα απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε πόξσλ,
απνζεκάησλ, πξώησλ πιώλ θηι.
Μείσζε εξγαηηθνύ θόζηνπο ιόγσ ηεο εμάιεηςεο ρξνλνβόξσλ
ρεηξνθίλεησλ ζπζηεκάησλ.

Η οπολογία ηων barcodes
Aperture (Γιάθπαγμα)

Τν άλνηγκα από ην νπνίν εμέξρεηαη ε δέζκε θσηόο από ηνλ
αλαγλώζηε θαη ε νπνία θαηεπζύλεηαη πξνο ην barcode. Τν
δηάθξαγκα θαζνξίδεη ηε δηάκεηξν ηεο δέζκεο απηήο θαη ε
ζσζηή επηινγή ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή
αλάγλσζε ηνπ barcode.

Bar (Γπαμμή)

Η πην ζθνύξα γξακκή (ζπλήζσο καύξε) ελόο γξακκσηνύ
θώδηθα.

Bi-Directional Code

Γξακκσηόο θώδηθαο πνπ κπνξεί λα αλαγλσζηεί αλεμάξηεηα
από ηε θνξά ζάξσζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο ηνπ
αλαγλώζηε.

Check Digit (Φηθίο
ελέγσος)

Χεθίν πνπ ππνινγίδεηαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν θαη
ρξεζηκεύεη ζηνλ έιεγρν ζθάικαηνο. Δίλαη γλσζηό θαη σο
ςεθίν checksum.

Code density
(Πςκνόηηηα κωδικού)

Ο αξηζκόο ραξαθηήξσλ ή ςεθίσλ αλά κνλάδα κήθνπο ηνπ
θώδηθα.

Continuous Code
(ςνεσήρ κώδικαρ)

Γξακκηθόο θώδηθαο πνπ δελ έρεη δηάθελα ζηε δνκή ηνπ.

Depth of field
(Βάθορ πεδίος)

Η δηαθνξά κεηαμύ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο απόζηαζεο ηνπ
αλαγλώζηε από ην barcode. (Γελ έρεη λόεκα ζηελ
πεξίπησζε ησλ αλαγλσζηώλ ηύπνπ επαθήο αθνύ απηνί
απαηηνύλ επαθή κε ην barcode).

First read rate

Η πηζαλόηεηα (%) ζσζηήο αλάγλσζεο ελόο γξακκσηνύ
θώδηθα κε θάπνην αλαγλώζηε όηαλ γίλεηαη κία κόλν
αλάγλσζε.

Fixed beam scanner
(Αναγνώζηηρ
ζηαθεπήρ δέζμηρ)

Αλαγλώζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ζηαζεξή δέζκε. Τν
barcode ζα πξέπεη λα θηλεζεί κπξνζηά από ηε δέζκε απηή
γηα λα δηαβαζηεί.

Fixed position
scanner (Αναγνώζηηρ
ζηαθεπήρ θέζηρ)

Αλαγλώζηεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ζηαζεξή ζέζε.

Hand held scanner
(Φοπηηόρ
αναγνώζηηρ)

Φνξεηόο αλαγλώζηεο πνπ κεηαθηλείηαη από ην ρεηξηζηή
πξνο ην barcode.

Intercharacter gaps

Τν δηάζηεκα κεηαμύ ησλ νκάδσλ γξακκώλ θαη θελώλ πνπ
αλαπαξηζηνύλ ηνπο δηάθνξνπο ραξαθηήξεο ελόο γξακκηθνύ
θώδηθα.

Misread

Πιεξνθνξία πνπ δηαβάδεηαη ιαλζαζκέλα θαη κεηαθέξεηαη
ζην θεληξηθό computer.

Moving Beam Scanner Αλαγλώζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θηλνύκελε δέζκε γηα λα
(Αναγνώζηηρ κινηηήρ δηαβάζεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη έλα barcode.
δέζμηρ)
Nominal Bar Element
(Βαζικό ζηοισείο)

Τν πιάηνο ηεο πην ζηελήο γξακκήο ή θελνύ ζε έλα barcode,
γλσζηή θαη ζα δηάζηαζε Φ.

No read
(Μη ανάγνωζη)

Πξνζπάζεηα αλάγλσζεο πνπ δελ θαηαιήγεη ζε επηηπρή
απνθσδηθνπνίεζε ηνπ barcode.

