
 

 لگو و پرینت سه بعدی

تخلف را  یهامیه آنها اعال رایب LEGOبرند  یحقوق میت نکهیپس از ا سرگرمیتولید کننده محبوب  یک شرکت

 فرمپلترا از  روی سایت خود قرار می داد بعدی پرینت سهکه برای  مربوط به لگو سه بعدی یارسال کرد، مدل ها

 .خود حذف کرد

 بعدی پرینت سهو تکنولوژی  LEGO ازیب باسبا

ه خاطر ب انقضای امتیاز آن گذشته استبیش از یک دهه از که  یاسباب باز تولید کننده یدانمارکیک کمپانی 

مربع لوگو به همراه حق امتیاز را هم  هنوزکه  Minifigure با نام یانسان یها کرهیرنگارنگ و پ یآجرهاتولید 

 .شناخته شده استدارد  اریدر اخت شقرمز

Jonas Søndergård برند  یمسئول مطبوعاتLEGO  به ایمیلی خطابدر All3DP  هیاعالماظهار داشت که 

 یمحافظت از حقوق انحصار یبرا MyMiniFactory و Cults مانند ییها تیارسال شده به سا تخلف یها

حق انحصاری کار  نیاانجام است و بدون  امتیاز ثبت اختراع و تیرا یکپحق ، LEGO یمدت عالئم تجار یطوالن

 " .رود یم نیبه مرور زمان از ب یمعنو تیمالک آن ها برای

Jonas Søndergård شرکت : اگرچه گفتLego خود  یمعنو تیحقوق مالک یاجرا یکه ما برا یمراحل قانون

،  ®Lego کلمه یمحافظت از عالئم تجار یکند، ما هر ساله صدها هزار پرونده برا یفاش نم را میده یانجام م

 "گیرند.مورد بررسی قرار می  تیرا یکپحقوق و  Lego Minifigure مجسمه های یعالئم تجار

را از شرکت این الهام گرفته شده است، اهداف  Legoآنها دهه هاست از  لیو تخ یکه کنجکاو تولید کنندگان اما

گونه  چیبدون ه حذف عالمیهمعتقدند که ا نیدانند. آنها همچن یمتفاوت م هشد پرینت سه بعدیمدل های 

 .صورت گرفته است یهشدار

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


 
Maria Sohn توانم  یممن "گفت:  خود را حذف کرده استپرینت سه بعدی  یکه مدل ها گانیاز سازند یکی

. انجام دهند یکار نیخود محافظت کند. آنها حق دارند چن یتجار برندخواهد از  یم Legoکامال درک کنم که 

با تولید  خواهند یکه م یکسان نیب هیچ تفاوتی Legoشرکت است که  نیا دکن یناراحت م اریآنچه من را بس

مرتبط با  یهنراثرهای که  یو افراد برسانند بیآس Legoبه  مدل های کپی ارزان قیمت کسب درآمد کنند و

Lego تفاوتی قائل نمی شود کنند یم یاحترام به آنها طراح یرا برا." 

 

Cults یک ایمیل اخطار ازسپتامبر  20 خیدر تار Lego گروه با این مضمون که کرد افتیدرLego  حق  یدارا

درخواست  و است Minifigure پیکره هایو  Lego معروفمربع قرمز ، آرم  Legoهمعروف کلمانحصاری برند 

 .را اعالم کردسه بعدی  مدل 142توقف سریع تولید 

 Lego شرکتکه با این مضمون کردند  افتیرا در ییلهایمینیز ا MyMiniFactory و Thingiverseسایت های 

مورد هدف قرار مدل ها  یکه چرا برخ ستیهنوز مشخص ن. با این حال خاص هستند یاه خواستار حذف مدله

 نه. گرید یگرفتند و برخ

Hugo Fromont مؤسس Cults  :طرح هایی را که اما ما فقط  ست؟یآنها چ یارهایکه مع میدان یما نم"گفت

