ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP)

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι κύριες δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την υποκίνηση
της επανάστασης της επιτραπέζιας έκδοσης έχουν, σχεδόν αποκλειστικά, προκύψει από
τη βιοµηχανία υπολογιστών. Ο προσωπικός υπολογιστής είναι η εµπροσθοφυλακή σε αυτή
την επανάσταση.
Ο όρος DTP - στα ελληνικά αποδίδεται σαν Επιτραπέζιο Εκδοτικό Σύστηµα - χαρακτηρίζει ένα σύνολο εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή έντυπου υλικού
µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι η παλιά εργασία της στοιχειοθεσίας της σελιδοποίησης και της εκτύπωσης ειδοµένες από διαφορετική οπτική. Όπως γνωρίζουν οι απασχολούµενοι µε την βιοµηχανία εκδόσεων ότι είναι µέρος της συνολικής διαδικασίας έκδοσης.
Ο όρος επιτραπέζιες εκδόσεις αρχικά δηµιούργησε ένα κοµφούζιο, γιατί ήταν ένας
συνδυασµός αντιφατικών όρων. Της έκδοσης, που όποια έννοια και να της δώσεις, δεν µπορεί να περιοριστεί σε ένα γραφείο. Και ένα πράγµα το οποίο δεν δίνει να καταλάβουµε είναι
η «στοιχειοθεσία», η «σελιδοποίηση ή η «εκτύπωση».
Ο όρος είναι συνεπώς παρατσούκλι το οποίο φαίνεται ότι το έβγαλαν οι τεχνικοί της
βιοµηχανίας µικροϋπολογιστών στους οποίους οφείλεται το φαινόµενο της εισβολής του
κόσµου του αυτοµατισµού γραφείου στον κόσµο της στοιχειοθεσίας.
Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία - εργαλεία στην επιτραπέζια έκδοση.
• Ο προσωπικός υπολογιστής ή το εµπρός µέρος (front end) - µέσω του οποίου κείµενο ή
και γραφικά εισάγονται, ή µέσα στο οποίο κείµενο ή γραφικά µεταφέρονται από άλλες πηγές.
Αυτό συµπεριλαµβάνει την εισαγωγή αρχείων από άλλους υπολογιστές, καθώς και την εισαγωγή εικόνων διαµέσου σαρωτών (scanners).
• Λογισµικό που επιτρέπει την εργασία επί της οθόνης από µία ποικιλία πηγών λογισµικού
(προγράµµατα επεξεργασία κειµένου, επεξεργασίας εικόνας, σχεδιαστικά, σελιδοποίησης)
• Μια ποικιλία συσκευών εξόδου. Συνήθως είναι ένας εκτυπωτής laser που υποστηρίζει µια
γλώσσα περιγραφής σελίδας, που επιτρέπει την εκτύπωση συνδυασµών κειµένων και γραφικών.
Τα τρία αυτά εργαλεία προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικού εντύπου υλικού οποιασδήποτε µορφής, από ένα και µόνο άτοµο. Ο υπολογιστής και το πρόγραµµα σελιδοποίησης χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της µορφής του έντυπου, ενώ ο εκτυπωτής
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αποτυπώνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης εργασίας στο χαρτί. Ένα DTP σύστηµα
δουλεύει, σε γενικές γραµµές, ως εξής: τα κείµενα της σελίδας πληκτρολογούνται στο πρόγραµµα σελιδοποίησης (ή σε ένα οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου), ενώ οι
γραφικές παραστάσεις δηµιουργούνται σε ένα οποιοδήποτε σχεδιαστικό ή ζωγραφικό πρόγραµµα. Στη συνέχεια τα κείµενα και τα γραφικά µεταφέρονται στο πρόγραµµα σελιδοποίησης µε το οποίο καθορίζεται η µορφή που θα έχουν στη σελίδα. Τέλος, αν ο χρήστης είναι ικανοποιηµένος από τη συνολική σελίδα που δηµιούργησε, τα τυπώνει σε ένα laser εκτυπωτή.
