ﺧﺮﯾﺪ آﻟﺘﺮا ،ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﺳﺎز دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Alteraاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻟﺘﺮا ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﺎره
ﻧﺸﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه ،ﻫﻨﻮز
ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر »:ﻣﻔﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺘﺮا ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی داده ای ﻋﻈﯿﻢ
اﻟﺠﺜﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﯿﺴﻮن ﻣﺎرس ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻢ راﯾﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ روی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﺪم«.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﺮا در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ  FPGAﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ درﮔﺎﻫﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺷﺎن ﮐﺮد و و ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ﯾﺎ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺮی اﭘﻞ و ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎرس ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی  FPGAدر
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ و ﺳﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد در
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﻫﻤﮕﺎم ﻧﻤﻮده.
اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از
ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺖ  FPGAرا ﻧﺪارد.
اﯾﻨﺘﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺧﻮدداری ﮐﺮده و اﻟﺘﺮا ﻫﻢ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪودا دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ اﻟﺘﺮا ﭼﯿﭗ ﻫﺎی آﺗﯽ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺴﺎزد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮان

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﺮد ﺗﺠﺮﺑﯽ

در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺮوری اﯾﻨﺘﻞ و  FPGAاﻟﺘﺮاﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮوژه  HARPﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ و ﻣﺎرس و ﺗﯿﻤﺶ

ﻫﻢ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎزه ای

ﻧﻈﯿﺮ  FPGAﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺮوری ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﯾﻦ دو ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎرس

در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺮد را اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،ﺳﺎده ﺗﺮ ،و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی FPGA
ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک  GPUﯾﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را
ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ« ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ
را در ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ادا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎرس و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ را در دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻣﺮوزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی داده ای ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻠﯿﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

