در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدم
 5Gﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﯾﻨﺘﻞ اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و
روی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮدمﻫﺎی  4Gو  5Gﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی و دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﭘﻞ و
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮاﻟﮑﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺿﺮوری آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﭘﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ از ﻣﻮدم  4Gرا ﺑﺮآورده ﮐﺮد
اﻣﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ از داد و ﺳﺘﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﭘﻞ و اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اراﺋﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺣﺎل اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﻮاﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ .اﭘﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮﯾﺰد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از اﭘﻞ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮدمﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﯿﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮدم  5Gﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ً

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﭘﻞ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺤﺼﺎری از ﻣﻮدمﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﺶ اداﻣﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎت  5Gﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ و اﯾﻨﺘﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰آﯾﻔﻮن  5Gرا رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ادﻋﺎﯾﯽ

ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