Quiet zone
(Ήζςση ζώνη)

Τα δηαζηήκαηα πξηλ θαη κεηά ην barcode πνπ πξέπεη λα
είλαη ηειείσο θελά (ρσξίο θακία εθηύπσζε). Σπλήζσο
αλαθέξνληαη θαη σο margins (πεξηζώξηα).

Space (Κενό)

Τν θσηεηλόηεξν, ζπλήζσο ιεπθό ζηνηρείν, ελόο barcode.
Οπζηαζηηθά είλαη ηα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ bars (γξακκώλ)
ηνπ θώδηθα.

Start Character
Έλα ζύλνιν γξακκώλ θαη θελώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
(Υαπακηήπαρ έναπξηρ) δειώζεη ηελ αξρή ελόο barcode.
Stop Character
(Υαπακηήπαρ ηέλοςρ)

Έλα ζύλνιν γξακκώλ θαη θελώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δειώζεη ην ηέινο ελόο barcode.

Unattended scanner

Αλαγλώζηεο πνπ ιεηηνπξγεί
παξέκβαζε ρεηξηζηή.

Voids

Αζπλέρεηα ζε έλα barcode πνπ ζπλήζσο πξνθαιείηαη από
ζθάικα εθηύπσζήο ηνπ.

Wide to narrow ratio

Ο ιόγνο ηνπ πιάηνπο ηνπ πην πιαηηνύ ζηνηρείνπ ελόο
barcode (γξακκήο ή θελνύ) πξνο ην nominal bar element
(δηάζηαζεο Φ)

απηόκαηα

ρσξίο

ηελ

Οι πιο γνωζηοί ηύποι barcodes
1. ΔΑΝ- 13, ΔΑΝ- 8
Ο ΔΑΝ – 13 είλαη ν γξακκηθόο θώδηθαο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ
πξσηνγελή ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ. Μπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη
κόλν αξηζκνύο. Τν πιήζνο ησλ αξηζκώλ είλαη δώδεθα, ελώ ην δέθαην
ηξίην ςεθίν είλαη ην ςεθίν ειέγρνπ. Βάζε ησλ πξνηύπσλ ηνπ ΔΑΝ ηα
ςεθία θσδηθνπνηνύλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
EAN- 13

520

1234

12345

8

θσδηθόο
ρώξαο

θσδηθόο
εηαηξίαο

θσδηθόο
πξντόληνο

ςεθίν
ειέγρνπ

Σε πξσηνγελείο ζπζθεπαζίεο πξντόλησλ κε πνιύ κηθξό δηαζέζηκν
ρώξν γηα ηελ εθηύπσζε ηνπ γξακκηθνύ θώδηθα, ρξεζηκνπνηείηαη ν
EAN- 8 ν νπνίνο έρεη ιηγόηεξα ςεθία.
Σηελ Διιάδα ηελ επζύλε δηαρείξηζεο ησλ θσδηθώλ EAN- 13 θαη EAN-8
έρεη ην Διιεληθό Κέληξν Σήκαλζεο Πξντόλησλ (ΔΛΚΔΣΗΠ).

2. INTERLEAVED 2 of 5
Ο γξακκσηόο θώδηθαο INTERLEAVED 2 of 5 ή ITF ηνπνζεηείηαη ζηε
δεπηεξνγελή ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ (θηβώηηα, πνιπζπζθεπαζίεο
θηι.). Μπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη κόλν αξηζκνύο. Πεξηέρεη ηελ ίδηα
πιεξνθνξία κε ηνλ EAN- 13 ηεο πξσηνγελνύο ζπζθεπαζίαο. Έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θσδηθνπνηήζεη κεηαβιεηό πιήζνο ςεθίσλ αιιά πάληα
άξηην.
Interleaved 2 of 5

3. EAN- 128
Ο γξακκσηόο θώδηθαο EAN- 128 ηνπνζεηείηαη ζηηο κνλάδεο κεηαθνξάο
πξντόλησλ (παιέηεο, θηβώηηα θηι..). Μπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη αξηζκνύο
θαη γξάκκαηα. Φξεζηκνπνηεί δείθηεο εθαξκνγήο (Application Identifiers)
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θσδηθνπνηεί.
Φξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο απνζεθώλ θαη δηαθίλεζεο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ελζσκαηώλεη είλαη πνιύ κεγάιεο (είδνο,
εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο, lot number, πνζόηεηα θηι.).

