دادﮔﺎه اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻨﺘﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ  ۲.۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﺾ
ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  VLSI Technologyﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺧﺎرﺟﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻢ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻨﺘﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺷﺮﮐﺖ  VLSIآﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن
زﻣﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪ و داراﯾﯽﻫﺎی

آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم  NXPﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دوﺑﺎره در ﺳﺎل
 ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ  NXPﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﻬﻮر  VLSIﺣﻀﻮر در ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﭘﻞ و  Acornﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ

را در ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و اﺧﯿﺮا ﻟﭗﺗﺎپ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از  VLSIﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در اﺻﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ ،۲۰۰۹و
 ۲۰۱۲ﺑﺮای  Freescale Semiconductorو  Sigmatelﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻨﺸﺎن
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ  VLSIﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
»وﯾﻠﯿﺎم ﻟﯽ« وﮐﯿﻞ اﯾﻨﺘﻞ در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﮔﻔﺖ [VLSI]» :دو ﭘﺘﻨﺘﯽ را
ﮐﻪ  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﻫﺪف ﻗﺮار داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮل
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .درﺧﻮاﺳﺖ  zhglhki VLSIﮐﺎر ﻧﻮآوران واﻗﻌﯽ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
دﻫﻢ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻨﺘﻞ رای داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ درﺑﺎره »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ«» ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎری« و »ﻣﻘﯿﺎسدﻫﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس وﻟﺘﺎژ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ» :اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ رای اﻣﺮوز ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﻮﯾﺎً
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽروﯾﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
ﺷﺮﮐﺖ  VLSIﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻨﺘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

