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  توليدات تقلبی ساالنه چندين صد ميلياد دالر به 
  اقتصاد جهان صدمه می رساند

  

  محققيق متود های جديدِ  مختلف را با تکنولوژی پيشرفته 
  برای حمايه از توليدات صنعتی انکشاف می دهند

  
اتخاذ تدابير . ای مؤلد صنعتی ساالنه بطور جهان شمول ميليارد ها دالر را از دست می دهندبا توليدات تقلبی، کمپنی ه

اين حمايه بايد صرف ذريعۀ اشخاص . تخنيکی ضروريست تا توسط آنها توليد تقلبی از توليد اصلی تفريق شده بتواند
  . مسلکی قابل شناخت و حتی االمکان نازل باشد

 
  
  
  

ا اند که خالف قانون کاپی می نه تنها لباس يا ساعت ه
  :گردند

 WMFدر فوتو يک نمک پاش ساخت کمپنی آلمانی 
و قالبی آنرا از يک فاريکه چينائی ) طرف راست(را 

  .می بينيد) طرف چپ(

  
  

عوض راست بطرف چپ بوده يا نخ سرخ در گردنش نباشد، بايد ) عالمۀ کمپنی الکوست(اگر روی کروکوديل 
همچنان .  ، يک کاپی تقلبی نازل قيمت آن در دست است Lacoste راهن قيمت بهای الکوستمطمئن بود که عوض پي

 دالر خريداری می ٢٠که در روزهای رخصتی تفريحی دريک مارکيت کنار جاده به " ساعتِ  بند دستی شيک"
ارند و بايد ملتفت بود هستند کاپی های تقلبی که از اصل تفاوت ند. گردد، به آسانی به حيث کاپی تقلبی درک می گردد

که صرف لباس و ساعات نيستند که کاپی می شوند، بلکه همانطور مواد آرايش، ادويه جات، چاقوهای جيبی، ماشين 
اتاق تجارت بين المللی در ويب سايت خود هفته . های مکمل ابزارکار و حتی موتر های بس تقلب و عرضه می گردند

بطور مثال درهمين تازه گی يک وارکشاپ متقلب ايتاليائی رسوا .  می گذاردوار دزدی های گستاخانه را به نمايش
 را از طريق انترنت بفروش ) Ferraris(گرديد که باصميميت کامل به جزئيات، موتر های کاپيساخت فراری 

 به حجم از دير زمان به اين سو تقلب توليدات. مارک فراری از موتر های ذيقيمت ايتالوی می باشد. رسانيده است
مؤسسۀ فيدرالی سويس برای ملکيت فکری در برن  تخمين می زند که اقصاد سويس ساالنه . بزرگ در جريان است

در سطح جهانی ضرر اقتصادی از اين ناحيه  چندين صد . از اين طريق به مبلغ دو مليارد فرانک متضرر می گردد
  .مليارد دالر را احتوا می کند

  

   خط داردانه های کوچک پالستيکيی
ً  شماری از ستراتيژی حمايه وی در اختيار اند که توليد کنندگان با آنها می توانند از کاپی های غير مجاز  ضمنا

تکتهای که سيگنال های بی سيم را (اين ها از نرم افزار کمپيوتر گرفته تا تکتهای شناخت راديوئی . جلوگيری نمايند
مشکل درين است که . ا آنها انتقال توليدات بدون خال تعقيب شده می توانندرا در بر می گيرند که ب) مخابره می کنند
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َ می خواهد يک توليد . برای يک توليد معين طريق حمايه ای مناسب و نازل بکار گرفته شود زيرا مشتری قاعدتا
  . اصيل را صاحب گردد ولی نه اينکه  مصارف وسيلۀ مانع تقلب را نيز بپردازد

) ٣S( از کمپنی Secutageبل اعتماد که با آن می توان از جنس تقلبی در امان ماند، سيکوتاژ سيستم کالسيک و قا
اين وسيله عبارت است از دانه های خط دار رنگۀ پالستيکی، کوچکتر ازيک زرۀ . شهر کوچک نوتولن آلمان است

