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  Introductionمقدمة ال�حث

یتم توز�عها  الخطوط) –األلوان   –الكتا�ات  –منظم لمجموعة من العناصــــر (الصــــور   �صــــري مز�ج هو   �اعيالطالتصـــم�م 
 لإلنتاج.المستخدم  الط�اعيوفق أسس لتشكیل العالقة بین الكتلة والفراغ �ما �سمح بترجمتها �صر�ا وفق النظام 

و�لبى    والجمالي الوظ�في�حقق الهدف   نهائيترجمة تطلعات العمالء الى منتج  هي الجراف�كيوهنا نجد ان وظ�فة المصــــــمم  
 جاتهم.رغ�ات وتفضیالت المستهلكین واحت�ا

 وهي: الط�اعي�النس�ة للتصم�م  تحق�قهاثالث معاییر رئ�س�ة �جب توجد 

  :التصم�م فيالخصائص الوظ�ف�ة  .١
المســتخدم �ذلك صــالح�ة التصــم�م   الط�اعيوفق النظام   الط�اعي لإلنتاجصــالح�ة التصــم�م   الخصــائص علىتشــتمل تلك 

 احتواء وحما�ة المنتج. فيله  الرئ�سيتحقیق الدور  فيللتغل�ف  البنائي
 :التصم�م فيالخصائص الجمال�ة  .٢

ــة مع  ــتهلك ومواجهة الفرص والتحد�ات المتعلقة �المنافســ ــم�م جذاب قادر على جذب انت�اه المســ تعنى القدرة على تكو�ن تصــ
 .الجراف�كيتوظ�ف لعناصر التصم�م وفق أسس التصم�م 

 :التصم�م فيالخصائص االدراك�ة  .٣
على هو�ة المؤســســة او الشــر�ة و�عكس فلســفة المنتج ونقل ناجح للرســالة االســاســ�ة للتصــم�م   الط�اعي تعنى تأكید التصــم�م

 والب�انات والمعلومات المرت�طة �المنتج.

للتصــــــم�م لتحقیق  الط�اعي لإلنتاجالجمع بین المهارات االبداع�ة والمتطل�ات التقن�ة  الجراف�كيمن هنا �جب على المصــــــمم 
 الجراف�كي.أهداف التصم�م 

 Research Problem مشكلة ال�حث

 نتاج الط�اعي الفلكسوجرافى؟��ف�ة توظ�ف االبداع الفني للمصمم الجراف�كي �ما �في �متطل�ات اإلتقع مشكلة ال�حث في 

   Research Aims هدف ال�حث

ــادي یهدف ال�حث الى   ــترشــــ ــم�م دلیل اســــ ــممي الجراف�كلتصــــ ــم�م تغل�ف) مصــــ لمعاییر تجهیز الملف الرقمي للط�اعة  (تصــــ
 الفلكسوجراف�ة.
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   Research Importance أهم�ة ال�حث
 الط�اعي الفلكسوجرافى.نتاج تحقیق الكفاءة في الجمع بین المهارات االبداع�ة للمصمم والمهارات التقن�ة لمتطل�ات اإل

    Research Methodology منهج ال�حث

ــتخدم ال�احث  ــوجراف�ة ومن ثم  المنهج التجر�بياســـــــــــ وذلك من خالل معالجة أحد الملفات الرقم�ة وتجهیزه للط�اعة الفلكســـــــــــ
ــتخدم ال�احث المنهج  ــم�م الوصـــفي التحلیلي ط�اعته و�ذلك اســـ لتجم�ع الب�انات والمعلومات وتحلیل نتائج التجارب العمل�ة لتصـــ

 م للط�اعة الفلكسوجراف�ة.استرشادي للمصممین وللمؤسسات الط�اع�ة خاص بتجهیز عناصر التصم� دلیل

  Research Hypotheses فروض ال�حث

بداع وفق اسس علم�ة لتحقیق اهداف التصم�م تت�ح الدرا�ة التقن�ة �طر�قة االنتاج الط�اعي للمصمم الجراف�كي افاق جدیدة لإل
 الط�اعي.

 Research Limitsحدود ال�حث 

 لتصم�م التغل�ف لط�اعته �طر�قة الفلكسوجراف.تجهیز الملفات الرقم�ة الحدود الموضوع�ة: 

  Research Themes محاور ال�حث

  The Theoretical& Analytical Framework أوال: اإلطار النظري التحلیلي

 –مراحل اإلنتاج الط�اعي للتصـم�م الجراف�كي ( الىلتحقیق أهداف ال�حث قام ال�احث بتقسـ�م الدراسـة النظر�ة التحلیل�ة  سـعً�ا 
 ).للط�اعة الفلكسوجراف�ة تجهیز الملف الرقمي متغیرات –الط�اعة الفلكسوجراف�ة خصائص 

 Graphic Design Print Production الجراف�كيللتصم�م  الط�اعيمراحل االنتاج  -١

 ). ١رقم ( التالي �ما هو موضح �الشكل    خطوات  وثماني أر�ع مراحل رئ�س�ة ط�اع�ا الى   الجراف�كي �مكن تقس�م مراحل انتاج التصم�م 

 تنفیذ ال�احث  الجراف�كي): یوضح مراحل تنفیذ التصم�م ١شكل رقم ( 
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 ) ۱٤/ ۱۳: ص ٦( :للتصم�م وتشتمل على خطوتین رئ�سیتین  nd ConceptaIdeaالفكرة الرئ�س�ة  االولى:المرحلة  .١-١

 Strategic Workالعمل االسترات�جي  :١-١-١

تـعد تـلك المرحـلة أولى مراـحل الـبدء في تجھیز المحتوى المعلوـماتي ویـجب على المصـــــمم االلـمام ـبالـعدـید من المتطلـبات 
ویمكن التعرف على متطلبات تلك المرحلة من خالل االجابة  Design Briefمنتج الطباعي وتســمى تلك المرحلة  الخاصــة بال

 على األسئلة التالیة:

 ما الهدف من المنتج الط�اعي؟ .أ
 من هو الجمهور المستخدم؟ .ب
 ما هي الخامة التي سوف تستقبل الرسالة الط�اع�ة؟  .ج
 ما هي أنسب الطرق الط�اع�ة لإلنتاج وما هي مراحل ومتطل�ات تجهیز الملف الرقمي الخاص بها؟ .د

 .محتوى المعلوماتياألجو�ة على تلك األسئلة هي مفتاح المعالجة الصح�حة لعناصر ال

 Creative Workالعمل اإلبداعي  :٢-١-١
العمل اإلبداعي بوضـــــع الفكرة والتخط�ط لتوز�ع العناصـــــر إلظهار المحتوى المعلوماتي �صـــــورة جذا�ة تحقق الهدف من یبدأ 

 المنتج الط�اعي.