Η φιλοσοφία ενός DTP συστήµατος ενσωµατώνεται στις τέσσερις παρακάτω έννοιες:
• Ταχύτητα
• Χαµηλό κόστος
• Ποιότητα και
• ∆ηµιουργικότητα
Η µεγαλύτερη ανάγκη που συνετέλεσε στην αστραπιαία διάδοση του DTP, ήταν η
δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών εντύπων
µε µεγάλη ταχύτητα. Σήµερα χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιούν DTP
συστήµατα αντικαθιστώντας πλήρως την πιο
σύγχρονη φωτοσύνθεση, το µοντάζ και το διαχωρισµό των χρωµάτων.
Ακόµη η µαζική αποδοχή των DTP συστηµάτων οφείλεται και στην ευχρηστία και τη φιλικότητά τους προς το χρήστη. Ένα DTP σύστηµα είναι πολύ εύκολο τόσο στην εκµάθησή του όσο και στον χειρισµό του, ώστε ένα
τελείως ανειδίκευτο άτοµο να είναι σε θέση µέσα σε ελάχιστο χρόνο να παρουσιάσει ένα αρκετά ευπρεπές αποτέλεσµα.
Όµως δεν ήταν µόνο η ταχύτητα παραγωγής εντύπων καθοριστικός παράγοντας στη
διάδοση των DTP συστηµάτων. Το σηµαντικά χαµηλότερο κόστος ενός DTP συστήµατος
από οποιοδήποτε άλλο εκδοτικό σύστηµα, σνετέλεσε κι αυτό. Σήµερα ένα DTP σύστηµα
κοστίζει περίπου το 1/3 απ’ όσο κοστίζει ένα µέτριο εκδοτικό σύστηµα. Το σηµαντικότερο είναι το κόστος αγοράς ενός DTP συστήµατος έχει καθοδική τάση αφού κάθε φορά στην ίδια
περίπου τιµή προσφέρεται τεχνολογία νεώτερης γεννεάς µε πιό πολλές δυνατότητες και
τεχνικές προδιαγραφές. Εκτός από την προσιτή τιµή αγοράς, ένα DTP σύστηµα εξασφαλίζει
την οικονοµική αναπαραγωγή του έντυπου υλικού, ακόµη και για περιορισµένο αριθµό εντύπων που θα ήταν ασύµφορο οικονοµικά σε άλλη περίπτωση.
Ο τρίτος παράγοντας που συνεισέφερε στη µαζική αποδοχή των DTP συστηµάτων είναι η ποιότητα των εντύπων που παράγουν. Ενας µέσος Laser εκτυπωτής τυπώνει 300 κουκίδες ανά ίντζα (dpi) που πλέον φτάνει και τα 600 dpi. Παράλληλα, για κάποιον µε ακόµα
πιό µεγάλες απαιτήσεις στην ποιότητα, ένα DTP σύστηµα µπορεί να συνδεθεί σε µια φωτοσυνθετική µηχανή µε πολύ µεγαλύτερη ανάλυση.
Η «δηµιουργικότητα» αποτελεί µία κινητήρια δύναµη για την αναπαραγωγή εντύπων
µε DTP συστήµατα. Τα εργαλεία που προσφέρονται για να δηµιουργηθεί ένα αξιόλογο αισθητικά έντυπο είναι πολλά. Συνήθως ένα DTP σύστηµα συνεργάζεται µε δεκάδες άλλα
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προγράµµατα τα οποία παρέχουν διαφορετικά αισθητικά αποτελέσµατα. Ετσι, ο χρήστης
µπορεί να δηµιουργήσει γραφικά µέσα από ένα πρόγραµµα δηµιουργίας γραφικών και να τα
ενσωµατώσει στο πρόγραµµα σελιδοποίησης. Παράλληλα µπορεί κάποιος, µέσω µιας φωτογραφικής µηχανής, η οποία συνδέεται µε υπολογιστή - και του κατάλληλου προγράµµατος
- να εισάγει εικόνες στα έντυπά του. Ακόµα, εικόνες µπορεί να εισαχθούν στον υπολογιστή
µέσω ανηχνευτών (scanners). Οι ανιχνευτές µπορούν να ψηφιοποιήσουν φωτογραφίες,
γραφικές παραστάσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και κείµενα.
