
 

 

 چاپ افست چيست ؟

 افست ٕ٘ػي اص چبح است مٚ اّشٗصٙ ثٚ ط٘س ثسيبس ىستزدٙ ثشاي چبح إ٘اع متبة ، ّجَٚ ، ثشٗش٘س ٗ مبتبٍ٘ه ، پ٘ستش ٗ خالطٚ    

ٗ ٕيض ثب ميفيت ثبال چبح ش٘د ّ٘سد استفبدٙ قشاس  ( ػذد يب ثيشتش1000ّؼْ٘الً )ٛش چيضي مٚ قشاس است ثش سٗي مبغز ٗ ثب تيشاط ثبال 

 .ّي ىيشد

 ٗ حتي دس ّ٘اسد ّحذٗد تب سبيض 70*100 سبٕتي ّتش تب 35*50 دستيبٙ ٛبي چبح افست ثستٚ ثٚ ّذً داساي سبيض چبح اص   

 .  ّي ثبشٖذ100*140

 استفبدٙ ّي ش٘د ٗ ٛش سٕو ثٚ ط٘ست جذا ىبٕٚ ثش سٗي مبغز چبح ّيش٘د ٗ ػٌْ تشميت CMYK دس چبح افست اص ّذً سٕو    

ثشخي اص دستيبٙ ٛبي چبح افست داساي يل ست٘ٓ سٕو ٛستٖذ يؼٖي دس ٛش ثبس ّنش مبغز فقط .سٕو ثش سٗي مبغز ط٘ست ّيييشد

ثشخي اص دستيبٙ ٛب دٗ سٕو ٗ ثشخي ٕيض چٜبس سٕو ٛستٖذ مٚ چبح ٛش چٜبس سٕو سا . ّي ت٘إٖذ يل سٕو سا سٗي مبغز چبح مٖٖذ

 CMYK سٕو ٛستٖذ مٚ ػالٗٙ ثش چبح ِٛ صّبٓ 5ثشخي اص دستيبٙ ٛبي چبح افست . ثب يل ثبس ّنش مبغز إجبُ ّي دٖٛذ

 .ٗ يب حتي چبح ٗسٕي سا إجبُ دٖٛذ (ّثالً ٕقشٙ اي يب طاليي يب سٕو ٛبي سبختيي)ّيت٘إٖذ چبح سٕو پٖجِ 

دس ائ تنٍٖ٘٘طي ثشاي چبح ٛش سٕو ثش سٗي مبغز اص سٚ است٘إٚ ي اطَي استفبدٙ .  تنٍٖ٘٘طي چبح افست مْي پيچيذٙ است  

ائ . ثٚ دٗس غَطل اًٗ طفحٚ اي فَضي اص جٖس آٍّ٘يٖيُ٘ مٚ ثٚ آٓ پَيت يب صيٖل ّيي٘يذ پيچيذٙ ّي ش٘د. (1شنٌ )ّي ش٘د 

دس ٍيت٘ ىشافي فبيَي مٚ ثشاي چبح اسسبً شذٙ .  سبختٚ ّي ش٘دٍيت٘ىشافيطفحٚ ي فَضي قجالً دس ٗاحذ پيش اص چبح ّ٘سُ٘ ثٚ 

تقسيِ شذٙ ٗ فبيٌ ّشث٘ط ثٚ ٛش سٕو ثب ٕ٘ػي اص ّ٘اد پَيْشي ّخظ٘ص ثش سٗي  (CMYK)است ثٚ چٜبس سٕو تشنيٌ دٖٛذٙ ي آٓ 

جٖس سطح صيٖل يؼٖي ثخشٜبيي مٚ اص ّبدٙ ي پَيْشي پ٘شبٕذٙ شذٙ است ثٚ ىٕ٘ٚ ايست . سطح ٗسقٚ ي آٍّ٘يٖيّ٘ي چبح ّيش٘د

جٖس ثخش پَيْشي ثٚ ىٕ٘ٚ ايست مٚ دقيقبً ثشػنس . مٚ ثٚ ٛيچ ػٖ٘آ ّشمت سا ثٚ خ٘د جزة ْٕينٖذ اّب جبرة آة ّي ثبشذ

 ٕيبٙ مٖيذ ّت٘جٚ ّي ش٘يذ مٚ دٗ غَنط م٘چل 1اىش ثٚ تظ٘يش . ػٌْ ّي مٖذ يؼٖي ّشمت سا جزة مشدٙ ٗ آة سا جزة ْٕي مٖذ

غَطل صيٖل . يني اص إٜٓب ثب ّحفظٚ ي آة دس تْبس است ٗ دييشي ثب ّحفظٚ ي ّشمت. ثب غَطل اطَي صيٖل دس تْبس ٛستٖذ 