4. PDF 417
Ο θσδηθόο PDF 417 είλαη κία δηζδηάζηαηε ζπκβνινινγία κε δπλαηόηεηα
θσδηθνπνίεζεο κεγάινπ αξηζκνύ δεδνκέλσλ. Δίλαη ζπκβνινινγία
κεηαβιεηνύ κήθνπο θαη πιάηνπο θαη κπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη
πιεξνθνξία ζε 3-90 γξακκέο νξηδόληηα θαη 1-30 θσδηθνύο ζε θάζε
γξακκή. Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο δηαθίλεζεο πξντόλησλ
όπoπ ρξεηάδνληαη κεγάιε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία.

5. 2D QR CODE
Ο θώδηθαο QR είλαη έλαο γξακκσηόο θώδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο ζε ζρήκαηα δύν δηαζηάζεσλ. Έρεη
κεγάιε ηαρύηεηα αλάγλσζεο. Έλαο QR θσδηθόο ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο
ηππνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο θσδηθνπνίεζεο (αξηζκεηηθή, αιθαξηζκεηηθή,
Byte/δπαδηθή θαη kanji) γηα λα απνζεθεύζεη απνηειεζκαηηθά ηα
δεδνκέλα. Φξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ: ζην
εκπόξην, ζηε δηαθήκηζε θαη ζηε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ κέρξη ηε
δηαζθέδαζε θαζώο θαη γηα πξνζσπηθά κελύκαηα.

Δκηύπωζη ή πποεκηύπωζη;
Γηα λα απνθαζίζεη κία επηρείξεζε αλ ζα εθηππώλεη ε ίδηα ηηο εηηθέηεο barcodes
ή αλ ζα αγνξάδεη πξνεθηππσκέλεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηεο ηνπο εμήο
παξάγνληεο:
Παπάγονηερ Κόζηοςρ


Απιθμόρ διαθοπεηικών κωδικών. Η πξνεθηύπσζε απαηηεί έλα film
master γηα θάζε θσδηθό, ην νπνίν έρεη έλα όρη επθαηαθξόλεην θόζηνο.
Αληίζεηα ε εθηύπσζε από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε κε έλαλ εθηππσηή
εηηθεηώλ barcodes δελ απαηηεί ηέηνην θόζηνο. Αλ ινηπόλ ν αξηζκόο ησλ
δηαθνξεηηθώλ εηηθεηώλ κίαο επηρείξεζεο απμάλεη, ηόηε ε πξνεθηύπσζε
αξρίδεη λα γίλεηαη αζύκθνξε.



Γιαηήπηζη αποθεμάηων. Η δηαηήξεζε ησλ ζσζηώλ απνζεκάησλ
πξνεθηππσκέλσλ εηηθεηώλ κπνξεί λα έρεη πνιιέο θνξέο, πςειό
θόζηνο δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο.



Αλλαγέρ ζηα πποϊόνηα. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο εηηθέηεο θαζηζηνύλ ηηο πξνεθηππσκέλεο
εηηθέηεο άρξεζηεο.



Απιθμόρ “generic” εηικεηών. Με ηνλ όξν “generic” ελλννύκε κία
εηηθέηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηθξέο αιιαγέο ζε
δηαθνξεηηθά πξντόληα. Πνιιέο θνξέο ζπκθέξεη λα γίλεη πξνεθηύπσζε
νξηζκέλσλ “generic” εηηθεηώλ κε όια ηα ζηαζεξά ζηνηρεία θαη ε ηειηθή
εθηύπσζε ησλ ηειηθώλ ζηνηρείσλ λα γίλεηαη από ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε κε έλαλ εθηππσηή εηηθεηώλ barcodes.