Ολα τα παραπάνω, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον χρήστη µε πολλή φαντασία
και να δώσουν τελικά ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα.
Ενα DTP σύστηµα όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα σύστηµα στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης και γραφικής επεξεργασίας, που χρησιµοποιεί έναν υψηλής ποιότητας εκτυπωτή για την εκτύπωση. Οι εργασίες της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης και της γραφικής επεξεργασίας είναι οι πιο δύσκολες για το σχεδιασµό µιας σελίδας, ιδίως όταν πρόκειται
για σύνθετες σελίδες, µε κείµενα, γραφικά, φωτογραφίες κλπ. Ένα DTP σύστηµα αντιµετωπίζει όλα τα παραπάνω µε ικανοποιητικό τρόπο.
Κατ’ αρχήν ένα DTP σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα WYSIWYG (What you see is
what you get). Η δυνατότητα αυτή παρέχει την ευχέρεια στο χρήστη να βλέπει στην οθόνη τις
σελίδες του εντύπου όπως ακριβώς θα τις πάρει στην εκτύπωση. Έτσι διευκολύνονται οι
διορθώσεις, οι αλλαγές, οι προσθήκες και αποφεύγονται οι ενδιάµεσες εκτυπώσεις. Σήµερα, πολλές εταιρείες διαθέτουν οθόνες υψηλής ευκρίνειας ώστε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης ελάχιστα να διαφέρει από αυτό που
βλέπει ο χρήστης στην οθόνη. Άλλες εταιρείες
προσφέρουν οθόνες µεγέθους Α4 ή 2ΧΑ4 ή
Α3 για να µπορεί ο χρήστης να βλέπει - πάλι
σε WYSIWUG περιβάλλον - µία ολόκληρη σελίδα ή ένα σαλόνι δύο σελίδων µεγέθους Α4.
Μία άλλη δυνατότητα ενός DTP συστήµατος είναι ότι επιτρέπει το συνδυασµό περίπλοκων γραφικών, παραστάσεων, εικόνων και κειµένων. Με τα προγράµµατα δηµιουργίας
γραφικών που υπάρχουν στην αγορά, µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει εφέ και σύνθετα
γραφικά, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα οποία θα απαιτούσαν σηµαντικό χρόνο
εργασίας ενός καλού µακετίστα.
Το µόνο που χρειάζεται εδώ όπως και σε κάθε άλλο στάδιο επεξεργασίας της προς εκτύπωση σελίδας, είναι ολιγοήµερη εξάσκηση και πολύ φαντασία από το χρήστη. Τα νέα
προγράµµατα γραφικών προσφέρουν πολλές ευκολίες και δυνατότητες για τη δηµιουργία ακόµη και των πιο σύνθετων, τρισδιάστατων και έγχρωµων γραφικών.
Ακόµα, για πιο ολοκληρωµένα αποτελέσµατα, είναι δυνατόν να εισαχθούν εικόνες
στις σελίδες που δηµιουργούνται µε ένα DTP σύστηµα. Με µια φωτογραφική µηχανή ή ένα scanner είναι δυνατόν να εισαχθεί στην προς εκτύπωση σελίδα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οποιαδήποτε γραφική παράσταση και φωτογραφία. Παράλληλα τη γραφική παράσταση ή
την εικόνα αυτή, επειδή ο υπολογιστής τη θεωρεί σαν γραφική παράσταση, µπορεί ο χρή31

στης να την επεξεργαστεί µε ένα από τα προγράµµατα γραφικών που διαθέτει έχοντας αποτελέσµατα που εναρµονίζονται µε τις δικές του αισθητικές αντιλήψεις.
Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα των DTP συστηµάτων είναι ότι παρέχουν πλήρη ανεξαρτησία του οργανισµού ή της εταιρείας που το χρησιµοποιεί από τρίτες εκδοτικές επιχειρήσεις. Το χαµηλό κόστος ενός DTP συστήµατος και η ευκολία χρήσης του επιτρέπει
την εγκατάστασή του σε κάθε εταιρεία ή οργανισµό µε αυξηµένες εκδοτικές εργασίες, χωρίς
να επεµβαίνουν τρίτοι.
