ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺧﻮدش اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،آزﻣﻮن و
ﺧﻄﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را در درﯾﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ روان ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ GPU .ﻫﺎی ﺧﻮب ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺣﺎل زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﭼﯿﭗ و ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ AMD ،و اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ،
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺎﻟﻢ  GPUﻫﺎ دﻧﯿﺎی
ً
ﺣﺪس ﻣﺎ ﺑﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ زودی اﻓﺸﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
وﻟﯽ در آﯾﻨﺪه ﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ی ﺑﺎزار
اﺛﺮی ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻣﺘﮑﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ً
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺤﺪودی

را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮآﻣﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮد ﺑﺮد
دﯾﮕﺮ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