ثستٚ ثٚ تظ٘يشي مٚ ثب ّ٘اد پَيْشي ثش سطح آٓ ٕقش ثستٚ ّشمت سا اص غَطل جزة ّي مٖذ ٗ دس سبيش ثخش ٛب فقط ّشط٘ة ّي 

سپس ائ سٕو جزة شذٙ سا ثٚ غَطل پبييٖي مٚ اص جٖس الستيل ّي ثبشذ ّٖتقٌ ّي مٖذ ائ غَطل ِٛ ثش سٗي مبغز . ش٘د

 .غَطل صيشئ ٗظيفٚ ي فشبس دادٓ مبغز ثٚ غَطل الستيني سا ثش ػٜذٙ داسد. ّيچشخذ ٗ ّشمت سا ثٚ سطح مبغز ّٖتقٌ ّي مٖذ

 

 شنٌ شْبتيل سبص ٗ مبس چبح افست
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ثٖب ثش ائ اثؼبد دستيبٙ ٛبي چبح .  دس يل دستيبٙ چبح افست چٜبس سٕو ّنبٕيضُ ثبال چٜبس ثبس دس طً٘ دستيبٙ تنشاس ّي ش٘د   

قيْت دستيبٙ ٛبي چبح افست ِٛ ثٚ ْٛئ اّش ٗ ٕيض مْپبٕي تٍ٘يذ . افست ثستيي ثٚ سبيض چبح إٜٓب ٗ ٕيض ثٚ تؼذاد سٕو إٜٓب داسد

 .ثٚ ط٘س مَي دستيبٙ ٛبي چبح افست ثسيبس ثضسه ٗ ٕيض ثسيبس ىشآ قيْت ٛستٖذ. مٖٖذٙ ٗ سبً تٍ٘يذ دستيبٙ ثستيي داسد

 

يل دستيبٙ چبح افست چٜبس سٕو  

 (تشخيض چٜبس سٕو ث٘دٓ دستيبٙ ثب ت٘جٚ ثٚ تؼذاد ست٘ٓ ٛبي سٕو ثٚ ساحتي اّنبٓ پزيش است)

 چ٘ٓ چبح سٕيٜب دس سيستِ چبح افست ثٚ ط٘ست جذا ىبٕٚ إجبُ ّي ش٘د تطجيق دقيق سٕو ٛب ثش سٗي ِٛ اص ّ٘اسد ثسيبس ِّٜ    

دس دستيبٙ ٛبي قذيْي تطجيق سٕيٜب ثٚ ط٘ست دستي ٗ اص طشيق سيستِ ٛبي ّنبٕيني ط٘ست ّي . دس ميفيت چبح ّي ثبشذ

دس ائ . ىيشفت مٚ دس ثسيبسي اص ّ٘اقغ ثب إذك خطبيي ْٛشاٙ ث٘د مٚ ثبػث سبيٚ داس شذٓ ػنس ٛب ٗ ّخظ٘طبً ٕ٘شتٚ ٛب ّي شذ

سيستِ ٛب تجشثٚ ٗ دقت ّسئً٘ چبح دس سسيذٓ ثٚ ميفيت چبح ّطَ٘ة ثسيبس ِّٜ ث٘د اّب دس سيستِ ٛبي جذيذ تش تطجيق سٕو 

دس ائ سيستِ ٛب ٕقش اپشات٘س مبٛش پيذا مشدٙ است اّب . ثٚ ط٘ست مبّپي٘تشي ٗ اص طشيق سيستِ ٛبي ديجيتبً ط٘ست ّيييشد

 .ثبيذ داساي ت٘إبيي مبس ثب مبّپي٘تش ثبشٖذ (مٚ دس ايشآ ثٚ إٜٓب ّبشئ چي ىفتٚ ّيش٘د)مبسثشآ ائ سيستِ ٛب 

 ثشه ٛضيٖٚ اي ثبثت ثشاي 5000 ٕح٘ٙ ي ّحبسجٚ ي قيْت چبح دس سيستِِ چبح افست ثٚ ائ ط٘ست است مٚ اص يل ثشه تب   

چبح دسيبفت ّييشدد ٗ ثب ت٘جٚ ثٚ ايٖنٚ ٛضيٖٚ ي سبخت صيٖل ٕيض ثبثت ث٘دٙ ٗ ثٚ تيشاط مبس ثستيي پيذا ْٕينٖذ ثب افضايش تيشاط 

 .ثٚ ْٛئ دٍيٌ اص چبح افست ثشاي چبح دس تيشاط ٛبي پبيئ استفبدٙ ْٕي ش٘د.چبح ٛضيٖٚ ي چبح ٛش ثشه مبٛش ّي يبثذ

 

 


