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)یا چاپ  تافس چاپ ، بروشور و سایر مواد بازاریابی، بسیاری از مردم با مشکل انتخاب بینتویزی کارت چاپ ندر حی

روبرو هستند. ایجاد یک طرح عالی و ارائه یک شعار تند در مقایسه با تصمیم گیری آسان تر به نظر  چاپ دیجیتال سنتی( و

 .می رسد

هدف نهایی یکسانی دارند و تکنیک های مشابهی دارند. با این  دیجیتال و چاپ افست هدر ابتدا، ممکن است به نظر برسد ک

به شما امکان می  چاپ بعدی خود را شروع می کنید، دانستن تفاوت اساسی بین این سبک های پچا هحال، زمانی که پروژ

 دهد تا انتخاب معقولی داشته باشید.

 مزایا و معایب چاپ دیجیتال در مقابل چاپ افست

چاپ  ری در کیفیت تصویر کپی هایی از یک طرح واحد که دبرای افرادی که آموزش ندیده اند، ممکن است تفاوت زیاد

ساخته شده اند، وجود نداشته باشد. آنها حتی ممکن است یکسان به نظر برسند، اما نگاه دقیق به شما  دیجیتال و های افست

 .تفاوت های جزئی را در محصول نهایی نشان می دهد

، به محدودیت بودجه یا زمانی اشاره دارد. با این حال، اجازه دهید به طور کلی، اینها به جای اینکه کدام روش برتر است

 جنبه های فنی هر دو این فرآیندها را بررسی کنیم.
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 چاپ افست چیست؟

را  چاپ آزمایش شده با زمان است که حجم زیادی از چاپ سنتی کنیز نامیده می شود، یک تکنی لیتوگرافی هک چاپ افست

شده در یک  پچا جاری به طور منظم مناسب است. به عنوان مثال، روزنامه های روزانهتولید می کند. برای مشاغل ت

 مطبوعات، به صورت بسته های بسته برای انتشار در یک منطقه بزرگ.

 چاپ افست چگونه کار می کند

انجام می شود که در آن طرح روی صفحات آلومینیومی با جوهر مرطوب سوزانده می شود.  چاپ در یک ماشین تافس چاپ

سفارشی مارک  های جوهرای، سرخابی، زرد، مشکی( و رنگ)فیروزه CMYKهای اصلی مورد استفاده به اختصار رنگ

 .دار هستند

شود و روی رنگ ها یک ورق کاغذ کشیده میکنند که روی آنهای الستیکی منتقل میها را روی رولاین صفحات طرح

 شود. این فرآیند انتقال غیرمستقیم جوهر روی کاغذ را افستینگ می نامند.بندی میالیه

 مزایای چاپ افست

o فرآیند قابل اعتماد 
o ترکیفیت تصویر بر 
o تصاویر تمیز و متمایز بدون لکه 
o دقت رنگ ها 
o تعادل در طرح ها 
o روی تمام مواد کار می کند 
o برای کارهای بزرگتر کمتر 
o هزینه کمتر 
o بهترین گزینه برای مشاغل با حجم باال 

 معایب چاپ افست

o هزینه های اولیه باال 
o زمان بر 
o نامناسب برای کارهای کم حجم 
o ها را تغییر داد تا زمانی که کل دسته انجام شودتوان طرحنمی 
o .اگر خطای یک صفحه به موقع تشخیص داده نشود، کل دسته خراب می شود 
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 چاپ دیجیتال چیست؟

جای اینکه از  توانید بهرا حذف می کند. می چاپ افست نسبتاً جدید است که تمام مراحل میانی فرآیند یک مفهوم لدیجیتا چاپ

 کنید. چاپ یها را روی محصول نهایهای الستیکی رنج ببرید، مستقیماً تصاویر یا طرحها و تختدردسر بشقاب

 چاپ دیجیتال چگونه کار می کند
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به همراه نارنجی، آبی، سبز است. برای جلوه های  CMYKها و جوهرهای رنگی همچنین شامل همان تونر چاپ دیجیتال

 .سفید، متالیک یا شفاف، از جوهرهای خشک مخصوص استفاده می شود

منتقل می شوند. و تفاوت اصلی در این واقعیت نهفته است  چاپ حتصاویر با استفاده از تونر پودری یا جوهر مایع روی سط

یل های الکترونیکی به عنوان ورودی استفاده می کند. این روش برای کارهای با حجم کم که باید به از فا چاپ دیجیتال هک

 .سرعت انجام شوند مناسب است

همچنین سریعترین روش برای تولید دسته های کوتاه است، به خصوص زمانی که چندین فایل ورودی یا نسخه  لدیجیتا چاپ

 .اصلی وجود دارد

مقاالت وجود دارد که به نفع برابری می کند. با این حال، برخی از مشاغل و  چاپ افست با چاپ دیجیتال از نظر کیفیت،

 یک فرآیند خاص بین این دو است.

