ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و AMD؛ آﻏﺎز ﻋﺼﺮی
ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDاز ﻗﺮارداد راﻫﺒﺮدی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی  AMDرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺷﺎﯾﺪ
در ﻧﮕﺎه اول ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﺎی ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ رادﺋﻮن ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ دو ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در ﭘﯽ
دارد؟ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﮔﺎه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺮ رﻗﺒﺎی دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ  GPUﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۰و  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اوﺿﺎع آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده و از ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  AMDﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی
اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی رادﺋﻮن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻇﺎﻫﺮا در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۲
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن  ۴ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎوی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎوی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮاغ ﻣﻌﻤﺎری Next
ﺑﺮود.
Gen

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪان درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری

اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﻤﺎری ) RDNAﻧﺎم رﺳﻤﯽ  AMDﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎوی( ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺮارداد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺮف ﮐﺮه ای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  AMDرا ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺮارداد
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  AMDرا
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ  APUﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  AMDﻗﺮار داد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد
اﯾﻦ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻣﺎن
در
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻣﺜﻞ
ﻏﻮﻟﯽ
ورود
از
ﻧﯿﺰ

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

GPUﻫﺎی ادرﻧﻮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺠﻮز ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از  AMDدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﺮهای ﻫﺎ »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ  «RDNAرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ
داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDﻃﯽ ﻧﯿﻢ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ روی در ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﺷﮕﺮ را از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺗﻐﺮات دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را روی آن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ،اوﻻ

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺎم آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDﻧﺪارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ داد و
ﺳﺘﺪی

ﻧﺨﻮاﻫﺪ

داد.

اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ AMD .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارد و واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ APUﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی

ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮدو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

ﻣﺠﺎورت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDرﺳﻤﺎ در دو ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ .دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای در آﺳﺘﯿﻦ ﺗﮕﺰاس ﺗﻨﻬﺎ ۱۷.۷

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی  AMDﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ  ACLﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ  GPUﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ در ﺳﻦ
ﺧﻮزه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  AMDﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد.
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد راﻫﺒﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن  AMDاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﻮی و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﯾﮏ
ﻫﻢ  AMDﺳﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ رادﺋﻮن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ

.ﺑﺮ ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻫﺮدو ﺷﺮﮐﺖ را ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺗﻐﺮات در ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ  AMDرا ﻧﯿﺰ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﻈﯿﺮ  Armﯾﺎ
»اﯾﻤﺠﯿﻨﯿﺸﻦ« ) ،(Imaginationﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎ روی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﺎ رﯾﺰﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﯾﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎژول ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻃﺮاﺣﯽ  Maliدر
ﭼﯿﭗ ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺗﻐﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از  Armرا ﻧﺪارد.

 AMDﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﻀﺎی ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ
ﺳﺮﺷﺎر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺠﺰا در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﯾﺰﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اراﺋﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺘﻨﺖ
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را دارد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی و ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از دل

اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ  AMDرا ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪری ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و AMD
ﻧﺒﻮده و ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮد-ﺑﺮد ﺑﺮای ﻫﺮدو ﻃﺮف ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