ط يا حتی روی نوت های بانکی خاک و مقاوم در برابر حرارت که می توانند در يک تار پولييستر ذوب با رنگ مخلو
توليد کننده برای هر مشتری بصورت جداگانه شکل خط های دانه ها را تعين می کند تا هر جنس توليد . چاپ گردند

اين کود تنها با چشم قابل تشخيص نبوده و به اين صورت يک متقلب آنرا شناسائی . شده کود رنگۀ خود را داشته باشد
برای کنترول جنس يک . يک شخص مسلکی، مانند يک متخصص امور گمرکیکرده نمی تواند مگر صرف 

يک نگاه ساده از طريق اوکوالِر ميکروسکوپ برا ی تشخيص کوِد منحصر به . ميکروسکوپ کوچک دستی کافيست
  . ، که چندين عدد آن در روی جنس ديده شده می تواند، اطمينان بحش است)نمونۀ زرهای رنگه(فرد، 

، پوماها که اين سيستم را از سالها به اين سو عملی می کند، کمپنی آلمانی تو ليد کنندۀ لوازم سپورت ، يکی از کمپنی 
که هريک هزارم حصۀ يک ميلی ) دانه( درين کمپنی به تاِر تکت جنس ذوب گرديده و هر زره دانه گگ ها. است

قسمت عمدۀ آن مواد پالستيکی . ر می گيردرا در ب) يکی باالی ديگر(متر ضخامت دارد الی ده رنگ طبقه بندی شده
 ها دانه گگ متر طول به ٣٠ قدمۀ کار در داخل يک ماشين با تقريباً  ٤٠يک پولی مير است که درميال مينال کيد، 
 اظهار می دارد که ساختمان اين چنين يک ماشين را هيچ متقلبِ  نمی ٣Sرولف سيمون رئيس کمپنی . تبديل می گردد
ازين لحاظ قابل کاپی نبوده و مطمئناً  از طرف محکمه به حيث سند ثبوت به رسميت دانه گگ ها اين . ندتواند تقليد ک

به نشر ) حق انحصاری اختراع(اين پروسه را سيمون، طبعاً ، به قسمت های معين، به حيث پاتنت . شناخته می شود
هيچ يک . قلب از خاموشی کار می گيرنداکثر ديگر کمپنيها هم در مورد جزئيات جلوگيری از ت. رسانيده است

  .حاضرنيست فاش کند که وی به کدام طريق از تقلب توليد خود جلو گيری می نمايد تا نشود متقلب کارش آسان گردد
  

  تقلب های خطرناک 
های جلوگيری از تقلب نه تنها می تواند توليد کننده را از عرضۀ کاپی های تقلبی مصون نگاه دارد بلکه از پرداخت 

زيرا صرف نظر از آنکه توليدات تقلبی معامالت را برهم می زنند، می توانند خطرناک نيز تمام . جبران خساره نيز
به مراتب چنين واقع گرديده است که ادويۀ تقلبی با مواد غيرمؤثريا اجزای ناقص،  يک جزء غلط برک ارزان . شوند

خريدار واضحاً  حين . ش می شود، به بازار عرضه شده استقيمت موتر، يا سامان بازی که مواد ذهری از آن پخ
بروز ضرر به توليد کنندۀ اصل مراجعه می نمايد و او بايد اثبات کند که خساره تو سط جنس تقلبی به وقوع پيوسته 

می گويد، جای ندارد که انسان تا ) آلمان( از مؤسسۀ انکشاف توليدات در شهر کارلسروحی اليف مارکسن. است
 با کمپنی ها و ديگر متخصصين در يک پروژۀ مشترک مارکسن. ان مسلح در برابر متقلب به دفاع بپردازددند
روی يک متود تحليلی که با آن تعين شده می تواند، برای کدام توليد کدام طريق حمايه مساعد می »  KoPiraکوپبرا«

چقدر بزرگ است و تأثير آن چه نوع می مارکسن درضمن هم بررسی می کند که ريسک تقلب . باشد، کار می کند
از همه بيشتر بايد کمپنی های متوسط ازين پروسه مستفيد گردند زيرا آنها قاعدتاً  نه از نظر وقت و نه از . تواند باشد