Παπαγωγική διαδικαζία
Όηαλ εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηύπσζεο
εηηθεηώλ κέζα ζηελ όιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε ηα εμήο:
σεδιαζμόρ παπαγωγήρ. Αλ απαηηείηαη επέιηθηε παξαγσγή, ηόηε ε
πξνεθηύπσζε είλαη νπζηαζηηθά απαγνξεπηηθή θαη ε εθηύπσζε ησλ εηηθεηώλ
από ην εξγνζηάζην είλαη ε κόλε επηινγή.
Απιθμόρ διαθοπεηικών πποϊόνηων. Όζν απμάλεη ν αξηζκόο ησλ
δηαθνξεηηθώλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ, ηόζν πην ζύλζεηε γίλεηαη ε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε εθηύπσζε ησλ εηηθεηώλ από ην ίδην ην
εξγνζηάζην είλαη αλαγθαία.
Απιθμόρ παπαγόμενων πποϊόνηων. Αλ παξάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο
από ιίγα δηαθνξεηηθά πξντόληα, ηόηε ε πξνεθηύπσζε ησλ εηηθεηώλ είλαη
ζπκθέξνπζα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε κηθξώλ πνζνηήησλ από πνιιά
δηαθνξεηηθά πξντόληα όπνπ πξέπεη λα γίλεηαη εθηύπσζε εηηθεηώλ ζην ίδην ην
εξγνζηάζην.
Δπιζηπεθόμενα αγαθά. Τα επηζηξεθόκελα πξντόληα, θαη ζε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο αθόκα θαη απηά πνπ παξαιακβάλνληαη από ηνπο δηάθνξνπο
πξνκεζεπηέο, απαηηνύλ θσδηθνπνίεζε κε ρξήζε ζπζηεκάησλ εθηύπσζεο
από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.
Marketing
Πνιιέο θνξέο ην marketing απαηηεί ηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν κεηαμύ ηεο
ζρεδίαζεο ελόο πξντόληνο θαη ηεο ηειηθήο ηνπ πξνώζεζεο πξνο ηνλ
θαηαλαισηή. Δπηπιένλ, απαηηνύληαη γξήγνξεο ζηελ πινπνίεζε αιιαγέο ζε
ππάξρνληα πξντόληα (π.ρ. εηδηθέο πξνζθνξέο, δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο,
εηδηθά θείκελα γηα εμαγόκελν πξντόλ, θηι). Τέηνηεο πεξηπηώζεηο νδεγνύλ
αλαπόθεπθηα ζηελ εθηύπσζε ησλ εηηθεηώλ από ην ίδην ην εξγνζηάζην.

Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πιένλ θαλεξό όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ε εθηύπσζε ησλ εηηθεηώλ ζην εξγνζηάζην πξνζθέξεη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα, γηα απηό θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ην πνζνζηό ησλ
πξνεθηππσκέλσλ εηηθεηώλ κεηώλεηαη ζπλερώο. Σηηο επόκελεο ζειίδεο ζα
εμεηάζνπκε ηηο ζπλήζεηο κεζόδνπο εθηύπσζεο ησλ barcodes.

Η εκηύπωζη ηων barcodes
Τα δηάθνξα barcodes πξέπεη λα ππάξρνπλ ηόζν επάλσ ζηελ αηνκηθή
ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ, όζν θαη ζηελ νκαδηθή ζπζθεπαζία ηνπο
(ραξηνθηβώηηα, shrink-wraps, παιέηεο θηι.). Η εθηύπσζε ησλ barcodes κπνξεί
λα γίλεηαη είηε θαηεπζείαλ ζην πιηθό ζπζθεπαζίαο, είηε ζε θάπνηα εηηθέηα ε
νπνία ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη απηόκαηα ή κε ην ρέξη.
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζύγρξνλεο κέζνδνη εθηύπσζεο ησλ
barcodes. Τνλίδεηαη όηη ε επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο εμαξηάηαη θαηά θύξην
ιόγν από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε θάζε επηρείξεζε.
A. ΘΔΡΜΙΚΗ ΔΚΣΤΠΧΗ

