Κωδικοποίηση
Περιοδικού – Ηµερησίου Τύπου
ISSN

2

H δοµή έχει ως ακολούθως:
όπου

977

977 XXXXXXX V1 V2 C

S1 S2

το πρόθεµα που έχει αποδοθεί για την κωδικοποίηση ISSN

XXXXXXX

τα 7 πρώτα ψηφία του κωδικού ISSN (εξαιρείται το ψηφίο ελέγχου του ISSN)

V1 V2

το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για την διαφοροποίηση των παραλλαγών του
συγκεκριµένου τίτλου στον οποίο έχει αποδοθεί ο ISSN (π.χ. διαφορετική τιµή
πώλησης, παράρτηµα, ένθετο κ.λ.π.). Mπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για
τον καθορισµό των ηµερησίων φύλλων στην περίπτωση ηµερήσιας έκδοσης
π.χ. εφηµερίδα.
Στην περίπτωση µη-ηµερησίου εντύπου χωρίς παραλλαγές παίρνει την τιµή
00.

C

ψηφίο ελέγχου υπολογιζόµενο από τα προηγούµενα 12 ψηφία

S1 S2

πρόσθετο σύµβολο (add-on) µέσω αυτού κωδικοποιείται η περιοδικότητα του
εντύπου.

Tο πρόσθετο σύµβολο (Add-on) S1 S2

Tο σύµβολο αυτό χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω λύσεις για τον
καθορισµό της περιοδικότητας του εντύπου.
Oι δυνατές τιµές του πεδίου S1 S2 είναι οι εξής:
α. Eβδοµαδιαίο

αριθµός εβδοµάδας (01, 02, 03… 53)

β. Διεβδοµαδιαίο (15ήµερο)

αριθµός της 1ης εβδοµάδας της αντίστοιχης περιόδου
(01, 03, 05… 53 ή 02, 04, 06… 52)

γ. Mηνιαίο

αριθµός µήνα (01, 02, 03… 12)

δ. Διµηνιαίο

αριθµός του 1ου µήνα της αντίστοιχης περιόδου
(01, 03, 05… 11 ή 02, 04, 06… 12)

ε. Tριµηνιαίο

αντίστοιχα µε ανωτέρω

στ. Eποχιακό

S1 τελευταίο ψηφίο του έτους
S2 1= άνοιξη 2= καλοκαίρι 3= φθινόπωρο 4= χειµώνας

ζ. Δις-ετήσιο (6µηνιαίο)

S1 τελευταίο ψηφίο του έτους
S2 αριθµός της 1ης εποχής της αντίστοιχης περιόδου
S1 τελευταίο ψηφίο του έτους
S2 πάντα η τιµή 5
αύξουσα αρίθµηση από 01-99

η. Eτήσιο
θ. Ακαθόριστη περιοδικότητα
1.

Mε ποιά προγράµµατα γίνεται η µετατροπή του ISSN σε γραµµωτό κώδικα;
H δηµιουργία του συµβόλου του γραµµωτού κώδικα µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
α. Mέσω software Electronic Pre-press
Πακέτα software όπως το Corel Draw έχουν την δυνατότητα δηµιουργίας barcode. Θα πρέπει
ΠANTA να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές που διέπουν το σύστηµα κωδικοποίησης
καθώς επίσης και να λαµβάνονται υπ’όψιν οι παράµετροι της εκτύπωσης.
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β. Mέσω εξειδικευµένου software δηµιουργίας barcode
Eξειδικευµένα πακέτα software δηµουργίας barcode όπως Label Designer, Barcoder κλπ. Tα
barcodes δηµιουργούνται υπό τη µορφή αρχείου EPS και ενσωµατώνονται στο υπόλοιπο
σχεδιαστικό του εντύπου. Θα πρέπει ΠANTA να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές
καθώς επίσης και να λαµβάνονται υπ’όψιν οι παράµετροι της εκτύπωσης.
2.

Πώς γίνεται ο υπολογισµός του ψηφίου ελέγχου;
Tο τελευταίο ψηφίο είναι ένα ψηφίο ελέγχου που χρησιµοποιεί ο H/Y για να εξακριβώσει ότι ο
γραµµωτός κώδικας έχει “διαβαστεί” ή πληκτρολογηθεί σωστά. Tο ψηφίο ελέγχου υπολογίζεται
µε έναν αλγόριθµο (modulo 10) µε βάση όλα τα προηγούµενα ψηφία του κωδικού αριθµού,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Oι θέσεις των ψηφίων κωδικοποίησης αριθµούνται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Άρα το
πρώτο (1) ψηφίο είναι το ψηφίο ελέγχου.

•

•

•

•

•

Βήµα 1ο
Aρχίζοντας από την θέση 2 του κωδικού, (εξαιρούµε την θέση 1 του ψηφίου ελέγχου)
προσθέτουµε τις τιµές των ψηφίων των ζυγών θέσεων.
Βήµα 2ο
Πολλαπλασιάζουµε το αποτέλεσµα του βήµατος 1 επί 3.
Βήµα 3ο
Aρχίζοντας από την θέση 3 του κωδικού, προσθέτουµε τις τιµές των ψηφίων των µονών
θέσεων.
Βήµα 4ο
Προσθέτουµε τα αποτελέσµατα των βηµάτων 2 και 3.
Βήµα 5ο
Tο ψηφίο ελέγχου είναι ο µικρότερος αριθµός ο οποίος προστιθέµενος στο άθροισµα του
βήµατος 4 δίνει αποτέλεσµα πολλαπλάσιο του 10.