ــر�ة   ــتمل تلك المرحلة على التغذ�ة ال�صــــ ــتخالص األفكار  Mood boardولوحة مزج األفكار  Visual Feedingتشــــ الســــ
 .Sketching Ideaالرئ�س�ة 

   ProductionCreative اإلبداعياالنتاج  الثان�ة:المرحلة  .٢-١

) �ما �حقق جراف�كيعناصــر  –صــور  –�قصــد بتلك المرحلة تجهیز الرســالة المطبوعة وتنظ�م المحتوى المعلوماتي (كتا�ات 
 المناسـ�ة المخصـصـة لذلكانسـ�اب�ة االنتاج وفق الطر�قة الط�اع�ة المسـتخدمة ونظام التشـطیب للمنتج الط�اعي �اسـتخدام البرامج 

  رئ�سیتین:وتشتمل تلك المرحلة على خطوتین 

 Image and Text المعلوماتي: تجهیز المحتوى ١-٢-١

للتعـامـل مع الصــــــــــــــور Raster& Bitmap  برامج معـالجـة الصــــــــــــــور النقطـ�ة یتم معـالجـة المحتوى المعلومـاتي من خالل 
 للتعامل مع الكتا�ات واألشكال. Vectorمعالجة الصور المتجهة و�رامج والتأثیرات الفن�ة 

  layout: التخط�ط٢-٢-١

أو �اســـتخدام البرامج المتخصـــصـــة في  Vectorمعالجة الصـــور المتجهة  البنائي ســـواء �اســـتخدام برامج یتم تجهیز التصـــم�م 
 .E montageو�رامج التكرار والمونتاج اإللكتروني  CAD CAMالتغل�ف 

 Print Production الط�اعياالنتاج  الثالثة:المرحلة  .٣-١

 . Post pressالتشطیب ومرحلة Press مرحلة الط�عو  Prepressالط�اع�ة تشتمل تلك المرحلة على مرحلة التجهیزات 

 Logistic اللوجست�ك الرا�عة:المرحلة  .٤-١

  .تعبئة المنتج ونقلة وتوز�عةتهتم تلك المرحلة �عمل�ة 
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ــم�م التغل�فن أبذلك نجد  بین التصــــــم�م البنائي المتمثل في (الشــــــكل والحجم والخامة) والتصــــــم�م الجراف�كي  ترا�طهو  تصــ
ــور   –المتمثل في (األلوان   ــوم   –المعلومات   –الصـ ــم�م األخرى) –الرسـ ــر التصـ منتج الاحتواء یتم ط�اعته وانتاجه بهدف  عناصـ

ــ�ة وهو�ة  وتخز�نه وتحدیده وتمییزه  توز�عةوحمایته ونقله و  ا من المعلومات لدى ا �بیرً یتطلب قدرً   الذياألمر  ،المنتجو�ناء شـــخصـ
 .المتزاید استخدامها في مجال التغل�ف للط�اعة الفلكسوجراف�ة الرقميالمصمم خصوصا مع �ثرة متغیرات تجهیز الملف 

 )٣: ص ٤(  PrintingFlexographic الط�اعة الفلكسوجراف�ة -٢

الط�اعة الفلكسـوجراف�ة هي طر�قة ط�اع�ه م�اشـرة دائر�ة �سـتخدم فیها أسـطح ط�اع�ه �ارزة مرنة من المطاط أو أسـطح فوتو  
منخفضـة اللزوجة و�كون الضـغط  �حیث تكون المناطق الط�اع�ة مرتفعة على السـطح الط�اعي وتسـتخدم أح�ار سـائلة ،بول�مر�ة

 بین اسطوانة السطح الط�اعي والخامة المراد ط�اعتها ضغط منخفض.

ــوجراف�ة ــطوانة االنیلو�س جوهر جودة الط�اعة الفلكســــــــــ ــاع وعمق  تعتبر أســــــــــ حفرها  تمو� الخال�امن خالل التحكم في أتســــــــــ
ــكل التالي رقم ( �ما  �اللیزر)محفورة   –الكترون�ا  –(م�كان�ك�ا  ــح في الشـــ ــطحها   وهي،  )٢یتضـــ ــطوانة معدن�ة محفور على ســـ اســـ

و�تم ازالة الحبر الزائد من خالل ســـــالح الكشـــــط   الط�اعيخال�ا تقوم �عمل�ة تقی�س الحبر ونقلة للمناطق الط�اع�ة على الســـــطح  
Doctor Blade. 

 وجرافىس مكونات وحدة الط�ع الفلك): یوضح ٢شكل رقم ( 
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 )۱۳۰ :۲٥: ص ٤( :. خصائص الط�اعة الفلكسوجراف�ة١-٢

ــوجراف القابل�ة للط�اعة على مدى عر�ض ومتنوع من  ــوجراف�ة واأللواح المرنة تعطى الفلكســ ــمات الممیزة للط�اعة الفلكســ الســ
 ).١(أهم سمات الط�اعة الفلكسوجراف�ة في الجدول رقم  جمالإالخامات ال س�ما في مجال التغل�ف و�مكن 

 .رقائق معدن�ة) –أفالم بالست�ك�ة -خامات التغل�ف المرن (ورق  • الخامات الط�اع�ة
 .الورق والكرتون المطوي والمضلع •
 .الملصقات وال�طاقات •
 .ألومینیوم) –ورق  -بالست�ك (عبوات التترا�اك  •

 .ألواح مطاط مسبو�ة مسطحة • األسطح الط�اع�ة
 .سائلة) مسطحة-ألواح فوتو�ول�مر (صل�ة  •
 .sleeveالواح أسطوان�ة محفورة  •