Η ζεξκηθή εθηύπσζε ρξεζηκνπνηεί κηα εθηππσηηθή θεθαιή, ε νπνία πεξηέρεη
έλα κεγάιν αξηζκό κηθξνζθνπηθώλ ζεξκηθώλ ζηνηρείσλ δηαηεηαγκέλσλ ζε κία
ζεηξά κε ππθλόηεηα κέρξη 600 dpi (600 ζεξκηθά ζηνηρεία αλά ίληζα). Καζώο
ηα ζεξκηθά απηά ζηνηρεία αλνηγνθιείλνπλ, ειεγρόκελα από ηε κνλάδα ειέγρνπ
ηνπ εθηππσηή, δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα ζρήκαηα (θείκελα, γξαθηθά, barcodes,
θιπ) ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα (π.ρ. θύιιν ραξηηνύ, πιαζηηθό θηικ, θιπ) πνπ
πεξλά κπξνζηά από ηελ εθηππσηηθή θεθαιή.
Αλ ε εθηύπσζε γίλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε κειαλνηαηλίαο, κεηαμύ ηεο
εθηππσηηθήο θεθαιήο θαη ηεο ππό εθηύπσζε επηθάλεηαο, ηόηε έρνπκε ηελ
πεξίπησζε εθηύπσζεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο. Αλ δε κεζνιαβεί κειαλνηαηλία,
ηόηε έρνπκε άκεζε ζεξκηθή εθηύπσζε.

Υαπακηηπιζηικά ηηρ εκηύπωζηρ θεπμικήρ μεηαθοπάρ







Απαηηεί κειαλνηαηλία
Η εθηύπσζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε
ζρεδόλ επηθάλεηα (ραξηί, πιαζηηθά θηικ, θιπ)
Μεγάιε δηάξθεηα δσήο ηεο εθηππσηηθήο θεθαιήο
Δθηύπσζε πνπ αληέρεη ζην ρξόλν θαη
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (θσο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία θιπ)
Μεγάιεο ηαρύηεηεο εθηύπσζεο (κέρξη 1000 mm/s)
Υςειή πνηόηεηα εθηύπσζεο

Υαπακηηπιζηικά ηηρ άμεζηρ θεπμικήρ εκηύπωζηρ







Γελ απαηηεί κειαλνηαηλία
Η εθηύπσζε κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε εηδηθό ραξηί,
ην νπνίν είλαη 20-30% πην αθξηβό από ην θνηλό
Μηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο εθηππσηηθήο θεθαιήο
Δθηύπσζε πνπ δελ αληέρεη ζην ρξόλν,
ην θσο θαη ηε ζεξκνθξαζία
Μηθξέο ηαρύηεηεο εθηύπσζεο (κέρξη 200 mm/s)
Μέηξηα πνηόηεηα εθηύπσζεο

Από ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο όηη ε εθηύπσζε ζεξκηθήο κεηαθνξάο
ζαθώο ππεξηεξεί, νπόηε ε άκεζε ζεξκηθή εθηύπσζε ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε
νξηζκέλεο εθαξκνγέο (π.ρ. όηαλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντόληνο είλαη κεξηθέο
κόλν εκέξεο).

Παπαδείγμαηα εκηςπωηών πος σπηζιμοποιούν ηην ηεσνολογία θεπμικήρ
εκηύπωζηρ:
Θεπμικοί εκηςπωηέρ εηικεηών

Δίλαη νη πην δηαδεδνκέλνη εθηππσηέο γηα ηελ εθηύπσζε ησλ barcodes θαη
άιισλ θεηκέλσλ θαη γξαθηθώλ ζε ράξηηλεο ή πιαζηηθέο εηηθέηεο. Μπνξεί λα
ιεηηνπξγνύλ ηόζν κε ηε κέζνδν ζεξκηθήο κεηαθνξάο όζν θαη κε άκεζε
εθηύπσζε. Φξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ε επηθόιιεζε ησλ εηηθεηώλ πξέπεη λα
γίλεηαη κε ην ρέξη.
Θεπμικοί εκηςπωηέρ PRINT AND APPLY

Απνηεινύλ ζπλδπαζκό ελόο ζεξκηθνύ εθηππσηή εηηθεηώλ θαη κηαο εηηθεηέδαο.
Ο εθηππσηήο ηππώλεη ηελ εηηθέηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηνπνζεηεί απηόκαηα
ζην πξντόλ. Φξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε απηόκαηεο γξακκέο ζπζθεπαζίαο γηα
θσδηθνπνίεζε ηόζν ησλ ίδησλ ησλ πξντόλησλ, όζν θαη ραξηνθηβσηίσλ, shrinkwraps, παιεηώλ, θιπ.