Παράδειγµα
Για να υπολογισθεί το ψηφίο ελέγχου για τον κωδικό EAN-13 977123456700C:
Θέση ψηφίων
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Βήµα 4

69+28=97

Βήµα 5

97+C=100

O πλήρης κωδικός είναι: 9771234567003

C=3
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3.

Ποιές είναι οι βέλτιστες διαστάσεις του γραµµωτού κώδικα;
Το µέγεθος 100% ονοµάζεται “Ονοµαστικό µέγεθος” και όλες οι υπόλοιπες επιτρεπτές
διαστάσεις προκύπτουν από αυτό. Με βάση τις προδιαγραφές οι διαστάσεις των γραµµωτών
συµβόλων ΕΑΝ-13 κυµαίνονται από 80% έως 200% του ονοµαστικού µεγέθους συµβόλου.
Οι διαστάσεις ανά µέγεθος εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Ως βέλτιστο µέγεθος θεωρείται
το “Ονοµαστικό µέγεθος 100%” θα πρέπει δε να έχουµε υπόψιν µας ότι µεγαλύτερα µεγέθη
συνεπάγονται και µεγαλύτερες ανοχές και µικρότερα µεγέθη µικρότερες ανοχές, άρα αυξηµένες
απαιτήσεις ποιότητας εκτύπωσης.

Σηµείωση
Το συνολικό πλάτος περιλαµβάνει ΚΑΙ τις ελεύθερες ζώνες αριστερά και δεξιά του συµβόλου,
το δε συνολικό ύψος περιλαµβάνει ΚΑΙ τους OCR χαρακτήρες κάτω από το σύµβολο.
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4.

Σε ποιά θέση του εντύπου πρέπει να τοποθετείται ο γραµµωτός κώδικας;
Η θέση του γραµµωτού κώδικα σ’ ένα έντυπο εξαρτάται από το είδος του εντύπου (περιοδικό,
εφηµερίδα) καθώς επίσης και από τον τρόπο που αυτό εκτίθεται στα stands. Κύριο µέληµά
µας θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση του συµβόλου σε τέτοιο χώρο ώστε να έχει όσο το
δυνατόν λιγότερες πιθανότητες καταστροφής αλλά και ταυτόχρονα να είναι εύκολη και
λειτουργική η ανάγνωσή του.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές οι ελεύθερες ζώνες γύρω από
το σύµβολο.
Με βάση το ανωτέρω υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις συνιστώµενης θέσης του συµβόλου
πάνω στο έντυπο:
α.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Το σύµβολο τοποθετείται στο κάτω αριστερό τεταρτηµόριο του εµπροσθόφυλλο
του εντύπου κατά προτίµηση µέσα σε “παράθυρο” και σεβόµενοι πλήρως τις ελεύθερες
ζώνες.

β.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Όταν η εφηµερίδα εκτίθεται προς πώληση όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά του
σχήµατος (“διπλωµένη”), τότε το σύµβολο τοποθετείται στο κάτω αριστερό
τεταρτηµόριο του εµπροσθόφυλλου του εντύπου, κατά προτίµηση µέσα σε
“παράθυρο” και σεβόµενοι πλήρως τις ελεύθερες ζώνες.
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ
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Όταν η εφηµερίδα εκτίθεται προς πώληση όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά του
σχήµατος, τότε το συµβολο τοποθετείται στο κάτω δεξί τεταρτηµόριο του
οπισθόφυλλου του εντύπου κατά προτίµηση µέσα σε “παράθυρο” και σεβόµενοι
πλήρως τις ελεύθερες ζώνες.

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σε κάθε περίπτωση το σύµβολο γραµµωτού κώδικα δεν θα πρέπει να απέχει λιγότερο
από 8mm ή περισσότερο από 102mm από τις πλησιέστερες στο σύµβολο ακµές του
εντύπου.
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5.

Στην περίπτωση σακουλοποίησης του εντύπου, µαζί µε κάποιο δώρο που του
προσθέτει όγκο, θα υπάρχει πρόβληµα ανάγνωσης του γραµµωτού κώδικα;
Στην περίπτωση αυτή τυχόν πρόβληµα δεν θα προέλθει από τον αυξηµένο όγκο αλλά από το
wrapper.
Υπάρχουν δύο επιλογές σήµανσης:
α.

Σήµανση εξωτερικά µε αυτοκόλητη ετικέττα. Θα πρέπει να καλύπτονται οι εσωτερικοί
κωδικοί.

β.

Σήµανση εσωτερικά. Η περίπτωση αυτή έχει και τις µεγαλύτερες ιδιατερότητες. Το
πρόβληµα που συνήθως εµφανίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι λόγω της
ύπαρξης του cellophane η ακτίνα του scanner υφίσταται διάθλαση µε αποτέλεσµα
µείωση του contrast και σφάλµατα ανάγνωσης.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να σύµβολο να έχει ικανοποιητικό contrast και βεβαίως
θα πρέπει τα σύµβολα να είναι εκτυπωµένα σε όσο το δυνατόν επίπεδες επιφάνειες.
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Δείγµατα barcodes ΕΑΝ-13 / ΙSSN

ΕΑΝ-13

ΕΑΝ-13 & 2ψήφιο Add-on
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Γ. Κυριαζή 36Β
145 62 Κηφισιά
Τ: 210 8082062 Φ: 210 8016162
Email: info@520barcodehellas.com
www.520barcodehellas.com
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