
 

 

 پرینت سه بعدی مانکن

 سه  بدن  یماکت ها ازناسب م شکل و سایزه منظور دستیابی به ب Tailors Mark به نام ییایشرکت استرالیک 

استفاده کرده و اسکن کامل بدن  جهت ه خودتلفن همرادر برنامه  کیکند. کاربران از  یشده استفاده م بعدی

 Tailors در مرحله بعد شرکت .کنند می یبارگذار TAILOR3D نام هب نیابزار آنال کیخود را در بدن ابعاد 

Mark  مدل مناسب کیماکت به عنوان  نیکند. ا ی، ماکت را چاپ ممیعظ یسه بعد نتریپر کیبا استفاده از 

 .برد یم نیرا از ب و پرو اندازه گیری های ندیفرا یدر ط انیمشتر فیزیکیبه حضور  ازیکند که ن یعمل م

 شده پرینت سه بعدیپرو لباس بدون نیاز به حضور مشتری با استفاده از مانکن های 

David McLaughlin وRob Fisher ، نهیدر زم یکیتکن کردیرو کی شبردیپ دیام هشرکت ب نیا انگذارانیبن 

شرکت  نیا دکریرو نیاست، بنابرا فیزیکیصنعت  کیهنوز هم  یسنت یاطی. خاین شرکت را تاسیس کردند یاطیخ

را  یراحت یگریهر مکان د ایبدن از خانه و حالت  تیاندازه، وضعبا نرم افزاری که با فراهم آوردن امکان ارسال 

مان از زاین بیزنس و است  سیار سودمندب انیمشتر برایاین مدل تجاری  .آورد یمصرف کننده به ارمغان م یبرا

قلم  13000تا  12000 نیب این شرکت ساالنهرشد کرده است. در حال حاضر  یطور قابل توجهبه آغاز به کار 

 .دده یقرار م یجهان یمشتریک  اریختدر ا راپوشاک 

 یاتجربه بهتر بریک  جادیا های جدید در جهت یو فناور نترنتیاز ا میخواه یکه م میدانست یما م": گفت شریف

این  شبردیپ جهتنرم افزار هوشمند  از میخواست یما م": افزود McLaughlin ".میاستفاده کنهایمان  یمشتر

 ".استفاده کنیمتجارت 
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ستفاده اشرکت با  نیکنند ا یبرنامه تلفن همراه ارسال م کیاسکن بدن خود را با استفاده از  انیکه مشتر یهنگام

 زین یینها شده پرینت سه بعدیماکت کند.  یرا چاپ م هااز نشاسته ذرت منحصر به فرد ماکت  فیالمنت کیاز 

 پوشاکشرکت  نیکند. ا یاستفاده م بعدی یها یمشتر یبرا مجددا از آن هااست و شرکت  هیتجز قابل 99٪

ت اس نیا یستمیس نیچن یایاز مزابر روی ماکت می دوزد. و  هیپامدل با استفاده از ماکت به عنوان مورد نظر را 

در ست ا نیا گریرا انجام دهند. نکته مثبت د بار مراحل پرو نیتوانند چند یم یبه حضور مشتر ازیکه آنها بدون ن

 .دهد یرا کاهش م نیروی کارو ضایعات پارچه  ،یمشتر یهانج گاهیپاهنگام خدمات به 

McLaughlin  :شرکت که یتواند کار ینم یگریکس د چیه"گفت  Tailors Mark انجام دهد راانجام دهد. 

 دهد تا از انقالب یآل قرار م دهیا تیخترع ثبت شده است و ما را در موقعماست که توسط هشت  ییادعا نیا

 .".میاستفاده کن پرینت سه بعدی صنعت

 پرینت سه بعدیصنعت مد و تکنولوژی 
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. مد به کار انداخته اند در صنعترا  پرینت سه بعدیشدن و  یتالیجید ،Danit Pelligمانند  یگرید طراحان

 یرا برا و نرم افزار هایی پرینت سه بعدی دیجد یبرنامه ها ،Tailors Markشرکت از Tec.Fit  رمجموعهیز

ورد مو در رزرو کنند  نیرا بصورت آنال قاتقرار مال کیتوانند  یم هااین نرم افزاردهد. کاربران  یتوسعه م یاطیخ

 یساز یو در مورد شخص بپردازندبه گفتگو  Tailors Mark از متخصص کیبا  یمتناسب با سبک شخصپرو  یک

سه از واحد اسکن  Tailors Mark شرکت نیاز ا شی. پتصمیم گیری کنند ها از پارچه یعیوس فیطبررسی و 

 آن شده است.  نیگزیجاکه هم اکنون نرم افزار های تلفن همراه کرد  یبدن استفاده م یبعد

 5 ای 4 یسه بعد یبا استفاده از چاپگرها کههایی است ماکت خت اس یکنند مبنا یم افتیکه در ییها داده

 تراکم داخلی بدون vaseاز حالت با استفاده  ماکت ها را شرکت نیرسد که ا ی. به نظر مشوند یچاپ م یمتر

نها آ سه بعدی یکه چاپگرها سدر یبه نظر م نی. همچنمی گردد پرینت می کندسرعت چاپ  شیافزا سببکه 

آن از  و کردهماکت را خراب  پرو لباس،پس از اتمام مدل و  Tailors Mark. شرکت هستند سفارشی سازی شده

 .کند یمبعدی استفاده های  ماکت پرینت سه بعدی یبرا

 انانس شکل بدناسکن و چاپ  از فناوری ساخت افزایشی جهتکه  ستین یتنها شرکت Tailors Mark کمپانی

سرعت افزایش ها و  نهیکاهش هز با هدفHans Boodt مانکن مانند  دهکنن دیتولشرکت های کند.  یم استفاده

کمتر از در مدت زمان استفاده می کنند تا مدل های اولیه را  سه بعدی چاپتکنولوژی از  محصوالت خودتوسعه 

 اریسبها ماکت  ای، سبک تر یتوخال ییمانکن ها جادیو ا در حفظ مواد نیهمچن ندیفرا نی. اکنندهفته آماده  کی

 .است یعال
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