Δκηςπωηέρ θεπμικήρ μεηαθοπάρ (TTO)

Παξέρνπλ εθηύπσζε πςειήο αλάιπζεο κεηαβιεηώλ πιεξνθνξηώλ, barcodes
θαη εηθόλσλ πάλσ ζε κία κεγάιε πνηθηιία εύθακπησλ films θαη εηηθεηώλ γηα κία
επξεία γθάκα εθαξκνγώλ ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο.
B. ΔΚΣΟΞΔΤΗ ΜΔΛΑΝΗ (INK JET)

Η κέζνδνο εθηόμεπζεο κειάλεο ρξεζηκνπνηεί κία εθηππσηηθή θεθαιή ε νπνία
κπνξεί λα έρεη είηε έλα αθξνθύζην, είηε πνιιαπιά αθξνθύζηα δηαηεηαγκέλα ζε
ζεηξά. Η κειάλε εθηνμεύεηαη πξνο κία επηθάλεηα πνπ δηέξρεηαη ζε θάπνηα
απόζηαζε από ηελ εθηππσηηθή θεθαιή θαη κε ηε κνξθή κηθξνζθνπηθώλ
ζηαγνληδίσλ. Η εθηύπσζε επηηπγράλεηαη κε ην ζσζηό έιεγρν ηεο εθηόμεπζεο
ησλ ζηαγνληδίσλ κειάλεο.

Υαπακηηπιζηικά ηηρ εκηύπωζηρ εκηόξεςζηρ μελάνηρ





Διάρηζην θόζηνο εθηύπσζεο
Μπνξεί λα εθηππώλεη θαηεπζείαλ ζην πξντόλ
ρσξίο ηε κεζνιάβεζε εηηθέηαο.
Μέηξηα πνηόηεηα εθηύπσζεο ησλ barcodes
Μεγάιεο ηαρύηεηεο εθηύπσζεο

Παπαδείγμαηα εκηςπωηών πος
εκηόξεςζηρ μελάνηρ (INK JET).

σπηζιμοποιούν

ηην

ηεσνολογία

Δκηςπωηέρ INK JET γπαθείος
Φξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα εθηύπσζε εγγξάθσλ αιιά δελ είλαη θαηάιιεινη
γηα εθηύπσζε ησλ barcodes ζε πξντόληα ή εηηθέηεο.
Δκηςπωηέρ INK JET επαγγελμαηικοί
Πξόθεηηαη γηα εμειηγκέλα κνληέια εθηππσηώλ INK JET πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
από εηαηξίεο εθηύπσζεο κεραλνγξαθηθώλ θνξκώλ. Φξεζηκνπνηνύλ
πνιιαπιά αθξνθύζηα εθηόμεπζεο θαη επηηπγράλνπλ κεγάιεο ηαρύηεηεο
εθηύπσζεο.
Βιομησανικοί εκηςπωηέρ INK JET
Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε απηόκαηεο γξακκέο παξαγσγήο. Μπνξνύλ λα
εθηππώλνπλ ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα κε κεγάιεο ηαρύηεηεο θαη βξίζθνπλ
εθαξκνγή θπξίσο ζηελ εθηύπσζε εκεξνκεληώλ ιήμεο, θσδηθώλ παξαγσγήο,
barcodes, θιπ., ηόζν ζηα ίδηα ηα πξντόληα όζν θαη ζε ραξηνθηβώηηα.
C. LASER
Η κέζνδνο εθηύπσζεο laser είλαη αλάινγε κε ηελ εθηύπσζε εθηόμεπζεο
κειάλεο κε ηε δηαθνξά όηη κηα δέζκε laser αληηθαζηζηά ηηο ζηαγόλεο κειάλεο.
Υπάξρνπλ εθηππσηέο laser γξαθείνπ, επαγγεικαηηθνί θαη βηνκεραληθνί κε
ηδηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά εληειώο αλάινγα κε ηνπο αληίζηνηρνπο
εθηππσηέο εθηόμεπζεο κειάλεο. Γεληθά ε κέζνδνο LASER βξίζθεη πνιύ κηθξή
εθαξκνγή ζηελ εθηύπσζε ησλ barcodes.
D. ΦΛΔΞΟΓΡΑΦΙΑ, OFFSET, ΒΑΘΤΣΤΠΙΑ
Πξόθεηηαη γηα κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνεθηύπσζε ησλ
barcodes από εηαηξίεο παξαγσγήο ραξηνθηβσηίσλ, θηικ, ζπζθεπαζίαο, θιπ.