 چاپگرهای دیجیتال را از کجا پیدا می کنید؟

به دسکتاپ خود متصل کنید. در مقیاس بزرگتر، شرکت  نجوهرافشا چاپگر لیزری یا کبرای استفاده خانگی، ممکن است ی

ها از چاپگرهای بزرگتر و دقیق تر استفاده می کنند که سریعتر هستند. به عنوان مثال می توان به چاپگرهای تغذیه 

 .های تولیدی با تغذیه ورق و جوهرافشان اشاره کرد رچاپگ برش ورق، چاپگرهای دیجیتال پیوسته،

 لچاپ دیجیتا رسانه

هر چیزی می تواند  –، کارتن های تاشو، مقوای ضخیم، پالستیک، کاغذهای سنگین وزن، و زیرالیه های مصنوعی پارچه

 اپچ ای شرت تی چاپ معروف به چاپ دیجیتال ین برنامهباشد. شما ممکن است با محبوب تر چاپ دیجیتال وسیله ای برای

 شده است. چاپ های کتان، پلی استر و سایر پارچه ها پارچه برخورد کرده باشید که بر روی نلیوا

 مزایای چاپ دیجیتال

o چاپ های یکسان 
o چاپ برحسب تقاضا 
o تکمیل سریعتر پروژه 
o میک گزینه مقرون به صرفه برای کارهای کم حج 
o احتمال کمتری برای تغییرات رنگ و عدم تعادل 
o  هر قطعه می تواند یک کد منحصر به فرد مانند نام یا مکان  –قابلیت داده های شخصی و متغیر در یک کار چاپی

 متفاوت را در خود جای دهد.

 معایب چاپ دیجیتال

o هزینه ها برای مشاغل با تعداد باالتر افزایش می یابد 
o  جوهرهای استاندارد چاپ دیجیتال ممکن است به طور دقیق بهتر از جوهرهای ترکیبی مورد استفاده در کارهای افست

 مطابقت نداشته باشند.
o .جوهرهای ترکیبی هنوز به سطح یک ترکیب سفارشی نرسیده اند 
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 انتخاب درست

 به عوامل زیر بستگی دارد: دیجیتال و چاپ افست انتخاب بین

محصول نهایی را  چاپ دیجیتال قش اساسی دارد.ن لدیجیتا چاپ زمانی که زمان مهم است یا باید کار را بدست آورید زمان:

 چاپ در عرض چند دقیقه به شما می دهد. در مقابل، شما زمان زیادی در اختیار دارید، پس از راه اندازی دستگاه

 بسیار سریعتر می شود. تافس

 .برای مقادیر زیاد، چاپ افست به شما مزیت هزینه می دهد حجم:

ان، به عنوان مثال، صفحات یک کتاب یا یکس یچاپ های متفاوتی در مورد قطعاتممکن است به داده های متغیر:داده

ی کردن برای سفارش چاپ دیجیتال های متفاوت برای گیرندگان نیاز داشته باشید. در چنین شرایطی،هایی با نامپستالکارت
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 .پروژه مناسب تر است

م برای حج چاپ دیجیتال باالتر است، چاپ افست این دوباره به حجم بستگی دارد. در حالی که هزینه های راه اندازی قیمت:

آنها هزینه ها را  چاپ دیجیتالی کمتر مقرون به صرفه تر است. با این حال، حتی برای حجم زیادی از چندین نسخه اصلی،

 .کاهش می دهد

دهد. های مختلفی را در خود جای میراه طوالنی را طی کرده است و مواد و رسانه چاپ دیجیتال های اخیر،در سال رسانه:

اینجا  در چاپ افست با استوک های مصنوعی یا کاغذهای سنگین تر بسیار ماهرانه تر از قبل کار می کند. با این حال،حتی 

 .بر بازی حاکم است

کار با کیفیت باالتری را نشان می دهد به طور فزاینده ای در حال تغییر است.  چاپ افست تصور قبلی مبنی بر اینکه کیفیت:

رساند و شوندگی هستند که خطر ترک خوردن جوهر را به حداقل میرن دارای تجهیزات چین فرآیندهای دیجیتال مد

 .کندهای پر جنب و جوش زیادی را ارائه میرنگ

 .چهار رنگ، دیجیتال را انتخاب کنید چاپ برای یک یا دو رنگ، چاپ افست و برای رنگ:

د برجسته کاری یا مهر زنی فویل که برای تکمیل استفاده می چاپ دیجیتال برای فرآیندهای حرارتی مانن فرآیندهای ویژه:

 .نیستند UVشود مناسب نیست. تونرها یا جوهرهای دیجیتال نیز پذیرای برخی از پوشش ها و الک های 

به زمان کمتری و همچنین هزینه کمتری نیاز دارد.  دیجیتال شده، چاپ مبرای تصحیح و نمونه برداری از اقال نمونه ها:

 .نهایی گران می شود چاپ افست سی رنگ خروجیبرر

 تدر نتیجه، انتخاب شما مهم اس

ه خود بگیرید تا ب چاپی همی رسد، باید تصمیمات هوشمندانه ای برای پروژ افست در مقابل چاپ دیجیتال وقتی نوبت به

ان یا گیرد که مشتریمناسب تصمیم می پچا سودهای بلندمدت دست پیدا کنید. به کنار ترجیحات شخصی، انتخاب تکنیک

 .فروشندگان بالقوه شما چگونه کسب و کار شما را درک کنند

وکارتان را به شما بدهد. ارائه های شما ممکن است اطالعاتی مانند مقیاس، هدف، دسترسی و وضعیت فعلی کسب چاپ

ست. بنابراین، با مشاوره از طراحان با تجربه که می توانند بینش های ارزشمندی را تصویر مناسب در بازار امری حیاتی ا

 به شما ارائه دهند، دست به کار شوید.

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
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 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور

 ما برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 
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 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 
 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/


 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