Το µέλλον των επιτραπεζίων εκδόσεων συνδέεται µε τις τηλεπικοινωνίες. Συνδέοντας τους υπολογιστές σε δίκτυα, δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους σε διαφορετικά σηµεία να εργασθούν «επιγραµµατικά» (on line) για την ίδια έκδοση. Αυτό σηµαίνει ότι ένας
συγγραφέας, ένας συντάκτης και ένας σχεδιαστής, µπορούν όλοι να εργάζονται για την ίδια
έκδοση από διαφορετικά γραφεία.
Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα. Αφού οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευθεί ως σχεδιαστές γραφικών, µε συνέπεια οι επιτραπέζιες εκδόσεις να µην «παράγουν» τόσο καλά αισθητικά αποτελέσµατα.
Ίσως η µεγαλύτερη επίπτωση των επιτραπεζίων εκδόσεων να σχετίζεται µε την εκπαίδευση. Χάρη στην επανάσταση των επιτραπεζίων εκδόσεων, πολύ περισσότεροι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν πολύ περισσότερα για την τυπογραφία. Έχουν µια καλύτερη ιδέα για το
τι χρειάζεται, προκειµένου να γίνει µια έκδοση από την αρχή µέχρι το τέλος. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και αν επιλέξουν να αναθέσουν σε κάποιον άλλο την έκδοση, µπορούν να µεταφέρουν τις σκέψεις τους στον τυπογράφο καλύτερα από οποτεδήποτε στο παρελθόν.
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP)
Αν και πολλά προγράµµατα επιτραπέζιας έκδοσης ή προγράµµατα δηµιουργίας σελίδας,
έχουν τις δικές τους ευκολίες πάνω στην επεξεργασία κειµένου και στην δηµιουργία γραφικών, οι περισσότεροι χρήστες θα ήθελαν να αποκτήσουν εξειδικευµένα προγράµµατα για να
διαχειριστούν αυτές αλλά και άλλες λειτουργίες. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να είναι έτσι. Πρώτον, τα εξειδικευµένα προγράµµατα τείνουν να έχουν µεγαλύτερες ευκολίες από τα προγράµµατα δηµιουργίας σελίδας. ∆εύτερον, οι εξειδικευµένες λειτουργίες συνήθως θα εκτελούνται από διαφορετικό προσωπικό, και ακόµα και αν δεν είναι έτσι, κάποιος διαχωρισµός της δουλειάς είναι κανονικά µια καλή ιδέα. Είναι συνήθως δύσκολη η συγκέντρωση τόσο στη δηµιουργία του υλικού όσο και στο άπλωµά του στη σελίδα
ταυτόχρονα.
Οι εφαρµογές µπορούν να οµαδοποιηθούν κάτω από τους ακόλουθους τίτλους:
• Επεξεργασία κειµένου - Γραµµατοσειρές
• Γραφικά - εικόνα
• Σελιδοποίηση
• Παρουσιάσεις

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η επεξεργασία κειµένου είναι το πιο διαδεδοµένο είδος προγράµµατος για προσωπικούς Η/Υ, σήµερα. Οι περισσότεροι προσωπικοί Η/Υ στο σπίτι και στο γραφείο χρησιµοποιούνται για επεξεργασία κειµένου, ακόµα κι αν αρχικά αγοράστηκαν για άλλο σκοπό.