 .سم لط�اعة الملصقات ٥٠الى  ١٠عرض أسطوانة الط�ع من  Narrow webالشر�ط الضیق • ماكینات الط�اعة
ســـــــــم لط�اعة خامات التغل�ف  ٦٠عرض أســـــــــطوانة الط�ع أكثر من  Wide webالشـــــــــر�ط العر�ض •

 .المرن 
 .أفضل تطابق لونى- Impression Pressماكینات أسطوانة الضغط المشتر�ة • طرز الماكینات

لط�ـــاعــة  غـــال�ـــا ممكن تغـــذیتهـــا �ـــالفرخ تســــــــــــــتخـــدم - In-Line Pressمـــاكینـــات الوحـــدات الخط�ـــة •
 .الملصقات

 . Stack Pressماكینات الوحدات المتراصة •
 .منخفضة اللزوجة أح�ار سائلة • األح�ار الط�اع�ة

 .الط�اع�ةمدى عر�ض من الخامات  • اهم الممیزات
 .مناس�ة للمشاو�ر الط�اع�ة القصیرة •
 النمو المتزاید وتحسین جودة الط�اعة الس�ما في ط�اعة التغل�ف. •

ــعو�ة انتاج التدر�جات الناعمة • التحد�ات ــاءة العال�ة   صــــــــ ــ�ك�ة في مناطق اإلضــــــــ حیث تمیل النقط الشــــــــ
 متالء.مناطق الظالل لإل النقط الش�ك�ة في لالختفاء بینما تمیل

 التصم�م.تحتاج لمعالجة خاصة للملف الرقمي �ما یتناسب مع طب�عة  •
 خصائص الط�اعة الفلكسوجراف�ة): یوضح ١(  جدول رقم

 :للط�اعة الفلكسوجراف�ة الرقميمتطل�ات تجهیز الملف  -٣

الفلكســــوجرافى   الط�اعيااللمام �العدید من المتغیرات الخاصــــة �طب�عة التجهیزات الفن�ة واالنتاج  مصــــمم التغل�ف�جب على  
وهذا ما �میز الط�اعة الفلكســـــــــــــوجراف�ة عن نظم االنتاج  ألخرتختلف من تصـــــــــــــم�م   والتيوفق طب�عة التصـــــــــــــم�م المراد انتاجه 

 یلي:االخرى وتتعلق تلك المتغیرات �ما  الط�اعي
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ونوع ماكینة الط�اعة المســـتخدمة الختالف معاییر الجودة بناء    تقلیدي أو رقمي)( الط�اعيتحدید طر�قة تجهیز الســطح   .١-٣
مع شـــــــر�ط عر�ض)  –(شـــــــر�ط ضـــــــیق الط�اعة �ذلك وفق نوع ماكینة  رقم�ة) – (تقلید�ة  الط�اعيقة تجهیز الســـــــطح  �على طر 

�ما  الط�اعيالمرنة و�ذلك طب�عة دوران الســطح   الط�اعيشــكل النقطة الشــ�ك�ة �ســبب طب�عة الســطح    فيمراعاة التغیر الحادث  
 )٥: ص ١( ).٣(رقم  التاليهو موضح �الشكل 

 الدائري تغیر شكل النقطة الش�ك�ة لطب�عة السطح المرن ): یوضح ٣شكل رقم ( 

 الممیز للط�اعة الفلكسوجراف�ة النقطيتعو�ض النمو . ٢-٣

�ما �ظهر �الشــكل  ٪١٢قد تصــل الى    والتيتتعرض النقط الشــ�ك�ة لالســتطالة  الفوتو�ول�مر  الط�اعي�ســبب طب�عة الســطح  

تصــــل للون  ناعمة جات�لتدر مناطق الظالل المتوســــطة وتظهر تلك المشــــكلة بوضــــوح عند محاولة الوصــــول   في)  ٤(رقم    التالي

 )٤: ص Drop Shadow. )۳واستخدام الظالل  االب�ض

 

 لط�اعة الفلكسوجراف والروتوجرافیور واألوفست النقطيمعدل النمو تأثیر ): یوضح ٤شكل رقم ( 
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ــ�ك�ةالتعرف على  .  ٣-٣ ــوجراف  في شـــكل النقطة الشـ ــح   والهالةط�اعة الفلكســ ــكل   فيالممیزة لها �ما یتضــ ) ٥(رقم   التاليالشــ

�ذلك یؤثر على معاییر و یؤثر بدورة على جودة الصــــــور الفوتوغراف�ة   والذي لالنضــــــغاطالقابل   الط�اعي�ســــــبب طب�عة الســــــطح  

 )۱۲: ص ٥( اخت�ار الحد االدنى المسموح �ه للكتا�ات والخطوط حتى تظهر بوضوح.

 ) ۲٤۰: ص ٦( تكبیر للنقط الش�ك�ة لمناطق الظالل والكتا�ات �طر�قة الفلكسوجراف): یوضح ٥شكل رقم ( 

 الش�كي المناسب للسطح الط�اعي وألسطوانة االنیلو�س. اخت�ار التسطیر ٤-٣

وتســــطیر   االنیلو�سوهناك عالقة بین تســــطیر خال�ا أســــطوانة   هي قلب الط�اعة الفلكســــوجراف�ة االنیلو�ستعتبر أســــطوانة   

 )۱٤: ص ٥( .لتسجیل النقط ش�ك�ة )٢رقم ( التالي جدول�ال �ما یتضح الفلكسوجرافىالسطح الط�اعي 

 )۸( االنیلو�س وألسطوانة الط�اعيللسطح  الش�كيالعالقة بین التسطیر ): یوضح ٢رقم (  جدول



8 
 

ــور  األمر الذي یتطلب ــة �الصـــ ــطح الط�اع�ة الخاصـــ ــمتة عن االســـ ــاحات المصـــ ــة �المســـ ــطح الط�اع�ة الخاصـــ ــل االســـ فصـــ

 و�التالي حديالخاص �أســــــــطوانات االنیلو�س لكل منطقة على   الشــــــــ�كيالتســــــــطیر  فيالتحكم   إلمكان�ةوذلك    الظل�هوالدرجات  

 �ثافة فیلم الحبر المستخدم. فيالتحكم 

لكثافة حبر عال�ة للحصـول على مسـاحة   )٣رقم (  التالي�الجدول   �ما یتضـحالمسـاحات المصـمتة والخطوط والكتا�ات  تحتاج

لون�ة غن�ة األمر الذي یتطلب اســــــتخدام خال�ا أنیلو�س �بیرة ذات تســــــطیر شــــــ�كي منخفض و�التالي تســــــطیر شــــــ�كي منخفض  

جات الناعمة �على عكس الصـــــور والتدر   حبر �كثافة أعلى،ى حمل یتمیز �أتســـــاع النقطة الشـــــ�ك�ة وقدرتها عل  الط�اعيللســـــطح  

   )۷(التي تحتاج تسجیل لنقط ش�ك�ة دق�قة. 