 ".میحذف کرد بودذکر شده  Legoتوسط شرکت 



 
 با وجود عدم ارسال زین Thingiverse رسد یکرد و به نظر م تیرعا اعالمیه ها را به سرعت Cults که یحال در

 .مدل ها است زبانیم مچنانهMyMiniFactory  طرح ها را حذف کرده است، یا هیدییتأ

Chengxi Wang عامل ریمد MyMiniFactory  :مطالب  نینقض ا یدر مورد چگونگ اخطار هیاعالم"گفت

به جای حذف مستقیم  است که نیا MyMiniFactory تیاز آنجا که مأمور .کننده است جیکامالً مبهم و گ

، دنخود را به حداکثر برسان تیتا خالق بگذارد و به آن ها کمک کنداحترام  یبه جامعه طراحان سه بعد محتویات

 ".میبحث را با جامعه طراحان خود باز کن میگرفت میتصم

 



 
Sohn  در او به وجود آورده را  تیخالق در کودکی سطل بزرگ قطعات لگو کیبا  یبازچگونه آورد که  یم ادیبه

در ود خ یسه بعد پرینتر نیاول وی پس از خریداما  همراه بوده استبا او  یزن یبزرگسال تا یوابستگ نیاست. ا

 .شد لفعا گاندر جامعه سازند، 2017 لیآور

Sohn آن ها مورد نیاولکه  خلق کرد هنریاثرات محبوب  یآجرها با استفاده از این "Wall Art Lego Style 

اما  اشتراک بگذارد راLego  بهخواست عشق خود  یم Sohnنام گرفت.  "(دستگاه تک نازلهچند رنگ با ایجاد )

در حال گفتگو  MyMiniFactory. برداشت می کندگونه ای دیگر به این موضوع را  Legoمی رسد که به نظر 

 .باشدداشته را مدل ها درخواست حذف  یتواند به طور قانون یم Lego ایآ ندیخود است تا بب الیبا وک

Wang  :میکن لیتعطاخطار  هیاعالم کیرا با ارسال  آن ها که نیا یبه جا"گفت، Lego راه حل  کیبه  دیبا

 ".اوردیب تیبه خالق زیطرفداران آنها را ن وطراحان ،Legoتواند بخالقانه تر فکر کند که 

Fromont  اعث ب نیا"گفت:  کند یمال تیحما یاز جامعه باشد و از طرفداران هنر یجزئ تالگو خواسته بود  ازکه

عالقه  دادبعدی تع پرینت سهبا تکنولوژی  یلگو در باز هم چنینشود و  تیتقو شتریبرند آنها ب جایگاهشود  یم

 "کند. یم شتریب یمندان را حت

Lego کنون به  تاFromont ی یک فناور یبعد پرینت سهتکنولوژی است که  شده توجهمنداده است اما  یپاسخ

 یاسباب باز دیجد قطعه های یبرا هیاول ینمونه ها جادیا یاز آن برا می تواند و است "و خالقانه زیانگ جانیه"

 استفاده کند.

Søndergård  :که در  یقیتزر های قالب یبرا یمناسب نیگزیجا یبعد پرینت سه تکنولوژی در هر حال"گفت

به  نیاشود بسازیم نیست.  یم افتیرا که در فروشگاه ها  Lego یتا آجرها میکن یحال حاضر از آن استفاده م

سه  یپچا Lego هایآجرهنوز و در حال حاضر  میدار باالییفوق العاده  تیفیو ک یمنیاست که ما ا لیدل نیا

 "کنند. یرا برآورده نم کیفیت نیا شده یبعد

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-sls/


 
with-models-3d-communitys-maker-targeting-https://all3dp.com/4/lego-منبع: 

notices-infringement/ 

 

https://all3dp.com/4/lego-targeting-maker-communitys-3d-models-with-infringement-notices/
https://all3dp.com/4/lego-targeting-maker-communitys-3d-models-with-infringement-notices/