Είναι «συγγενής» µε τη δακτυλογράφηση. Η
µεγαλύτερη διαφορά είναι ότι, αντίθετα µε τη δακτυλογράφηση, οι λέξεις δεν εµφανίζονται κατευθείαν στο χαρτί. Αντιθέτως, πληκτρολογείτε
στον Η/Υ, ενώ οι λέξεις εµφανίζονται στην οθόνη
του. Καθώς πληκτρολογείτε, µπορείτε να κάνετε
διορθώσεις κατευθείαν στην οθόνη, χωρίς να
χρειάζεται να σβήσετε τα λάθος γράµµατα ή σηµεία στίξης. Τελειώνοντας, µπορείτε να διαβάσετε
αυτά που έχετε πληκτρολογήσει και να κάνετε πάλι διορθώσεις, χωρίς να χρειαστεί να τυπωθεί ούτε µία λέξη στο χαρτί. Μπορείτε να αλλάξετε τις λέξεις σε µία πρόταση, να διορθώσετε ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, ακόµα και να
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αλλάξετε τη θέση ολόκληρων παραγράφων. Αν θέλετε να προσθέσετε προτάσεις ή παραγράφους, ο Η/Υ κάνει χώρο στην οθόνη για να τις προσθέσετε, κάνοντας αυτόµατα τις υπόλοιπες διορθώσεις στο υπόλοιπο κείµενο. Λέξεις, προτάσεις ή και παράγραφοι µπορούν να
διαγραφτούν µε τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε, ακόµα, να βάλετε τον Η/Υ να ελέγξει την ορθογραφία του κειµένου σας. Έτσι, αυτόµατα θα «διαβάσει» όλο το κείµενο, θα εντοπίσει τις λανθασµένες λέξεις και θα προτείνει τις σωστές. Μονάχα όταν το κείµενο πάρει ακριβώς τη
µορφή που θέλετε, χρειάζεται να το τυπώσετε στο χαρτί.
Τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου είναι αυτά που έχουν σχεδιαστεί να είναι
από µόνα τους συστήµατα παραγωγής κειµένου.
Τα συνήθη χαρακτηριστικά σε αυτά τα προγράµµατα περιλαµβάνουν το συλλαβισµό,
τις σελίδες πολλαπλών στηλών, την εισαγωγή γραφικών και λογιστικών αρχείων, τη δηµιουργία πινάκων, τον έλεγχο ορθογραφίας, λειτουργίες λεξιλογίου για στοιχεία που χρησιµοποιούνται τακτικά, µακροεντολές, δυνατότητες φύλλων καθορισµού στυλ (style sheet
capabilities), αυτόµατη δεικτοδότηση και δηµιουργία του πίνακα περιεχοµένων, απεικόνιση
πολλαπλών κειµένων, ευκολίες διαχείρισης κειµένων.
∆ηµοφιλέστερο και γνωστότερο όλων το Microsoft Word.

Ανίχνευση / ψηφιοποίηση του κειµένου
Η προοπτική για ένα γραφείο χωρίς χαρτιά συζητείται εδώ και χρόνια, παρόλες τις τεχνολογικές εξελίξεις κάποιοι θα παρατηρούσαν ότι σήµερα υπάρχει πολύ περισσότερο χαρτί από ποτέ άλλοτε. Αν το χαρτί δεν προορίζεται να γίνει υπόθεση του παρελθόντος ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να µετατραπούν έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων εφηµερίδων και
άρθρων περιοδικών, σε ηλεκτρονικά αρχεία που ένας υπολογιστής µπορεί να χειριστεί;
Η παραδοσιακή απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είΕγγραφο
ναι η δακτυλογράφηση και η κατανοµή πληροφοριών.
Αλλά αυτό απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, για να µην
αναφερθούµε στο χρόνο.
Σήµερα, οι χρήστες µπορούν να εισάγουν το κείµενο στο computer χρησιµοποιώντας ένα ανιχνευτή /
σαρωτή (scanner) και ειδικά λογισµικά προγράµµατα (software) για την αναγνώριση σελίδων (γνωστό εO. C. R.
πίδοσης σαν Οπτικός Χαρακτήρας Αναγνώρισης ή
OCR).
Το πρόγραµµα OCR επιτρέπει στον υπολογιστή να διαβάσει σχεδόν οποιαδήποτε οικογένεια στοιχείων (font), ποικίλων µεγεθών και έπειτα να συνεργαστεί µε το αρχείο σαν να
είχε γίνει µ’ έναν επεξεργαστή λέξεων.
Αυτό δίνει στους συγγραφείς τεράστια δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες εύκολα. Αυτό επίσης σηµαίνει ότι συγγραφείς, ερευνητές και επαγγελµατίες µπορούν να αποθηκεύουν άρθρα, αναφορές και γενικές πληροφορίες για µετέπειτα χρήση ως πρωτογενή υλικά - ένα ουσιαστικό βήµα προς γραφεία δίχως χαρτί.