 )۸( االنیلو�س الخاصة �طب�عة عناصر التصم�م المختلفة ألسطوانة الش�كي ق�م التسطیر): یوضح ٣رقم (  جدول

ــها من  في الط�اعيســـــوف تحدث للســـــطح  التي االســـتطالةمراعاة نســـ�ة التمدد او �جب .  ٥-٣ اتجاه الط�ع و�نقاصـــ
ــ�ة   ،)٦(رقم    التاليالشـــــكل   فيیتضـــــح ارتفاع المونتاج للحصـــــول على المقاس المطلوب �عد الط�اعة �ما  تعتمد نســـ

 طر�قة تر�یب السطح الط�اعي). -قطر األسطوانة  -التمدد على (سمك السطح الط�اعي 

 اتجاه الط�ع فيالفلكسوجرافى  الط�اعيالتمدد الحادث للسطح ): یوضح ٦رقم (  شكل

 ح�ما یتضـ  الط�اعيدم دقة التسـجیل عمن لون االرضـ�ة لتجنب مظهر  االلتزام �اخت�ار اللون المناسـب لتصـید االح�ار.  ٦-٣
 ).٧رقم ( التالي�الشكل 
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 ) ۱٦۳: ص ٦(األلوان تصید االح�ار عند تراكب ): یوضح ٧رقم (  شكل

 The Practical Framework التطب�قي العملي اإلطار ثان�ا:

 التجارب التال�ة �إجراءلتحقیق أهداف ال�حث قام ال�احث 

 وط�اعته. (أحد منتجات التغل�ف المرن) لإلنتاج �طر�قة ط�اعة الفلكسوجراف تصح�ح ومعالجة أخطاء ملف رقمي .أ

ــر�ة والمؤثرة على اإلنتاج الط�اعي  تهدف تلك التجر�ة ــم�م�ة ال�صــ ــر التصــ ــاكل معالجة العناصــ على التعرف على مشــ

 الفلكسوجرافى.

 .لإلنتاج �طر�قة ط�اعة الفلكسوجراف متكامل تجهیز ملف رقمي  .ب

ت�جي الى المرور �مراحل تجهیز الملف الرقمي للط�اعة الفلكســــوجراف�ة �املة منذ التخط�ط االســــترا تهدف تلك التجر�ة

 للتصم�م حتى اإلنتاج الط�اعي.

 تصم�م دلیل استرشادي .ج

 لتجهیز الملف الرقمي للط�اعة الفلكسوجراف�ة.    عداد دلیل استرشاديإاألولى والثان�ة تم  العمل�ة    ة�ر بناء على نتائج التج

 التجر�ة االولى  -١

 الفني ألحدى و�االت الدعا�ة واالعالن(أحد منتجات التغل�ف المرن) منتج بواســطة القســم   تصــح�ح أخطاء ملف رقمي

  .لإلنتاج �طر�قة ط�اعة الفلكسوجراف

بواسـطة قسـم فني ألحدى و�االت الدعا�ة واالعالن و�عد موافقة العمیل  ، منتجلألرزتصـم�م لتغل�ف مرن  :تصـم�مال وصـف

لإلنتاج الط�اعي وجد ال�احث عدم صـــالح�ة الملف لإلنتاج الط�اعي الفلكســـوجرافى فقام  على التصـــم�م الجراف�كي ال�صـــري 

 ال�احث �أجراء الخطوات التال�ة لتجهیز الملف التصم�مي لإلنتاج الط�اعي الفلكسوجرافى.
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 :. خطوات التجر�ة١-١

العناصــر التي تحتاج لمعالجة تصــم�م�ة لتصــلح  تحلیل الملف الرقمي الســابق أعداده من قبل القســم الفني ورصــد . ١-١-١

ــكل التالي رقم   ،لإلنتاج الط�اعي الفلكســوجرافى ــح الشـ ــح�ح�ة إلنتاجه �طر�قة ٨(یوضـ ــر التي تحتاج الى إجراءات تصـ ) العناصـ

 الفلكسوجراف وهي:

 ال �مكن انتاجها ط�اع�ا �طر�قة الفلكسوجراف.  )١( ناعمةجات �مناطق تدر  .أ

 الممیز للط�اعة الفلكسوجراف�ة الى عدم انتاجه ط�اع�ا. النقطيسوف یؤدى النمو  )٢( مرتفعةمناطق ظالل  .ب

 .الط�اعيللكتا�ات دون تأمین من عدم دقة التسجیل  )٣( لونىمناطق تراكب  .ج

 .الط�اعيسوف تظهر �صورة غیر مرض�ة �عد االنتاج  )٤( ظل�هتأثیرات  .د

االلوان الط�اع�ة االســــــاســــــ�ة   فيجات والمســــــاحات المصــــــمتة �حیث تشــــــترك االرضــــــ�ات والتدر   )٥( خاطئنظام لونى  .ه

CMYK. 

 لمعالجة تصم�م�ة لإلنتاج �طر�قة الفلكسوجرافالعناصر التي تحتاج ): یوضح ٨رقم (  شكل
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 . معالجة الملف الرقمي٢-١-١
ــح�ح�ة التال�ة ــح   قام ال�احث �أجراء المعالجات التصـ ــكل    في�ما یتضـ  لإلنتاج لتجهیزه الرقمي) على الملف ٩رقم (  التاليالشـ

 :وهي �طر�قة الفلكسوجراف الط�اعي
 ) عن طر�ق مضاهاة منطقة التدرج الناعم بلون خاص مصمت.١(جات الناعمة �معالجة مناطق التدر  .أ

ــتبدال التدرج اللوني  ٢( مرتفعةالظالل  المناطق معالجة  .ب ــاحة لون�ة مصــــــــــمتة �علوها نمط خطى ) عن طر�ق اســــــــ �مســــــــ
 متكرر بلون أسود. 

