ﻣﮑﺴﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ در  FaceTimeو
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آﯾﻔﻮن دوﺑﺎره از اﭘﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﺴﻞ ) (Maxellﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﭘﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی در  FaceTimeو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﮑﺴﺒﺮداری در آﯾﻔﻮن،

آﯾﭙﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.

ﻣﮑﺴﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ  ۹۷ﺻﻔﺤﻪای ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖ
ﺗﮕﺰاس ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و اﭘﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻨﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﮑﺴﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ از  ۱۲ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺟﺮم در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ،
اﭘﻞ واچ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮑﺴﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 FaceTimeو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮازن ﺳﻔﯿﺪی ﻧﺮم اﻓﺰار دورﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺘﻨﺖ را ﻧﻘﺾ

ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﮑﺴﻞ در اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮاردی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺘﻨﺖ  Mobile Terminalﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﻔﻞﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Peopleدر اپ  Photosاﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﮔﺎﻟﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﮑﺴﻞ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ اﭘﻞ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۱۲ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را وادار ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺴﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ژوﺋﻦ  ،۲۰۲۰دادﮔﺎﻫﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ اﭘﻞ ﺳﻮرس ﮐﺪ ﺧﻮد

را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮑﺴﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

