
 

 

 پرینت سه بعدی و سفارشی سازی انبوه

امروزه با ورود تکنولوژی پرینت سه بعدی به صنایع مختلف تغییری در عرصه تولیدات به وجود آمده است. یکی 

در عرصه تولید امکان سفارشی سازی است که در  خدمات پرینت سه بعدیاز مهم ترین مزایای مهم استفاده از 

کنولوژی ت یحی جامع از سفارشی سازی انبوه یکی از مزایایبر بود. در این مقاله توضزمان های گذشته خیلی هزینه 

 را خواهیم داد. پرینت سه بعدی

 ست؟یچانبوه  سازی یسفارش

. هدف کند یرا برآورده م انیمشتر یازهایاست که ن یخدمات ای یشخص یکاالها یسر دیتول انبوه یساز یسفارش

ویژگی  نیانبوه است. ا دیتولحفظ قیمت پایین از طریق  ندر عی سازی شده یارائه محصوالت سفارش از این فرایند

 .دیآ یبه دست م نیمحصول به صورت آنال یکربندیو پ وتریکامپبه کمک  دیبه لطف تول

 چگونه عمل می کند؟  انبوه یساز یسفارش

 :است یسه عنصر ضرور انبوه نیازمند یساز یسفارش

  ب(مناس یرابط کاربر جادیبه ا ازیشما ن ،کار نیاانجام  یمصرف کننده به صورت موثر )برا هایثبت داده 

 یطراح دراستفاده از آن  یداده ها برا نیا لیتبد 

 متناسب با بازار کار شما ای نهیهزبا  دیتول 

مام ، تایجاد می کند یمشتر کی یبا خواسته هاکامال سازگار  یمحصوالت انبوه یساز یسفارش که نیوجود ا با

ن از انجام کار از مناسب بودقبل  دیکه شما بااست  یمعن نیبه ا نی. امی طلبدرا  یادیو تالش ز نهیعناصر هز نیا

 خود اطمینان حاصل کنید. و صنعت  برنامه ها یبراآن 
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متن اضافه شده، رنگ، )ابعاد خاص، پس از اطمینان از مناسب بودن این فرایند برای بازار کارتان باید اطالعاتی 

ن می توا این کار را .دیکن جادیمجموعه خود را ا لتفرم. سپس پکه الزم جمع آوری شوند معین گردد ها ...( یژگیو

احان توسط طر ایبه صورت خودکار  دتوان یداده ها م لی. تبداستسخت افزار  نیازمند ای انجام داد نیآنال به صورت

 .شودانجام  یدستبطور و مهندسان 

 

 

 

 

  انبوه یساز یموفق از سفارش یها نمونه

 



 

 

انتخاب  .تاس جیرا اریافتد بس یاتفاق م دیتول ندیفرآ یدر انتها در آن سفارشی کردن که ،یسنت یساز یسفارش

 . از نمونه های این نوع سفارشی سازی است رهیو غ ،یها، رنگ ها، لوازم جانب نهیگز

با  د،یولت ندیفرآ مراحل بسیار ابتداییدر  میکن یمورد آن صحبت م این مقاله در که ما در انبوهی یساز یسفارش

 یازس یسفارش دیتصور کن دیتوان یکه م. همانطور انجام می شود مصرف کنندهخاص تر از  یاستفاده از داده ها

، واهراتج ،)لباسمختلف جانبی لوازم تولید  نیو همچن یپزشک عرصه .است دیمف شتریب حوزه ها یدر بعض انبوه

 .از این تکنولوژی بهره برده اندسایر زمینه از  شتریب (و ... هدفون

 :انبوه یساز یسفارش یها نیچند نمونه از کمپ

 کتشر Skoda با توجه بهرا  پرینت سه بعدی شده ای یسفارش ماشین های Skoda Fabia ارائه  خود

 یراه انداز یبرا یابیبازار نیکمپ کیتوانند نام خود را به عنوان  یم صرف کنندگانمدر آن دهد که  یم

 .خود اضافه کنند دیجد نیماش

 شرکتNormal  استفاده  خود سازی کردن هدفون های یسفارش به منظور سه بعدیچاپ  تکنولوژی از

 کرده است. 