مهمترين شناخت مارکسن تاحال اين است که جلوگيری از . لحاظ تجربه قادر هسنتند چنين تحليلی را خود انجام دهند
در غير آن باآلخره صرف اين امکان در دست خواهد بود تا يک . يد در جريان انکشاف توليد مرا عات گرددتقلب با

حولو گرام فوتوی است که از جنس توسط اشعۀ . ( از جنس ترتيب و به آن چسپانده شودHologrammحولوگرام 
هرچند ).  اشعۀ نوری که عين صفات را داشته باشد بصورت سه بعدی نشان داده می شوداليزر تهيه شده و با

ولی متقلبين ماهر را از آن مانع نمی شود « حولوگرام های ساده  برای عالمه گذاری جنس يک امکان مساعد است؛ 
  . رددبنابراين برای حمايه توليد بايد تدابير بيشتر اتخاذ گ. » که اين را نيز کاپی کنند 

که در پوهنتون هانوور اتکشاف بافته است مساعد ) کود دو بعدی(» Matrixcodeکود ماتريکس «برای اين منظور
در توليد پرزه جات، مثالً  گراری های موتر، پودرفلز دريک قالب زير فشا ر ريخته می شود و در . به نظر می رسد

محققين هانوور به اين فکر افتاتند تا قبل از پخته شدن . اخير به حيث جزء اليتجزای پرزه در کوره پخته می گردد
پرزه، گلوله های کوچک را با پودرفلز مخلوط نموده و مانند تختۀ شطرنج در قطار های عمودی و افقی مرتب 

. نظر به اينکه کدام خانۀ نمونۀ شطرنج مانند، خالی و يا دارای گلوله می باشد، يک کود خاص بدست می آيد. سازند
 اولتراصوت يا اشعۀ ايکسکود های متذکره با . وله ها که با پرزه توام پخته می شوند در سطح جنس ديده نمی شوندگل
هنوز اين پروسه .  خوانده می شوند - افزارهايکه در اکثر کمپنی ها برای کنترول کيفيت جنس، خامخا موجود هستند–

ه کمتر از يک ميلی متر بزرگی دارند ، توسط کار دست در حدود البراتوار موجوديت دارد و گلوله های کوچک ک
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 را بکار Hologramm اما محققين هانوور در زمينه مصروف کاراند تا پروسۀ اوتوماتيزيشن. جابجا می گردند
  .گيرند

  

  ظرافت های تخنيک چاپ
 توليد خود را مانند بعضی از کمپنی ها مانند کوکاکوال ترکيب. جلوگيری از تقلب بايد ساده، ارزان و مؤثر باشد

، گرچه )سويس(همين طور يک توليد کنندۀ مواد چربی ماشين آالت از کانتون برن . رازهای دولتی حفاظت می کند
توليدش در شرق دور مخلوط می گردد مگر جزء مهم توليد را که دريک بوطل کوچک ) گريس و تيل(مواد چربی 

وقتی که اين جزء مهم در توليد مخلوط گردد . د در دست دارندجاداده شده است صرف چندی از اشخاص قابل اعتما
مشابه به آن بايد سريع و غير پيچيده از متوديکه اکنون در يک پروژۀ آلمانی . کيفيت اصلی جنس بر مال می شود
روی جنس به چاپ می رسد؛  ) نمونۀ از سطح چند پبکسل(درين طريق يک کود . تحت انکشاف است، کار گرفته شود

بدون شک بسيار ظريف » S٢i-Code« کود جديد . نند تکت پستی عوضی که روی پاکت پستی چاپ می گرددما
تشکل آن چنان نازک است که صرف با ميکروسکوپ قابل تشخيص بوده و به سرحد امکانات تخنيکی که : است

 . امروز ميسراست، دکه می زند
 توسط ماشين های چاپ آفست روی کاغذ رنگۀ بسته آيدی همکاران پروژه حال درين است که کود بسيار کوچک

 دی پی آی می رسد، با ماشين های کاپی يا ٢٤٠٠چاپ اين چنين ماشين ها که تجزيۀ آن به . بندی  توليد ، چاپ گردد
برای تقلب کود و نمودار کردن جزئيات بسيار ظريف آن متقلبين به هم چنان . پرينتر های دفتری کاپی شده نمی تواند