Η ανάγνωζη ηων barcodes
Οη δηάθνξνη ηύπνη αλαγλσζηώλ barcodes (ή scanners) εληάζζνληαη ζε δύν
βαζηθέο θαηεγνξίεο: αλαγλώζηεο εμ απνζηάζεσο θαη αλαγλώζηεο επαθήο.
Αναγνώζηερ εξ αποζηάζεωρ (non-contact scanners)
Πξόθεηηαη γηα ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο αλαγλώζηεο ησλ barcodes επεηδή είλαη
εμαηξεηηθά εύθνινη ζηε ρξήζε ηνπο, ελώ παξάιιεια είλαη νηθνλνκηθνί θαη
αμηόπηζηνη. Δπηηπγράλνπλ αλάγλσζε από απόζηαζε κεξηθώλ εθαηνζηώλ
κέρξη κεξηθώλ κέηξσλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο.
Φξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγία LASER ή ηερλνινγία CCD, παξάγνπλ κία
κεηαθηλνύκελε ιεπηή δέζκε θσηόο ε νπνία “ζαξώλεη” ην barcode. Η
ζύγρξνλε ηερλνινγία δίλεη δπλαηόηεηα πςειώλ ηαρπηήησλ ζάξσζεο (κέρξη
1000 ζαξώζεηο αλά δεπηεξόιεπην) θαη κάιηζηα ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο
(Omnidirectional scanners) νπόηε επηηπγράλεηαη αμηόπηζηε θαη ηαρύηαηε
απνθσδηθνπνίεζε ησλ barcodes αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηά είλαη ζε
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ή πξνζαλαηνιηζκνύο επάλσ ζην αληηθείκελν, είλαη
θαθνηππσκέλα, θ.ν.θ.

Αζύξκαην θνξεηό ηεξκαηηθό

Δπηπιένλ, νη ζύγρξνλνη αλαγλώζηεο barcodes πξνζθέξνπλ αξθεηέο εηδηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο αζύξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ,
ελζσκαησκέλε κλήκε, ελζσκάησζε ζε θνξεηά ηεξκαηηθά επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ, θιπ. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαγλώζηε απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ barcodes, νπόηε ε ζπλδξνκή
ελόο εηδηθνύ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, αθόκα θαη ζηηο πην απιέο εθαξκνγέο.
Οη αλαγλώζηεο εμ απνζηάζεσο δηαθξίλνληαη ζε αλαγλώζηεο κεηαθηλνύκελνπο
(ρεηξνθίλεηνπο) θαη αλαγλώζηεο ζηαζεξήο ζέζεο.
Οη κεηαθηλνύκελνη αλαγλώζηεο απαηηνύλ έλαλ ρεηξηζηή ν νπνίνο “ζεκαδεύεη”
ην barcode, ην νπνίν θαηά θαλόλα είλαη ζηαζεξό. Αληίζεηα νη αλαγλώζηεο
ζηαζεξήο ζέζεο απαηηνύλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ barcode κπξνζηά ηνπο.
Βξίζθνπλ θπξίσο εθαξκνγή ζηα ηακεία ησλ supermarkets.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κία εδηθή θαηεγνξία αλαγλσζηώλ ζηαζεξήο
ζέζεο, νη βηνκεραληθνί απηόκαηνη αλαγλώζηεο (UNATTENDED SCANNERS).
Πξόθεηηαη γηα αλαγλώζηεο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη δίπια ζε κεηαθνξηθέο
ηαηλίεο θαη κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ απηόκαηα θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε
ρεηξηζηή δηαθνξεηηθά barcodes πνπ δηέξρνληαη από κπξνζηά ηνπο κε
δηαθνξεηηθνύο ζπλήζσο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη κε κεγάιεο ηαρύηεηεο.

Βηνκεραληθόο αλαγλώζηεο barcodes

Φνξεηό ηεξκαηηθό
Αναγνώζηερ επαθήρ (Contact scanners)
Οη αλαγλώζηεο ηνπ ηύπνπ απηνύ πξέπεη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην barcode.
Δπεηδή παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα (δύζθνιε ρξήζε, κεησκέλε
αμηνπηζηία, θιπ.) ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο όπνπ δε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί αλαγλώζηεο εμ απνζηάζεσο ή αλάγλσζε barcode ζε
επηθάλεηεο κε κεγάιε αλάθιαζε, π.ρ κέηαιια.

