دورﺑﯿﻦ  Hero 4 Sessionﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه اش
دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ؛  GoProﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه دورﺑﯿﻦ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﭘﻮﻻروﯾﺪ از  GoProﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺖ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻇﺎﻫﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ  Hero 4 Sessionﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺘﻨﺘﯽ
را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای  Polaroid Cubeﺛﺒﺖ ﺷﺪ.

اﯾﻦ دو دورﺑﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎﮐﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ دارای اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﺎ

ﺣﺪود زﯾﺎدی دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺻﺮﻓﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮏ اﮐﺸﻦ ﮐﻤﺮای ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺷﮑﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  Polaroid Cubeﺣﺎﻻ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Hero 4 Sessionﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻮﻻروﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺟﺎﻟﺐ

اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﻮد  Polaroidﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را روی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار داده ،ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ را ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻧﺎم  C&A Marketingﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  C&Aﺗﻌﻠﻖ دارد و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش  Hero 4 Sessionو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳﻮدی را ﻃﻠﺐ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﭘﺮو از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﮔﻮ ﭘﺮو ﻫﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮﻻروﯾﺪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺛﺒﺖ

ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از
ﭘﻮﻻروﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

