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ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽآورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﭼﯿﭗ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده .ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ورود
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﯿﭗ  M1ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ARMﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻣﮏ ،ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در دﻧﯿﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ،اﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻃﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
اﮔﺰﯾﻨﻮس در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺳﻮی ﮐﺮهایﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی » «The Galoxدر ﺗﻮﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﮔﺰﯾﻨﻮس
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ اﺑﺘﺪا در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ اﻧﺮژی و ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮐﺮهایﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDدر ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺗﺎﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهای از راه ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﺎهﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  AMDﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻗﯿﺐ ﭼﯿﭗ  M1را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ  AMDﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارد و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﯿﺐ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﭘﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اﭘﻞ ﻃﻌﻨﻪ زده ،دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی » ،«Alder Lakeﺗﺮاﺷﻪ  M1را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﭘﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪ  M1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن ﺑﺎ  ۳۲ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار

ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﭘﻞ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره رﻗﺒﺎی  M1ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﻪ

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱از آنﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  M1ﻫﻢ از راه ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﻨﺘﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