للكتا�ات وعمل تصــــــــــــــید     Spot Colorعن طر�ق اخت�ار لون خاص    )٣(للكتا�ات   لونيالتراكب المناطق معالجة  .ج
 ألطرافه من نفس لون األرض�ة.

 ) تم الغاء الظالل لتفادى التأثیرات الغیر مرغو�ة في الط�اعة.٤( ظل�هالتأثیرات معالجة مناطق ال .د
اللون�ة والكتا�ات لیتم معالجة جات �) تم فصـــل ألوان المســـاحات المصـــمتة عن التدر ٥معالجة نظام األلوان المســـتخدم ( .ه

 ألوان ط�اع�ة. ٦التصم�م �عدد 

 الرقمياالجراءات التصح�ح�ة على الملف ): یوضح ٩رقم (  شكل
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 فصل األلوان وتجهیز األسطح الط�اع�ة. ٣-١-١

 . الط�اعة٤-١-١

 عكس�ة نوع الط�اعة
 لون  ٦ عدد األلوان
 مر�زي   نوع اللحام

 Windmöller & Hölscher CI 2012 ماكینة الط�اعة

 m/min 300 سرعة الماكینة

 مواصفات ماكینة الط�اعة المستخدمة في تنفیذ التجر�ة العمل�ة ): ٤رقم (  جدول

 

 . مناقشة وتحلیل النتائج٥-١-١

ــاهاتها توظ�ف االبداع الفني للمصـــــمم الجراف�كيتمكن ال�احث من  �ما �في �متطل�ات   في توظ�ف عناصـــــر التصـــــم�م ومضـــ

سـتخدم ال�احث معالجات مختلفة لعناصـر التصـم�م إلعطاء نفس مظهر مناطق اإلضـاءة ا، حیث االنتاج الط�اعي الفلكسـوجرافى

وان األرضـــــ�ة، العال�ة ومناطق الظالل، �ما قام ال�احث �فصـــــل درجات ألوان الصـــــورة الفوتوغراف�ة لتصـــــ�ح ألوان خاصـــــة عن أل

 كذلك تم معالجة التراكب اللوني للكتا�ات �ما یتناسب مع لون األرض�ة. 

 مسار�ة تجهیز الملف الرقمي للط�اعة الفلكسوجراف�ةالتجر�ة الثان�ة:  -٢

 . خصائص المنتج١-١-٢
 Ulker أسم المنتج

 حجز االكسجین و�خار الماء) (خصائصبولي برو�لین موجه  OPP الخامة الط�اع�ة
 عكس�ة نوع الط�اعة

 wide webالفلكسوجراف�ة  الطر�قة الط�اع�ة
 سم ١٥ X ١٤ أ�عاد المنتج قبل التشكیل
 سم ١٠ X ٤ أ�عاد المنتج �عد التشكیل

 لون  ٥ عدد األلوان
 مر�زي  نوع اللحام 

 توص�ف المنتج المستخدم في التجر�ة العمل�ة ): ٥رقم (  جدول
 Structure Design . أفراد التصم�م البنائي للعبوة٢-١-٢

ــكو�ت) وعدد القطعتم  ــاب أ�عاد المنتج المغلف(ال�ســـ ــجین  حســـ ــائص حجز لألكســـ ــ�ة ذات خصـــ واخت�ار خامة ط�اع�ة مناســـ

 ســـم وتم رســـم خطوط الطي  ١٥ xســـم    ١٤خامة الط�اع�ة قبل التشـــكیل �أ�عاد الأفراد   تنفیذو  ول�خار الماء (بولي برو�لین موجه)

�ما یتضــح في الشــكل التالي رقم  ســم  ١٠ x ســم ٤ل�صــ�ح المنتج �عد التشــكیل   وتحدید نوع اللحام مر�زي ووضــع أماكن اللحام

)١٠(. 
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 التصم�م البنائي للخامة الط�اع�ة): ١٠رقم (  شكل

 

  Visual Designالجراف�كي للعبوة. التصم�م ٣-١-٢

 :یليتم معالجة عناصر التصم�م لتتناسب مع طب�عة اإلنتاج الفلكسوجرافى �ما 

  Logo الشعار العر�ي واإلنجلیزي  .أ

ــ�ة ا ــاحته مفرغه من األرضـــــــ ــفراءالشـــــــــعار مســـــــ على  overprintل�ظهر اللون االب�ض وتم ط�اعة اللون االحمر  الب�ج لصـــــــ

على  overprintســــــــبب اختالف درجة لون الشــــــــعار االحمر عن درجة لون االرضــــــــ�ة الحمراء فالشــــــــعار مطبوع   وهذااالب�ض 

 .صفراء ب�جعلى أرض�ة  overprintأرض�ة ب�ضاء بینما االرض�ة الحمراء مطبوعة 

  Black Textالكتا�ات السوداء .ب

 .الب�ج الصفراءعلى االرض�ة  overprintالب�انات �اللون االسود مطبوعة 

  Backgroundاألرض�ة .ج

على  overprintمطبوعة   أصـفر ب�جاالرضـ�ة لونها و  التصـم�م توجد أرضـ�ة ذات لون أب�ض �مقاس التصـم�م �الكامل  أسـفل

 .صفراء ب�جعلى أرض�ة  overprintمطبوعة وجزء من األرض�ة �اللون األحمر  الب�ضاءاألرض�ة 

  Brown Text الكتا�ات البنى .د

 الب�ج.الصفراء على االرض�ة  overprintومطبوع (لون خاص)  المتن �اللون البنى

  Imagesالصورة الفوتوغراف�ة .ه

الى تكو�نها من خالل األلوان الخاصــة المســتخدمة (البنى واألصــفر  Processتم تحو�ل الصــورة من األلوان الط�اع�ة  

 )١١كما یتضح في الشكل التالي رقم ( https://www.youtube.com/watch?v=_dClKL2lzGw .ش�كات الب�ج)

https://www.youtube.com/watch?v=_dClKL2lzGw
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 للتجر�ة العمل�ة الجراف�كيالتصم�م ): ١١رقم (  شكل

 . تكرار التصم�م الط�اعي٤-١-٢
 )١٢كما یتضح في الشكل التالي رقم ( Montage . المونتاج١-٤-١-٢