Η ψηφιοποίηση κειµένων έχει υποστεί σηµαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια,
µε αποτέλεσµα την εισαγωγή ακριβέστερου δοκιµίου καθώς επίσης την ικανότητα να διαβάσει κανείς ένα πλήθος διαφορετικών οικογενειών και στοιχείων.
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ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (FONTS)
Ουσιαστικό κοµµάτι ενός εκδοτικού συστήµατος είναι οι γραµµατοσειρές, αφού η
βάση κάθε εντύπου είναι η τυπογραφία.
Έως την εµφάνιση του D.T.P., την «κατασκευή» του κειµένου αναλάµβαναν τα µεταλλικά στοιχεία της παραδοσιακής τυπογραφίας και κατόπιν οι «κλασσικές» στοιχειοθετικές
µηχανές που χρησιµοποιούσαν η κάθε µία τις δικές της σειρές γραµµατοσειρών.
Αν οι γραµµατοσειρές ενός συστήµατος δεν ικανοποιούσαν το
χρήστη, τότε η µόνη λύση ήταν να
διαλέξει ένα διαφορετικό σύστηµα.
Βέβαια, όλα τα συστήµατα στοιχειοθεσίας υποστήριζαν µεγάλο αριθµό γραµµατοσειρών, για να ικανοποιήσουν όλες σχεδόν τις απαιτήσεις για κάθε είδους έντυπα. Αλλά
δεν υπήρχε καµία επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων.
Μόλις όµως εµφανίστηκαν τα
επιτραπέζια συστήµατα, οι κατασκευαστές λογισµικού (software) κατάλαβαν ότι η συνεργασία των προγραµµάτων και των συστηµάτων ήταν αναγκαία και η ανάγκη αυτή έφερε την τυποποίηση των γραµµατοσειρών.
Η τυποποίηση αυτή επετεύχθη κατ’ αρχήν µε τη γλώσσα PostScript, που εµφανίστηκε σχεδόν από τις πρώτες µέρες του DTP. Η Post Script (βλέπε επόµενο κεφάλαιο) είναι µια
γλώσσα περιγραφής σελίδας, που δεν εξαρτάται από το συγκεκριµένο hard-ware. Ένα αρχείο PostSctipt µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου καλά σ’ ένα Macintosh, ένα εξειδικευµένο
σταθµό εργασίας ή µια µηχανή στοιχειοθεσίας. Και η σελίδα που περιγράφει θα είναι πάντα
η ίδια, ανεξάρτητα από τη συσκευή εξόδου - που µπορεί να είναι η οθόνη, ένας εκτυπωτής ή
το φίλµ της στοιχειοθεσίας.
Η τεχνολογία των επιτραπέζιων εκδόσεων έχει µεταµορφώσει την τυπογραφία, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν πολλά από τα στοιχεία της τυπογραφίας από το επιτραπέζιο σύστηµα.
Αυτό σηµαίνει ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί να πειραµατιστεί µε διαφορετικούς τύπους
γραµµατοσειρών γρήγορα και µε µικρό κόστος.
Το αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερος έλεγχος στη διάρκεια της διαδικασίας - και πολύ
µεγαλύτερη ευελιξία να δηµιουργήσει κανείς αποτέλεσµα υψηλών επιδόσεων.
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POST SCRIPT
H Postcrtipt, εκτός από τύπος γραµµατοσειράς, είναι και µια πολύ ισχυρή γλώσσα
προγραµµατισµού που περιγράφει σελίδες προκειµένου να τυπωθούν.
Είναι, στην πράξη, ένας τρόπος µε τον οποίο ένας υπολογιστής µπορεί να περιγράψει
τα περιεχόµενα και τη διάταξη µιας σελίδας σε µια µορφή που µπορεί να καταλάβει ένας κατάλληλα εξοπλισµένος εκτυπωτής laser ή άλλη συσκευή εξόδου. Είναι στην πράξη µια γλώσσα προγραµµατισµού, αλλά αντί να «λέει» στον υπολογιστή πώς να την υπολογίζει «λέει»
σε έναν µικροεπεξεργαστή στον εκτυπωτή πώς να εκτυπώσει τη σελίδα.
