
 

   NFT پرنت سه بعدی

 

چند سال  می باشد   UNO بازی  هیشب  که  یباز   نیا  د؟یا  دهیرا شن Exploding Kittens محبوب  ینام باز  ایآ

است. اکنون    ش رسیدهفرواز آن به  نسخه    ونیلیم  10از    شیکرد و از آن زمان تاکنون ب  غوغایی به پا  ایدندر    شیپ

وفادار خود   انیمشتر  یبرا  زیسورپرا  کیرا با   Happy Salmon خود به نام  یها  یاز باز  گرید  یک یشرکت    نیا

 Nft  برنده خوش شانس  10به    ه،یژانو  24ا  ت  هیژانو  18از    Exploding Kittensشرکت  .  است  ارائه کرده

 کند.  یاهدا م   Happy Salmonشده بازی یسه بعد  پرینت یها

 

 

 

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی   NFTساخت  

  توکن   د،نکه ممکن است ندان  یکسان  یبوده اند. برا  تالیج ید  یارزها  بازار    در  ترند   نیها آخرNFT   است که   یمدت 

 هستندمعاوضه    رقابلیغ  تالی جید  یاساساً کاالها  شود،  یگفته م  NFT که معموالً به آنها  معاوضه  رقابلیغ  یها

  ن یهمچندارند.    نیکو  تیب  ای  ورویمانند    ییارزهامشابه    یارزش   و  می باشند موارد مشابه    ایمعموالً مربوط به هنر  که  

NFT    شتریکرده اند. تاکنون ب  یسه بعد  پرینتشروع به حضور در جامعه    راًیاخها NFT ی سه بعد پرینت    یها 

فاده با استآن را    یکیزیف  یکپ  ک یداشتن    یبرا  تواند   یموارد مشابه بوده اند که کاربر م  ای STL یها   لیفا  یبرا

 .خواهد کرد  یرویپ یمشابه یاز الگو  Exploding Kittensشرکت   NFT.توسعه دهد  سه بعدی پرینتراز 

 

NFT  یها Exploding Kittens نیاول NFT که   جهان خواهند بود در    یزریل   یسه بعد   پرینتقابل    یها 

شده اند. به   یطراح   Glowforgeبه نام    یزریل  یسه بعد   یچاپگرها  سازنده  ییکایآمر یک شرکت   یبا همکار

قابل   یجعبه ها  شود  یباال مشاهده م  ریهمانطور که در تصو  Happy Salmon   یها NFT تمام  ب،یترت  نیا

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
سه   لیفاچاپ شوند.    Glowforge  شرکت  قیتوانند از طر  یمکه    هستند   یباز  یرنگهدا   یبرا  پرینت سه بعدی

به چاپ طرح    لیکه ما  یبرندگانرود.    یم  ن یپس از چاپ از ب  ،معاوضه بودنقابل    ریغویژگی  حفظ    بعدی به منظور

ببرد. سپس   نیو بالفاصله پس از آن از ب  چاپرا دانلود،    لیمراجعه کنند تا فا Glowforge به  د یهستند با خود  

 . را معامله کردفایل توان  یکند که پس از چاپ نم  یم  نیتضمفرایند  نی شود. ا  یمالک ارسال م یجعبه برا

Dan Shapiro  ،  و عامل  بن  ی کیمدیر  تصم  در،  Glowforge  انگذارانیاز   و  Glowforge می مورد 

Exploding Kittens  یها  یست که بازا  هالخانواده من سا":  گفت  پروژه  نیدر ا  یهمکار  یبراExploding 

Kittens   دستیابی .  شوند   یم   ضهعر  یزی انگ  شگفت  یها  در جعبه  شهیها هم  آن  یها  ی. بازکنند یم   یبا هم باز  را

  ی طراح  م،یترس،   Glowforgeیزریل یسه بعد پرینتر  بود. خوشبختانه    یتر، چالش بزرگ  یباورنکردن  ای   جعبهبه  

 . "کند  یدکمه آسان م کی را با فشار  زیشگفت انگ قطعاتساخت و 

برابر   10  ،هاNFT   بیمعا  نیاز شناخته شده تریکی    مقابله بابه منظور    شرکت ها متعهد شده اند   نیا  نیهمچن

 از طریق  زمان مطرح شده،  انیقبل از پا  متقاضیان می توانند .  پروژه را جبران کنند   نی ا  در از انتشار    حاصلکربن  

 .ند در مسابقه شرکت کن Exploding Kittens بوک سیف ای نستاگرامیا یپست ها

 /https://www.3dnatives.com منبع:


