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!בשוח התאש יפכ םיקזח םניא תוטיש לע םיטנטפ

 םירבדה הבש הרוצה אלא ,םירבדה ןכות אל אוה בושחש המ" יכ ונידליל םירמוא ונא םימעפל
– םידעצ לש הרדסכ האצמא עיבהל ןתינ .םיטנטפב רבודמ רשאכ םג בושח רועיש והז ".םירמאנ
 סופתל תנמ לעש היה ללכה ,םויה דע .הטיש תעיבת-תאז םינכמ םיטנטפ יניינעל ןיד יכרועש יפכ
 בלש םא ףא .הטישה לש בלשו בלש לכ עצבל היה רפמה לע ,הטיש תעיבת תרפה ןיגב והשימ
 אלא ,דחא ףא לע הרפהל תוירחאה תא ליטהל היה ןתינ אל ,רחא םדא ידי לע עצוב הטישב דחא
 לש םירורב םירקמ הרואכל ויהש םירקמב.ינשה םדאה תטילשב וא תארוהב השענ עוציבה םא
 ,חוקלל הארוה ןתמ תועצמאב תאזו ,תוירחא וילע לטותש ילבמ קומחל היה לוכי רפמה ,הרפה
.הטישב םיבלשה דחא תא עצבי יכ ,המגודל

 ,הדימה לע רתי וחמשתש ינפל ,םלוא .הז ללכ ךכיר םיטנטפ לע םירוערעל טפשמה תיב ,הנורחאל
םיטנטפ תמשורה הרבח לכ בושח רועיש דמלמו קמקמח ונה שדחה ללכהש ןוויכמ- אורקל וכישמה
.]םיפסונ םיטרפל ןאכ ץחל[ .תוטיש לע

םיעוריא

ינחורהןיינקה םוחתב היגטרטסא
לארשי ,ןיעה שאר ,ןוינכטהו םיזייש תוסחב םילהנמל רנימס-2013 ראורבפב20
 םיאשונה תא,לארשיב ןגינפ דרשמ תוליעפ תא ליבומש ,שטינפ ןושרג ןחבי הז רנימס ךלהמב
 קזוח תא קודבל דציכ- תותואנ תקידב ,םיטנטפ תודוא תעדל ךירצ להנמ לכש המ :םיאבה
 לש לעופל האצוה ןכו ,ינחורה ןיינקה םוחתב יגטרטסא ןונכת ,םכלש הרבחה לש םיטנטפה
.הרבח לש ינחורה ןיינקה תינכות

ןאכ ושיקה ,ףסונ עדימל

ןגינפ לש םיגורידו םיסרפ

ןגינפ :הנשה לש ינחורה ןיינקה תרבח

 םיבוטה ןידה יכרועוU.S. Media Group ידי לע ינחורה ןיינקה םוחתב הנושארה הגרדהמ ןיד יכרוע תרבחכ הזרכוה ןגינפ
2013 תנשב רתויב

ןגינפ תושדח

ב''הרא רלוד דראילימ2.35 לש םוכסב היגולונכט תשיכרב יזכרמ דיקפת תאלממ ןגינפ

טנטפ תרפה רבדב הטלחה ךפוהו ,Lawson Software ,ןגינפ לש חוקל הכזמ ילרדפה טפשמה תיב

ורפוה יכו םיפקת םנהLG לש םיטנטפה יכ הטלחהל עיגמ םיעבשומ רבח

ןגינפ לש םירטלזוינ

.DisclosureFull  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ב"הראב םיטנטפ תועיבת ןיינעב ףסונ עדימל
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http://www.finnegan.com/FederalCircuitClearsFinneganClientLawsonSoftwareinReversalofPatentInfringementDecision
http://www.finnegan.com/FederalCircuitClearsFinneganClientLawsonSoftwareinReversalofPatentInfringementDecision
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.Month at the Federal CircuitLast  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק,ב"הראב ינחור ןיינק יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

.Incontestable ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ירחסמ ןומיס יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

 .ןאכ ץחל רטלזוינה תלבקל םושיר

ןגינפ תודוא

 ןיינקה ימוחת לכב תקסוע ןגינפ תצובק .ןיד יכרוע375-מ הלעמל םע ינחורה ןיינקה םוחתב םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ
 .היצגיטילו םושיר ,תועיבתב לופיט ,ץועיי ןתמ םיללוכה ,םיירחסמ תודוס ,םושר ןמיס ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ :תוברל ינחורה
 ,ינורטקלא רחסמ ,טנרטניא ,םיקית לוהינ ,ימואלניב רחסמל םירושקה םיאשונב ינחורה ןיינקה ימוחתב תוחוקל גציימ דרשמה
.תנגוה אל תורחתו ,םייקסע םילבגה ,םייתלשממ םיזוח
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רמאמה ךשמה

Limelight ,ןווקמ ןכות לש הליעי הרבעהל הטיש לע טנטפ תרפה ןיגבLimelight Networks תא העבתAkami רשאכ
 ידי לע אלו ,Limelight לש חוקל ידי לע ועצוב טנטפה אושנ הטישב רתוי וא דחא בלשש םושמ ,הרפה העציב אל יכ השקעתה

Limelightםידרפנ םיפוג ינשש הדימב .דחא ףוג ידי לע ועצובי הטישה יבלש לכש ךרוצ היה ,תע התואב קוחה יפ לע .המצע 
 טלש וא ינשה דצל תוארוה ןתנ דחא דצ םא אלא ,הרפה ןיגב יארחא היה אל ףוג ףא יזא ,הטיש תעיבתב םינוש םיבלש ועציב
 .רחא םדאל םיבלשה דחא עוציב תא ריאשהל התייה הטיש תועיבת תרפה ןיגב תוירחאמ קומחל הטושפה ךרדה ,ךכיפל .וב
 דודיע וא לודיש לש העיבת תליעב ריכה אל קוחהש ןוויכמ ,םיארחא ויה אל ףסונה בלשה תא עצבל םירחא ודדועש ולא ףא
 ינשה םדאה תא דדועל תנמ לע רחא םדאל חדקא רסומ היה םדא םא .הזכש בצמב הטיש לע טנטפ רפהל םירחא םימרוג
עגונ רבדה רשאכ םלוא ."לודיש" לש הירואית יפ לע תוירחא תרגסמב חדקאה רסומ לע תוירחא ליטמ היה קוחה ,עשפ עצבל
 תא הגציי ןגינפ רשאכ ,הנשה רתוי םדקומ הנתשה הז בצמ .ולאכ לודיש תוירואיתב ריכה אל קוחה ,תוטיש לע םיטנטפל

Akamiדגנ התעיבתב Limelight. תויהל ךירצ אל יכ םיטנטפ לע םירוערעל טפשמה תיב תא וענכש ןגינפ לש ןידה יכרוע 
 יבלשמ קלח עצבמ ןושארה ףוגה םא ,שדחה קוחה יפ לע .הטיש תועיבת ןיבל ןקתה תועיבת ןיב לודישל עגונב קוחב לדבה
 תיירואית יפ לע יארחא היהי ןושארה ףוגה ,ינש ףוג ידי לע םיעצובמ םירתונה םיבלשה וא בלשהו ,םלוכ תא אל ךא ,הטיש
 .תוקמקמח תויהל תויושע ולא תוחכוהו ,תופסונ תוחכוה ךירצמ לודיש ,םיטנטפ יניינעל טפשמה תיב ןייצש יפכ ,םלוא .לודיש
 )2( ,טנטפה תודוא עדי עבתנה )1( :יכ חיכוהל טנטפה לעב לע ,לודיש תועצמאב םיטנטפ תרפה לש קיתב תוכזל תנמ לע
 יפוסה בלשה תא עצבל ישילש דצ לדיש עבתנה )3( ,דחא בלש טעמל ,הטישה תעיבתב םיבלשה לכ תא עציב עבתנה
 היושע תוכזל תנמ לע הצוחנה החכוהה,לעופב ,הנתשה קוחהש דועב .הז בלש עציב ישילשה דצה )4(-ו ,הטיש תעיבתב
 יכ חיכוהל םילגוסמ םתא רשאכ םגו .םכלש טנטפה תודוא עדי רפמה יכ חיכוהל היהי השק המכ ובשח ,המגודל .הכובס תויהל
 יכ ודוי םייטרפ םישנאש רידנ?עציב אל ומצע אוה רשא העיבתה יבלש תא עצבל לדיש רפמהש וחיכות דציכ ,העידי התייה
 רשאכ קרו ךא קרפה לע הלוע לודיש תחכוה יכ ןייצל שי .יתביסנ ןפואב רומאכ לודיש חיכוהל השק בורלו ,הרפה עוציבל ולדיש
 ,ןכ םא .יטנוולר וניא לודישה ,הטישה יבלש לכ תא עצבמ דחא םרוגש הדימב .םימרוג רפסמ לש הלועפ הכירצמ הרפה תחכוה
 ,הרפה עצביש דיחי ןקחש לש טבמ תדוקנמ םכלש טנטפה תועיבת תא םיבתוכ םתאש הדימב :תויתועמשמ ןנה תוכלשהה
 טנטפה תועיבת םא ,תאז םע .ואל םא ןיבו םכלש טנטפה תודוא עדי םא ןיב ,הרפה ןיגב יארחא תויהל יושע דיחיה ןקחשה
 .תוכזל תנמ לע לודיש לשו עדי לש םמויק חיכוהל ושרדית יזא ,םינוש םיקחש ינש לש הלועפ הסכמה ןפואב תובתכנ םכלש
 םושמ.דבלב וז טבמ תדוקנמ תועיבתה תא ובתכו ,דחא דצ ורחב ,תרש דצו חוקל דצ תוליעפ תללוכ הטיש תאצמא םא ,ךכיפל
 לע םישורדה לודישהו עדיה םויק תא חיכוהל השק םכל היהיש ןכתיי ,םידדצה ינש תולועפ תא תללוכה העיבת ובתכת םאש
 .תוכזל תנמ

Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. ו- McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems
Corp., תירבה תוצרא לש םירוערעל ילרדפה טפשמה תיבב2012טסוגואב31 םויב ערכוה.
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