ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺮوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
اﻣﺮوز ،ﻫﺸﺘﻢ آورﯾﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ اول دادﮔﺎه ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد؛ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ،
ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪ در اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل  ۲۰۱۰دارد؛ در آن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻃﺮح دﻋﻮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ  802.11و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺖ  H.264ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺟﻠﻮی ﻓﺮوش اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺮاﻣﺘﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎﺑﺖ
زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۳ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮروﻻ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺖ و دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﻤﻪ
 ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را رد ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻗﻤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺮوز در دادﮔﺎه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻟﻨﻮو
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﭙﺮدازد؛ ﮔﻮﯾﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ
ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻼن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دادﮔﺎه ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻼش دارد رای ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ دارد ،در اﯾﻦ دادﮔﺎه اﭘﻞ و  T-Mobileاز
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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