تم تكرار العبوة تكرار عرضــــي على عرض الخامة وعرض االســــطوانة، وتكرار طولي على مح�ط األســــطوانة، وتم تكراره عرضــــ�ًا  
الخامة لوضـــــــع شـــــــرائط التحكم اللون�ة ونظام   جانبي مع مراعاة ترك ســـــــم على  ،wide webنطاق   في ســـــــم   114على عرض خامة  

وحدات تصــــــــــم�م في أتجاه مح�ط   ٤وحدات وعدد  ٨، �عدد تكرارات عرضــــــــــ�ة slittingمرحلة  في الجودة حتى یتم قصــــــــــه  في التحكم  
 .أسطوانة الط�ع

 تكرار التصم�م): ١٢رقم (  شكل
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  distortion Flexo . تعو�ض نس�ة االستطالة في مح�ط األسطوانة٢-٤-١-٢
 التمدد: نسبة حساب متغیرات )۱۳( رقم التالي الشكل في یتضح كما

  مم ۱٫۱٤ = الطباعي السطح سمك •
 مم ۰٫۱۷۷۸ = الدعامة سمك •
 .األسطوانة مح�ط في التكرارات عدد على بناء االخت�ار تم مم ٦۰۰ = الطبع أسطوانة محیط •

K= 2 x π (3.14) x (Plate thickness - Base layer thickness) 
Flexo distortion = (print repeat length - K) / print repeat length. 

  ٦.٠٤٢٦) =  ٠.١٧٧٨ – ١.١٤(  ٣.١٤X X ٢=   Kمح�ط األسطوانة 

   % ٩٨.٩٩=   ٦٠٠/   ٦.٠٤٢٦  – ٦٠٠نس�ة االنضغاط = 

 . % ٩٨.٩٩ تم تصغیر التكرار الطولي فقط في مح�ط األسطوانة بنفس النس�ة

 متغیرات حساب نس�ة التمدد): ١٣رقم (  شكل

  Color Separations الط�اع�ة. فصل األلوان وتجهیز األسطح ٥-١-٢

 )٦التالي رقم ( جدولكما یتضح في ال الماكینات والخامات المستخدمة

RIP: kodak prinergy evo flexographic 

Plate: Huaguang Digital Flexographic Printing Plates. 

ــ�كي  ــطیر الشــــــ التســــــ
 لألسطح الط�اع�ة

 خط / البوصة ٦٥
 األب�ض

 خط / البوصة ٦٥
 األسود

 خط / البوصة   ١٣٣
 األحمر

 خط / البوصة  ١٣٣
 البنى

 خط / البوصة  ١٣٣
 األصفر

 ٨٢.٥ ٦٧.٥ ٣٧.٥ ٧.٥ ٧.٥ الزوا�ا الش�ك�ة
 توص�ف التسطیر الش�كي لألسطح الط�اع�ة والزوا�ا الش�ك�ة  ): ٦رقم (  جدول

 . الط�اعة٦-١-٢
  الماكینات والخامات المستخدمة

8 Colors CI Flexo Printing Machines WINDMÖLLER & HÖLSCHER 

• Printing Width: 1270 mm 
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• Web Width: 1320 mm 
• Printing Repeat (Max): 1130 mm 
• Printing Repeat (Min): 370 mm 
• Drying System: Electrical 

�ما یتضح في   المستخدمة التصم�م عناصر طب�عة حسب لون  لكل االنیلو�س ألسطوانات الش�كي التسطیر اخت�ار تم

 . )٧الجدول التالي رقم (
 األصفر  البنى  األحمر  األسود  األب�ض  األح�ار المستخدمة 

ــ�كي  ــطیر الشــــــ التســــــ
ــطـــــــــوانـــــــــات  ألســــــــــــــــــــ

 االنیلو�س

 خط / البوصة  ٨٠٠ البوصة  /خط    ٨٠٠ خط / البوصة   ٨٠٠ خط / البوصة   ٣٣٠ خط / البوصة   ٢٨٠

 توص�ف التسطیر الش�كي لالنیلو�س  ): ٧رقم (  جدول

 Flexography’s File Preparation للط�اعة الفلكسوجراف�ة الرقميلمعاییر تجهیز الملف مقترح  إرشاديدلیل  -٣

للمصـــممین خاص  إرشـــاديقام ال�احث بتصـــم�م دلیل وتحلیل الدراســـة النظر�ة الســـا�قة   ارب العمل�ةعلى نتائج التج بناء

 ).٨(رقم  التاليالجدول  فيللط�اعة الفلكسوجراف�ة �ما یتضح  الرقميبتجهیز الملف 

 معاییر العناصر األساس�ة 
ــ�ة �جب توافرها لدى   ١ ــاســـ معلومات أســـ

تنفیذ ومعالجة  فيالمصـــــمم قبل البدء 
 .(التخط�ط االسترات�جي) التصم�م

Strategic work 

 .(تقلیدي/رقمي) الط�اعيطر�قة تجهیز السطح  •
 .�المط�عة االنیلو�س ألسطواناتالمتاح  الش�كيالتسطیر  •
 .و�صمة الماكینة وطرازها Narrow – wide)( نوع ماكینة الط�اعة •
 .الخامة الط�اع�ةتحدید  •
 .نوع الط�اعة (سطح�ة/عكس�ة) •

  البنائيالتصم�م  ٢
Structure Design 

 .مقاس المنتج قبل و�عد التشكیل •
 واللحام ونوعه. الطيأماكن  •
 .أتجاه الط�اعةتحدید  •
تصـمیم التغلیف  فيعلى البرامج المتخصـصـة   البنائيتجھیز التصـمیم  •

 .Vectorاو برامج متجھة 
ــ�ة التمدد او  • ــتطالة�جب مراعاة نســــــ ســــــــوف تحدث للســــــــطح  التي  االســــــ

اتجاه الط�ع و�نقاصــــها من ارتفاع المونتاج للحصــــول على   في  الط�اعي
 المقاس المطلوب �عد الط�اعة.

ــ�ة التمدد على   ــمكتعتمد نسـ ــطوانة    -  الط�اعيالســـطح   (سـ  -قطر األسـ
) و�مكن حســاب النســ�ة المئو�ة لالختزال الط�اعيطر�قة تر�یب الســطح 

 من المعادلة األت�ة: الط�اعيعند المونتاج لتجهیز السطح 

K= 2 x π (3.14) x (Plate thickness - Base layer 
thickness) 
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Flexo distortion = (print repeat length - K) / 
print repeat length. 