Φνξεηόο αλαγλώζηεο barcode

Οι εθαπμογέρ ηων barcodes

Οη ζεκαληηθόηεξνη ρώξνη πνπ ηα barcodes έρνπλ επξύηαηε εθαξκνγή είλαη ηα
ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο, νη απνζήθεο θαη νη κεηαθνξέο. Τειεπηαία ηα
barcodes αξρίδνπλ θαη βξίζθνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, ελώ εκθαλίδνληαη θαη αξθεηέο λέεο εθαξκνγέο ζην ρώξν ηεο
πγείαο, ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, ζηνπο νξγαληζκνύο
θνηλήο σθέιεηαο, ζηηο βηβιηνζήθεο, ζηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ
πξόζβαζεο θιπ. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε ηερλνινγία ησλ barcodes
ζπλδπάδεηαη κε ηηο ζύγρξνλεο ηειεπηθνηλσλίεο (π.ρ. αζύξκαηα δίθηπα) θαη ηελ
ηερλνινγία ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα
νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ.
Λιανική πώληζη
Σηα θαηαζηήκαηα ιηαληθώλ πσιήζεσλ ηα barcodes βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ
παξαιαβή ησλ εηζεξρόκελσλ εκπνξεπκάησλ, ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ
εηδώλ ζηα ξάθηα θαη, βέβαηα, ζηα ηακεία.

Αποθήκερ
Σε ζπλδπαζκό κε εηδηθά ινγηζκηθά ειέγρνπ απνζεθώλ (WMS - Warehouse
Management Systems) ηα barcodes βνεζνύλ ζηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρόκελσλ
θαη εμεξρόκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη πξώησλ πιώλ, ζηελ παξαθνινύζεζε
ησλ απνζεκάησλ, ζηελ ηαρεία θαη αμηόπηζηε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ, ζηε
ζσζηή ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ, θιπ. Σηηο κεγάιεο
απνζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηνπηθά αζύξκαηα δίθηπα γηα ηελ άκεζε
κεηάδνζε θαη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα.

Μεηαθοπέρ
Τα barcodes εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε παξαθνινύζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ,
θαζώο απηά κεηαθηλνύληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
αξθεηέο εθαξκνγέο ζηελ έθδνζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ εηζηηεξίσλ, ζηα
δηόδηα απηνθηλήησλ, ζηα αεξνδξόκηα, ζηηο εηαηξίεο κεηαθνξώλ, θιπ.
Παπαγωγική διαδικαζία
Η βηνκεραληθή πιεξνθνξηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ barcodes γηα
πνιιέο θαη ζεκαληηθέο λέεο εθαξκνγέο, όπσο ε θαηακέηξεζε ηεο παξαγσγήο,
ε παξαθνινύζεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ πξώησλ πιώλ θαηά ηηο δηάθνξεο
θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εληνιώλ
παξαγσγήο, ν ζσζηόο ζπληνληζκόο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε
δηαζύλδεζή ηεο κε ηηο απνζήθεο έηνηκσλ πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ.

Λίγα λόγια για εμάρ
Η εηαηξία καο εμεηδηθεύεηαη ζηα ζπζηήκαηα εθηύπσζεο κεηαβιεηώλ
πιεξνθνξηώλ ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπζθεπαζίεο, ζηα αλαιώζηκα
ζεξκηθώλ εθηππσηώλ, ζηα ζπζηήκαηα βηνκεραληθήο δύγηζεο, εθηύπσζεο θαη
επηθόιιεζεο εηηθεηώλ, ζηηο εηηθεηέδεο γηα απηόκαηε επηθόιιεζε εηηθεηώλ, ζηα
ζπζηήκαηα δπλακηθνύ ειέγρνπ βάξνπο, ζηα ζπζηήκαηα νγθνκέηξεζεο
ζπζθεπαζηώλ, ζηα ζπζηήκαηα ηρλειαζηκόηεηαο θαη ζηηο δηαθξηβώζεηο
βηνκεραληθώλ δπγώλ.
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