  شرکت ،یپزشکعرصه در Sols توسط خودشان  هبه کمک یک وسیله طراحی شدرا  مارانیب یاندازه ها

 جادیا یاطالعات برا داده ها و  نیاز ا .کندل می ارسا یاز ارائه دهندگان حرفه ا یبه شبکه او  ثبت

 .استفاده می شود هفته کیدر کمتر از  پرینت سه بعدی شده یشخص یارتوپدوسلیل 
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 یسه بعد پرینتو  انبوه یساز یسفارش

 را فراهم می یاضاف یها نهیبدون هز یساز ینوع سفارش نیا امکاناست که  ییها یورااز فن یکی یسه بعد چاپ

 کند.

 ستا ازیمورد ن یسنت دیتول یها کیتکن یکه برا یخاص هایقالب و ابزار هیاول نهیبه هز یازین یسه بعد چاپ

ا استفاده ب تواند یمعمل  نیو ا دیخود را به روز کنسه بعدی  لیفا دیبا تنها ،متفاوتمحصول  کی جادیا ی. براندارد

چاپ قطعه  عدد 1000 ایعدد  1 یبرا دیتول متیق که ییانجام شود. از آنجا میبه طور مستق یالعات مشتراز اط

هزینه طعه شخصی سازی شده ق 1000 ای کسانیقطعه عدد  1000 دیتول یشده مشابه است، برا یبعد سه

 .یکسانی نیاز است



 

 

 

 

 ؟بهره مند شود انبوه یساز یتواند از سفارش یکسب و کار شما م چگونه

 انیمشتر یتجربه منحصر به فرد برا کیو بوده  ارزشمند متفاوت بسیار یکسب و کارهابرای  انبوه یساز یسفارش

  .آورد یبه ارمغان م

 با پرینت سه بعدیتجربه منحصر به فرد  کی جادیا



 

 

که  ییش افتیهنگام در انیاست که مشتر یاحساس ،یمحصول منحصر به فرد و سفارش کیایجاد  یجنبه  نیاول

اقتصاد  کی. ما در حال حرکت به سمت دارند کرده اندانتخاب خود و بودجه  ازهاین حات،یترج مطابق باآن را 

 .هستیم افراد همه یمناسب برا یاز راه حل ها متفاوتو  یشخص

 اطالعات  یآور جمع

در مورد سالیق مشتری ها اطالعات  یجمع آور یبرا یفرصت کسب و کار شما یبرا یمحصول سفارش کی جادیا

 .یجاد می کندا و برطرف ساختن هر چه بیشتر نیازهایشان

 ببخشید ارزشخود  یبه کاالها

 می باشد.شما  یکسب و کار و کاالهامندسازی ارزش یبرا یراه عال کی انبوه یساز یسفارش یطور کل به

بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.  ،به علت امکان پیاده سازی آسان و کم بودن خطرات گاری سازساز یسفارش

  و هزینه های آن کاهش می یابد. انبار سازیجه به تولید محصوالت پس از سفارش گیری نیاز به هم چنین با تو

 در پرینت سه بعدی انبوه یساز یسفارش یچالش ها

 ییچالش ها نیز همانند تمامی دیگر روش های تولید با انبوه یساز یسفارشدر کنار تمامی مزیت های ذکر شده 

مع ج نهی، هزکاهش هزینه با استفاده از پرینت سه بعدی دن چالش هاست که با وجوییکی از ا هزینه. روبروست

 . ابدی یکاهش نم یبا چاپ سه بعد ،یداده ها در طراح اعمال اینداده ها و  یآور
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