وفى واقع األمر یتم احتســـــــــاب نســـــــــ�ة ثابتة لكل اســـــــــطوانة وفق ب�انات  
 المط�عة یتم اختزالها طول�ا عند المونتاج �عد إجراء عمل�ة التكرار.

 الصور الفوتوغراف�ة ٣
Images 

 وفق المعادلة التال�ة. أستخدام صور عال�ة الدقة •
 ٢   xقوة وضوح الصورة = التسطیر الش�كى للسطح الط�اعى      

 ٪١٢تعو�ض النمو النقطى الحادث فى الفلكســوجراف والذى �صــل الى   •
 فى منطقة الظالل المتوسطة من خالل خفض الش�كات فى التصم�م.

ــ�كات من  • ــجل شــ ــور والتى تســ ــاءة العال�ة فى الصــ معالجة مناطق األضــ
 على األقل. ٪٣% لتصل الى صفر

الى  ٢٨٠تتراوح من  TACمقـــدار التغط�ـــة الكل�ـــة لألح�ـــار الط�ـــاع�ـــة  •
٣٢٠ .% 

�فضــل فصــل الوان الصــورة عن األرضــ�ة االمر الذى قد یتطلب تحو�ل  •
ة عن طر�ق أخـذ الصــــــــــــــورة من األلوان الطـ�اعـ�ة الى األلوان الخـاـصـــــــــــــ 

واألخرى یتم  Gray Scaleنســــــــــــــختین للصــــــــــــــورة أحـدهمـا یتم تحو�لهـا 
ــعهما متطا�قین   ــار لون خاص و�تم وضـــــــــ ــارات لكل مســـــــــ تجزئتها لمســـــــــ

 .multiplyوأستخدام تقن�ة 

 اللون�ة جات�التدر  ٤
Blends/Vignettes/Gradients 

 
the standard flexo gradient of 5% to 
85%. 

ــاءة عال�ةال �مكن الوصــــــــول الى   • ــفرالى    مناطق أضــــــ % اقل نقطة صــــــ
�عد النمو النقطى   ٪١٢والتي ســـــــــتصـــــــــل الى    ٪٣�مكن تســـــــــجیلها هى  

 .٪٨٨للط�اعة �ذلك �النس�ة لمناطق الظالل أقصى تدرج الى 

للون األب�ض یتم ذلك  Spot Colorعند التدرج اللونى من لون خاص  •
عن طر�ق أضـــــــــــــــافـة نفس اللون على طرفى التـدر�ج والتحكم في درجـة 

Tint  ــة �اللون بنفس ق�م أمكان�ة اإلنتاج الط�اعى والتي تتراوح الخاصـــــــــــ
 .٪٥الى  ٪٩٥من 

الى لون خـاص أخر  Spot Colorعنـد التـدرج اللونى من لون خـاص  •
Another Spot Color ــاحـة یتم ذـلك عن طر�ق تجهیز ن فس المســــــــــــ

 Tintمرتین متطا�قین مســـــــــــــاحة لكل لون تتالشـــــــــــــى لنفس اللون بدرجة  
 . Over Printوتطبیق  
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 الكتا�ات ٥
Text 

 النصوص �جب ان تنتج �استخدام برامج متجهات. •
 .�جب تحو�ل الخطوط الى مسارات •
بنط للخطوط الســــــــــــم�كة وللكتا�ات   ٥اصــــــــــــغر حجم للكتا�ات اال�جاب�ة  •

 بنط للغة العر��ة. ١بنط للغة االنجلیز�ة یز�د علیها + ٦المفرغة 
 .Spot Colorان تكون الكتا�ات لون واحد أسود أو لون خاص جب� •
 

 سمك الخطوط ٦
Lines 

 . point ,٥أصغر سمك الخطوط اال�جاب�ة   •
 . point ,٧٥أصغر سمك الخطوط المفرغة  •
 .Spot Color�فضل ان تكون الخطوط لون واحد أسود أو لون خاص   •

 �جب مراعاة التصید عند أستخدام تأثیر الظالل مع لون األرض�ة. • ت ٧
 �جب أن تتالشى الظالل �أستخدام لون واحد. •

 الباركود ٨
Barcode 

120% -Bar Code Size: 85%  

 عل�ه.  عموديالتجاه الط�اعة ول�س  موازي  اتجاه فيوضع ال�ار�ود  •

و�فضـــــل العمل �حجم   ٪١٢٠الى    ٪٨٥من   �ســـــمح �التكبیر والتصـــــغیر •
١٠٠٪. 

 .حول ال�ار�ود�جب مراعاة وجود مسافة أمان  •

 Trapالتصید  ٩
.02" for  -Trap Size: .007" 

flexo 

ــید �كون الحد االلوان المكونة للون   ــ�ة لمنع ظهور حواف التصـــــــــــ االرضـــــــــــ
 مفرغة.

 نظام األلوان المستخدم ١٠
Color Mode 

�ثافة   فيللتحكم   جات اللون�ة�التدر   فصـــــــــل المســـــــــاحات المصـــــــــمتة عن •
واخت�ار التســطیر الشــ�كي المالئم للســطح الط�اعي  النقطيالحبر والنمو 

 .وألسطوانة االنیلو�س
الكتا�ات والخطوط �فضــــــــــــل ان تكون بلون واحد أســــــــــــود أو لون خاص  •

Spot Color. 

