ﻃﻌﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ اﭘﻞ و ﭼﯿﭗ
 :M1ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ »ﻻﯾﻒاﺳﺘﺎﯾﻞ
ﻣﺤﻮر« ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ» ،ﺑﺎب ﺳﻮان« ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و
ﺑﻌﺪ از آن» ،ﭘﺖ ﮔﻠﺴﯿﻨﺠﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﭗ  M1اﭘﻞ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی از ﺳﻮی اﭘﻞ و  AMDروﺑﻪرو ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  TSMCو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﭘﻞ ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ در دﻧﯿﺎی ﻣﮏ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻋﻤﺪه را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ از ﺳﻤﺘﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد.
ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻻﯾﻒاﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﺤﻮر در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯽﺳﯽ ) (PCاراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﺷﺮﮐﺖ  AMDﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن  ۵۰۰۰دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و اﺧﯿﺮا ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﭗﺗﺎپ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES
 2021از ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮی  Hﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.

ﭘﺖ ﮔﻠﺴﯿﻨﺠﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ » «VMareاﺳﺖ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﻮان ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻠﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻨﺘﻞ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ AMD ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMﺑﺮود .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد،
اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺘﻞ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ »ﺗﺮﻧﺪﻓﻮرس« از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵و  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ
 TSMCﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻞ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی
ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  TSMCﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﭘﻞ ،AMD ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

