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 چاپ دیجیتال چیست؟

 

 طورکلی چاپ دیجیتال یک روش تبدیل تصاویر به سطوح چاپی است.به

ای از شمارهای پایین توسط نشر رومیزی و دیگر منابع چاپ دیجیتال معموالً شامل چاپ حرفه
دیجیتال است که توسط چاپگرهای لیزری و چاپگرهای الرج فرمت و یا جوهر افشان حرفه ای 

 انجام می شود.

واع در حال حاضر منظور از چاپ دیجیتال در بازار چاپ عمدتًا چاپ تونری با استفاده از ان
 ای بر روی انواع کاغذ است.چاپگرهای لیزری حرفه

دستگاه چاپ دیجیتال دستگاهی است که به کامپیوتر متصل است و اطالعات را از آن دریافت 
 شود.کند، مثل پرینترها، اما در چاپ افست از فیلم و زینک و... استفاده میمی
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 فرایند چاپ

ها شامل چاپگرهای جوهرافشان و لیزری هستند که پیگمنت یا تونر را بر روی ترین روشمرسوم
 نشانند.های متنوعی همچون کاغذ، کنواس یا بوم، شیشه، سنگ و... میزمینه

های سنتی در داخل کاغذ نفوذ ی چاپ دیجیتال جوهر یا تونر همچون روشدر بیشتر فرایندها
ها بر ها ممکن است برای تثبیت آندهند و در برخی دستگاهنازکی روی سطح میکنند بلکه الیهنمی

شوند نیز روی زمینه از مواد اضافی و پوشش که توسط فرایندهای حرارتی یا تابشی افزوده می
 استفاده گردد.

های سنتی چاپ مثل لیتوگرافی و چاپ افست، ت اصلی بین چاپ دیجیتال و روشتفاو
سازی فلکسوگرافی، گراور یا لترپرس در استفاده نکردن از پلیت چاپ است که درنتیجه مراحل آماده

 تر هستند.تر و ارزانپیش از چاپ سریع

  

 های چاپهای اساسی چاپ دیجیتال با دیگر روشتفاوت

 شود.تر میمراحل پیش از چاپ )لیتوگرافی( مرحله چاپ در چاپ دیجیتال کوتاهبه دلیل حذف 

در این روش میزان مواد باطله شامل کاغذ و مواد شیمیایی کمتر است چون نیازی به رسیدن رنگ 
 و یا تنظیمات در حین چاپ ندارد.

تواند تصویر همتن متفاوتی را چاپ کند چون در این روش از در چاپ دیجیتال درهردور چاپ می
 شود.پلیت استفاده نمی

در چاپ افست نیاز به یک اپراتور باتجربه و ماهر هست ولی در چاپ دیجیتال نقش اپراتور چندان 
شود باید سازی فایل میادهتأثیری ندارد و بلکه تمام تغییرات در مرحله قبل از چاپ که همان آم

شود که چاپ دیجیتال احتیاج به یک فرد متخصص ندارد انجام گیرد. البته این دلیل براین نمی
 کند.بلکه چاپ رو از حالت بسیار تخصصی خارج می
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 چاپ در شمار محدود

چاپ دیجیتال امکان چاپ سریع پس از تقاضا در شمار کم را فراهم آورده و امکان تغییر طرح و 
های شخصی گذارد به همین دلیل در چاپ کارت تبریکمحتوا آن در هر برگ چاپی را در اختیار می

 شود.های متفاوت از چاپ دیجیتال استفاده میپرسنلی با طرحشده با تصاویر متفاوت یا کارت 

در چاپ دیجیتال به دلیل حذف پلیت و چاپ مستقیم از کامپیوتر به روی سطح چاپی امکان چاپ 
در شمار پایین حتی یک نسخه با هزینه کم وجود دارد به همین دلیل این روش چاپ دیجیتال 

محصوالت در تعداد کم و سریع کاربرد زیادی دارد و برای برای مصارفی مثل تهیه نمونه و یا چاپ 
توان از چاپ دیجیتال استفاده های خود حساسیت دارند، میشدت بر روی سفارشافرادی که به

 کرد.

ها برگ ساخته نشده است بلکه باید بتواند در طول یک چاپگر دیجیتال برای چاپ میلیون
 دهد.اپ کند که البته این کار را خیلی خوب انجام میزمان عمر خود نهایتًا هزاران برگ چمدت
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