 .pdf / x1مراعاة التوافق مع  و�جب   pdfیتم تصدیر الملف �ص�غة • File formatتصدیر الملف  ١١
 الملف.�جب تسم�ة الملف �اسم �صف  •

 مراجعة الملف ١٢
Check file  

 .preflight �استخدام الط�اعيمراجعة التصم�م لصالح�ة لإلنتاج  •

 تنفیذ ال�احث  للط�اعة الفلكسوجراف�ة الرقميلتجهیز الملف  اإلرشادي الدلیل ): یوضح ٨رقم (  جدول
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 Resultsالنتائج 
 من خالل ال�حث تم التوصل الى النتائج التال�ة:

�ما �في �متطل�ات   في توظ�ف عناصــــر التصــــم�م ومضــــاهاتها توظ�ف االبداع الفني للمصــــمم الجراف�كيتمكن ال�احث من  .١
، حیث أســــتخدم ال�احث معالجات مختلفة لعناصــــر التصــــم�م إلعطاء نفس مظهر التصــــم�م االنتاج الط�اعي الفلكســــوجرافى

 النهائي.
طر�قة ط�اع�ة  أيلط�اعة الفلكســـــوجراف تختلف عن    الرقميهناك العدید من االعت�ارات الخاصـــــة �معالجة وتجهیز الملف  .٢

الفلكسـوجرافى من حیث    الرقميز الملف  للمصـممین خاص �معاییر تجهی يدرشـاسـتأأخرى وهنا قام ال�احث بتصـم�م نموذج 
 االســــتطالةتعو�ض نســــ�ة  –الظالل  –جات اللون�ة  �التدر  – النقطيالنمو  –معالجة الكتا�ات  –(معالجة الصــــور والرســــوم  

متطل�ات حفظ  –فصـل األلوان  –  تصـم�م البنائي والتكرارمتطل�ات ال  -ال�ار�ود متطل�ات  – التصـید  -الط�اعيالسـطح   في
 .عمليتطبیق  نتائج من خالل )وتصدیر الملف

�ثافة االح�ار وتعو�ض النمو   فيجات الش�ك�ة أثناء عمل�ة فصل االلوان للتحكم  ��جب فصل المساحات المصمتة عن التدر  .٣
 .النقطي

والتي ســـــــتصـــــــل  %  ٥عند  تنتهي% بل �جب ان    ٠ اللون األب�ض  ناعمة تصـــــــل الى ظل�هجات ��جب عدم اســـــــتخدام تدر  .٤
 .عند اإلنتاج الط�اعي ٪١٢لنس�ة 

 
  Recommendationsالتوص�ات

 بناًء على النتائج التي توصل إلیها ال�احث یوصى �ما یلي:
 الط�اعي�طر�قة االنتاج  التي تتعلق تقن�ةالمهارات والبداع�ة للتصـــــــم�م االمهارات الجمع بین الالى   مصـــــــمم التغل�ف�حتاج  -١

 �متطل�ات العمالء. �فيتخیله المصمم �صر�ا �ما �ما  النهائيللوصول �المنتج  �صري الللتصم�م 
للط�اعة الفلكسوجراف�ة �ساعد على تجنب العدید من المشاكل اثناء  الرقميالمقترح لتجهیز الملف  اإلرشاديتطبیق الدلیل  -٢

   . الط�اعيعمل�ة االنتاج 
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 �اللغة العر��ة  ملخص ال�حث

المتزاید اســــــــتخدامها عالم�ا في ط�اعة التغل�ف   الفلكســــــــوجرافى  الط�اعيالعدید من المتغیرات التقن�ة المتعلقة �طب�عة االنتاج 
معالجة وتعو�ض  –الحد االدنى للكتا�ات والخطوط  –جات اللون�ة  �حدود التدر   –معالجة الصــور   –االلوان   (اســتخداممن حیث 

توظ�ف  من حیث الجراف�كيتمثل قیود لدى المصــــــمم  والتي)  اللونيالتراكب   – النقطيالنمو  تعو�ض  - الط�اعيتمدد الســــــطح  
تمثل نقطة انطالق  والتي  الط�اعيوالخامات الط�اع�ة وطب�عة السـطح    الط�اعيعناصـر التصـم�م وتحتاج لدرا�ة �مراحل االنتاج 

ــمم لنجاح عمل�ة االنتاج  ألبداع ــاؤل في البحث  مشــكلة جاءت من ھناو،  الط�اعيالمصـــ ك�ف�ة توظ�ف االبداع  وھو   رئیســي تس
تصــــــم�م دلیل اســــــترشــــــادي    و�هدف هذا ال�حث الىالفني لمصــــــمم التغل�ف �ما �في �متطل�ات االنتاج الط�اعي الفلكســــــوجرافى؟  

لمصــــــــــــــممي التغل�ف لمعـاییر تجهیز الملف الرقمي للطـ�اعـة الفلكســــــــــــــوجرافـ�ة لتحقیق الكـفاءة في الجمع بین المهـارات االـبداعـ�ة 
 لتقن�ة لمتطل�ات االنتاج الط�اعي الفلكسوجرافى.للمصمم والمهارات ا

وذـلك من خالل مـعالجـة �عض الملـفات الرقمـ�ة وتجهیزهـا للطـ�اعة  المنهج التجر�بياســــــــــــــتخـدم الـ�احـث لتحقیق هـدف ال�حـث 
ــتخدم ال�احث  ــوجراف�ة ومن ثم ط�اعتها و�ذلك اســـــ نتائج  لتجم�ع الب�انات والمعلومات وتحلیل  المنهج الوصـــــفي التحلیليالفلكســـــ

التجارب العمل�ة لتصـــم�م دلیل اســـترشـــادي للمصـــممین وللمؤســـســـات الط�اع�ة خاص بتجهیز الملف الرقمي التصـــم�مي للط�اعة 
 الفلكسوجراف�ة.

 Key Words الكلمات المفتاح�ة

 – Flexography’s File Preparation الرقمي الفلكسوجرافىتجهیز الملف   –  Graphic Designالجراف�كي (التصم�م 
 .)Packaging Design التغل�فتصم�م  –Flexographic Printingالط�اعة الفلكسوجراف�ة 

 Abstractنجلیز�ة �اللغة اال ملخص ال�حث
Continues of packaging flexible graphics to increase, the complexity and must 

understand the ability of a flexographic process and its ability to deliver visual messages 
according to customers’ expectations. 

Graphic arts are exactly that an art, it is constrained by nothing but a Person’s 
imagination. 

Printing is a mechanical process with rules, tolerances, and limits, it can influence by 
a number of variables, not all of which can easily be controlled. 

the designer should provide an understandable concept that the printer can meet in 
(Image Processing, Over Print Limit, Dot Gain, Trapping, Gradient and Vignettes, Drop 
Shadow, highlights, Montage Requirements., Etc.). 

Research Problem 
How to employ the technical creativity of the Packaging designer to meet the 

requirements of flexographic printing production? 

Research Objective 
Design a guide for Packaging designers on standards to prepare a digital file for 

flexographic printing. 
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