Η PostScript αναπτύχθηκε, επειδή δηµιουργήθηκε η απαίτηση να υπάρξει µία πρότυπη µέθοδος περιγραφής των περιεχοµένων και της διάταξης σελίδας, που να ήταν ταυτόχρονα και ανεξάρτητη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κατασκευής και λειτουργίας του κάθε εκτυπωτή.
Η ιδέα της Postscript έχει τις ρίζες της στο Ερευνητικό Κέντρο Palo Alto (Palo Alto
Research Centre - PARC) που ιδρύθηκε από τη Xerox στις αρχές της δεκαετίας του 1970
και βρήκε έκφραση σε µια γλώσσα µε το όνοµα Press, η οποία αναπτύχθηκε για να ελέγχει
τους - τότε - νέους εκτυπωτές laser της Xerox. Ωστόσο, η Xerox αποφάσισε να µην αναπτύξει
την Press σαν εµπορικό προϊόν, και δύο από τους ερευνητές που είχαν ασχοληθεί, ο John
Warnock και ο Chuck Geschke, έφυγαν από τη Xerox το 1982 και ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία, την οποία ονόµασαν Adobe Systems. Εκεί, ανάµεσα και σε άλλα έργα, δούλεψαν περισσότερο αυτή την ιδέα και την ανέπτυξαν στην PostScript. Τον επόµενο χρόνο, τη δουλειά τους πάνω στο θέµα αυτό είδε ο Steve Jobs, ένας από τους ιδρυτές της Apple Computer.
Η Apple αντιµετώπιζε τότε το πρόβληµα ότι ο νέος της υπολογιστής Macintosh µπορούσε να δηµιουργήσει καταπληκτικά κείµενα και γραφικά στην οθόνη, αλλά δεν υπήρχε
τρόπος εξόδου του υλικού αυτού σε υψηλή ποιότητα. Ο συνδυασµός ενός καινούργιου εκτυπωτή χαµηλού κόστους από την Canon συνδεδεµένου µε έναν επεξεργαστή εικόνων
raster, ο οποίος ήταν σε θέση να διερµηνεύει εντολές PostScript, διαµόρφωσαν τη βάση για
τον εκτυπωτή Apple Laser Writer. Ακολούθησε η προσέγγιση της Linotype σαν πηγή γραµµατοσειρών για το νέο εκτυπωτή και τελείωσε µε το να γίνει η Apple κάτοχος της άδειας για
την ίδια την PostScript.

SCREEN FONTS
Τα γράµµατα που εµφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ ονοµάζονται screen fonts. Για
τους σκοπούς των επιτραπέζιων εκδόσεων, τα screen fonts λειτουργούν σαν σταντ στο µόνιτορ.
Θεωρητικά, υπάρχει µια ακριβής σχέση µεταξύ των δύο ειδών των
ψηφιακών fonts- τα fonts της οθόνης και του εκτυπωτή - αλλά το επίπεδο
της τεχνολογίας είναι τέτοιο ώστε η ανάλυση των κουκίδων (pixels) στην
οθόνη είναι πολύ χαµηλότερη από αυτή των εκτυπωτών, όταν πρόκειται
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να επιδείξουν ποιότητα.
Τα Screen fonts σχηµατίζονται µε τις κουκίδες της οθόνης (pixels).

PRINTER FONTS
Τα fonts που χρησιµοποιούνται από τον υπολογιστή για
την εκτύπωση ονοµάζονται printer fonts.
Είναι κατασκευασµένα µε µαθηµατικά ανύσµατα (Berzier
curves), όµοια µε τον τρόπο που δηµιουργούν σχέδια και σχεδιαστικά προγράµµατα και µερικές φορές ονοµάζονται «outline fonts».
Μπορούν να εκµεταλλευθούν οποιαδήποτε ανάλυση είναι
διαθέσιµη στον εκτυπωτή, από τα 300 dpi ενός laser µέχρι τα
2.500 dpi µιας φωτοσυνθετικής µηχανής και πέρα.

ΤΥΠΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
Οι τύποι - πρότυπα γραµµατοσειρών που καθιερώθηκαν µε την πάροδο του χρόνου είναι η Postscript (PS) Type 1, η True Type (TT) και η Open Type (CFF).

