دادﮔﺎه

ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻧﻈﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ

ﺧﺴﺎرت

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﭘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻓﺮودﯾﻦ ۹۵
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  548ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻧﻤﻮد را ﺑﮑﺎﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻠﻎ  399ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ دادﮔﺎه

اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺶ رد ﺷﺪ.

در اداﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺪدا

ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد .دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ از دو ﻃﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در
ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺒﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آن ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ Lucy
 Kohﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .او ﺗﺎرﯾﺦ  28ﻣﺎرس )ﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ( را

ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻫﺸﺖ روز را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
در ﻟﯿﺴﺖ اﭘﻞ ،ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﮑﺎت ﻓﻮرﺳﺘﺎل
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ  iOSرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﭘﻞ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ  Apple Mapsو ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﭙﺲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﭘﻞ در ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و وی را از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﻮد ﻓﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Greg Joswiakﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺎد و  iOSو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Tony Blevinsﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارﺷﺪ واﺣﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺶ در ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

