ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻮاوی از وراﯾﺰن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺒﮑﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻫﻮاوی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ از وراﯾﺰن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮه دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻨﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻪ
در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﮕﺰاس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ادﻋﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ وراﯾﺰن ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز از  ۱۲ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﻣﺘﺪ ارﺳﺎل ،ﻣﺘﺪ

درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده« را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ  5Gﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮدی آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ وراﯾﺰن ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻮاوی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد
ﻫﻮاوی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺧﻮد در ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد را در ﺑﺨﺶ  R &Dﺻﺮف ﮐﺮد.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻮاوی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻄﺎی ﻻﯾﺴﻨﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه.

 Song Liupingﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻮاوی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت وراﯾﺰن از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ را اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاوی و وراﯾﺰن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده

وراﯾﺰن از  ۲۰۰ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻫﻮاوی ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ را از وراﯾﺰن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮده
ﭼﻮن ﺑﺮای ﺑﺮآورد رﻗﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از وراﯾﺰن ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی وراﯾﺰن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