Τype 1:
Αυτές είναι γραµµατοσειρές PostScript outline. Είναι οι πιο συµπαγείς γραµµατοσειρές ως προς το µέγεθος. Το πιο σηµαντικό στοιχείο στις γραµµατοσειρές Type 1 είναι το
hinting τους. Το hinting είναι η διαδικασία εκείνη, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την καλή εµφάνιση των χαρακτήρων, όταν αυτού έχουν µικρό µέγεθος και τυπώνονται σε εκτυπωτές
χαµηλής ανάλυσης (όπως οι εκτυπωτές desktop laser).

True Type
Τα True Type fonts είναι γραµµατοσειρές outline, οι οποίες βασίζονται σε ένα τελείως
διαφορετικό σετ µαθηµατικών συναρτήσεων από τις αντίστοιχες PostScript.
Χρησιµοποιούν και αυτές την τεχνική του hinting, αλλά αυτή εκτελείται µε διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στις γραµµατοσειρές Type 1. Οι γραµµατοσειρές Type 1 βασίζονται σε έναν
«έξυπνο» εκτυπωτή Post Script για να υπολογίσουν το ποσοστό του hinting, ενώ οι True Type
έχουν ενσωµατωµένες µέσα τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για το hinting.

Open Type (CFF)
Είναι ένα νέο πρότυπο για ψηφιακά fonts
Αν και υπάρχει στην αγορά από το 1996, µόλις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δηµοφιλής. Πρόκειται για Unicode γραµµατοσειρά που όµως έχει Postscript περιγράµµατα. Σε περιβάλλον Windows και Mac OS X είναι συµβατή µε τα προγράµµατα που υποστηρίζουν Unicode.
Τα Open Type fonts πλεονεκτούν σε σχέση µε τα προηγούµενα επειδή περιέχουν πε37

ρισσότερους χαρακτήρες και µπορούν να υποστηρίξουν περισσότερες γλώσσες καθώς και
επιπλέον τυπογραφικά χαρακτηριστικά όπως small caps, old-style figures, and ligatures - όλα σε ένα µοναδικό font.

Το πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων UNICODE
Ένα σύγχρονο πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων είναι το Unicode, το οποίο αποτελεί τµήµα διεθνούς προτύπου ISO από το 1993. Το Unicode Χρησιµοποιεί κώδικα 16
bits (2 bytes), ο οποίος παρέχει δυνατότητα 65536 διαφορετικών χαρακτήρων, σε αντίθεση
µε την κωδικοποίηση ΑSCII που χρησιµοποιεί 1 byte (8 bits) για κάθε χαρακτήρα και µπορεί
να χειρισθεί µόνο 256 χαρακτήρες.
Συνεπώς το πρότυπο αυτό παρέχει δυνατότητα µονοσήµαντης κωδικοποίησης των
χαρακτήρων των
πιο σηµαντικών
γλωσσών και αλφαβήτων του κόσµου. Η σηµασία
του για την ανταλλαγή αρχείων κειµένου ανάµεσα
στις χώρες µε διαφορετικά αλφάβητα και την προσαρµογή λογισµικού
σε τοπικές συνθήκες είναι µεγάλη.
Το Unicode Standard περιλαµβάνει
για παράδειγµα σε
ενιαία κωδικοποίηση τους λατινικούς, τους ελληνικούς, τους κυριλλικούς αλλά και πολλούς άλλους χαρακτήρες από διάφορες γλώσσες. Επίσης καλύπτει τα κινέζικα, ιαπωνικά και κορεατικά ιδεογράµµατα. Συµπεριλαµβάνει επίσης τα σηµεία στίξης, διακριτικά, µαθηµατικά και τεχνικά σύµβολα, βέλη, τυπογραφικά σηµεία κλπ. Στη 2η έκδοσή του παρέχει σχεδόν 40.000 κωδικοποιηµένους χαρακτήρες από τα
παγκόσµια αλφάβητα και σύµβολα, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός θέσεων παραµένει αχρησιµοποίητος για µελλοντική χρήση.
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