ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﮔﺠﺖ
ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﻮآوری
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﻧﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ اﺑﺰار اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ

رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  Luxﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﯾﻢ .آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺧﺒﺮ از

ﺛﺒﺖ  ۴۱.۳۰۱ﭘﺘﻨﺖ در ﺧﺼﻮص اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻣﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﻣﺮی

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﯾﺎب در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮده .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻌﺪاد  ۴۱.۳۰۱ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و  PFOEﺑﻮده اﻧﺪ PFOE] .ﺷﺎﻣﻞ

ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و آن دﺳﺘﻪ از ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎر روﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد [.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺘﻨﺖ

ﻫﺎی  PFOEرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻟﺒﯽ در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ  ۶۱۵ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺘﺸﺮک ﻣﯿﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و اﺑﺰار

ﻫﺎی  PFOEﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی  Mirasolروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ

ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﯾﺮ ﻧﻮر
آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آﻧﻬﺎ را

روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ Pebble ،ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﻪ

ﭘﺎﻨﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ.

اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮده ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎم دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی  PFOEرا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه
و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ دارﻧﺪه ی ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﮔﺠﺖ ﻫﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎم دوم و اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ

ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ را دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺘﻨﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم
ﻧﻮآوری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ

ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵درﺻﺪ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۵۳درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
اﺷﺎره دارﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ  Luxاز ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮآوری و اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