گرچه فکر شده می تواند که متقلبين اين زحمت را قبولدار خواهند گرديد، . ين های چاپ آفست ضرورت دارندماش
آنها از آن استفاده می کنند که رنگ چاپ روی هر صفحۀ کاغذ . ولی انکشاف دهندگان برای آن نيز آمادگی گرفته اند

ستيک بدزستی قابل شناخت می باشد درصورتيکه با اين تغييرکرکتري. در شکل اندکی فرق داشته باشد) بسته بندی(
 مانند نشان انگشت منحصر به فرد S٢i-Codeهرچاپ جداگانه و ازين لحاظ هم هر . ميکروسکوپ مال حظه گردد

 .می باشند
-Oدومينيک گيل از مؤسسۀ فراوينهوفر برای پيمايش های فزيکی  در فرايبورگ آلمان يک تن از همکاران پروژۀ   

Purر حال مصروف انکشاف يک کمرۀ ميکروسکوپی می باشد که کود بسيار کوچک  ، دS٢i-Code را که روی 
. حفظ می کنند) بانک مشخصات(هريک بسته بندی بصورت جدگانه عکاسی می کند و فوتو ها را در ذخيرۀ اسناد 

کنند يا يا "  scannسکن"ينده  از تقلب جلوگيری بعمل می آيد در آS٢i-Codeمشتريان می توانند بسته های را که با 
گيل می گويد، . يک تلفون موبايل عکاسی نموده و ثقه بودن آنرا با نشان انگشت در بانک مشخصات مقايصه نمايند

صفحات کاغذ با سرعت فی ثانيه ده متر . کالنترين چلنج، سرعت است زيرا کود ها بايد در موقع چاپ قيد گردند
 بايد S٢i- Codeرصفحه برای الی يک صد بسته بندی که به همان تعداد کود های ماشين چاپ را ترک می کنند و ه

-S٢iکمرۀ ميکروسکوپی گيل بايد بسيار سريع باشد تا کود . در آن به چاپ رسيده باشد، مورد استفاده قرار می گيرد
Codeاين عمل « گويد، محقق می .  که باسرعت سرسام آور از برابر ماشين می گذرد،  شفاف عکاسی شده بتواند

او بايد کمره ، . »چنان مشکل است مثل اينکه خواسته شود  دانه های ريگ در زير يک ترين روان عکاسی گردد
محقق در حال در پهلوی ديگر مسايل مصروف انتقال مشخصات . اوپتيک و نرم افزار را  به حد اعظمی تطابق دهد
  .ندتصوير هاست که در کمره قبالً  بايد دست کاری شو

  

  حمايه بدون ثبت حق اختراع ممکن نيست
بيدا بيشوف متخصص حق اختراع در مؤسسۀ فيدرالی ملکيت فکری، هوشدار می دهد که با وجود تمام ظرافت های 

صرف به اين صورت ممکن است از حق خود . تخنيکی، مؤثرترين حفاظت، ثبت حق اختراع ، در خارج می باشد
و از همه بيشتر وظيفۀ خويش را درين سراغ دارد تا ضمير خود آگاهی را برای ا. در کشور های ديگر دفاع کرد

بيشوف با مثال های برجسته بيان می دارد که چه واقع می گردد اگر . اهميت ملکيت فکری و حمايت از آن تبليغ کند
 عنصرنيمه هادیک يک کانسرن فرانسوی بنام شنايدر الکتريک غفلت کرد حق اختراع ي: حق اختراع ثبت نشده باشد

کمپنی چينائی بنام چينت حق اختراع را بنام خود درچين ثبت نموده و . را در توليدات خود در چين ثبت نمايد
کمپنی چينائی کمپنی فرانسوی را از لحاظ سوء استفاده از حق . عنصرنيمه هادی مشابه را در توليدات خود بکار برد

مليون دالر ٤٤در شروع سال جاری کمپنی شنايدر فرانسوی به پرداخت . اختراع به محکمه کشايد و دعوا را برد
اساساً  اگر شنايدر در ثبت حق اختراع به و قتش اقدام می نمود و کود جلو گيری از تقلب را ثبيت می . جريمه گرديد

  .کرد، برايش نازلتر تمام می شد
  

  پايان


