ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاوی ﺑﺪاﻧﯿﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
در ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻮﺗﺎه ،ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دارد از ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻨﻮز اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ در روﻧﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ
روی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ،HiSilliconﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاوی
ﮐﻪ در ﺷﻨﮋن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﯾﻨﺪه در ﺳﺎل

 ۲۰۲۱و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺮای ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو رﻗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ،ﻫﻮاوی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ

ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺬر ﺳﺎلﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﭼﻤﺪار،
ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﺮآنﭼﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻃﺮاح
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

ﻫﻮاوی ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻨﻪﮐﺎران ﺗﺠﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ۱۹۸۷
ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،رن ژﻧﮕﻔﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻗﺒﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ – ﻫﻢ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻣﺎﺟﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺧﯿﺮ.
ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،رن ژﻧﮕﻔﯽ،
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ
ﻫﻮاوی واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۰۳راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل ،C300
در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻣﯿﻼدی از راه رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Huawei U8820ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان T-
 Mobile Pulseﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل ،۲۰۱۲
ﻫﻮاوی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن  4Gﺧﻮد ﮐﻪ  Ascend P1ﺑﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺶ
از ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﻮاوی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮاوی
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد:
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﭗﻫﺎی روﺗﺮ و ﻣﻮدم ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی .اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﺎل
 ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮاوی را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﺣﻮزه

ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﻮ واﺿﺢ ﺑﻮد:
ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻮاوی اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﮐﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮﯾﻦ ،ﺳﺮی  K3در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻮاوی در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ اداﻣﻪ داد .ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮﯾﻦ ﺑﺮای
ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از راه رﺳﯿﺪ .ﮐﺮﯾﻦ  ۹۱۰ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ،P6 Sﻣﺪﯾﺎﭘﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر  Ascend P7ﻗﻮت رﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻮاوی ﭼﯿﭗﻫﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ و از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮاﺣﺎن ﭼﯿﭗ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری
 ARM CPUﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﭘﻞ ،ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری آرم ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .در ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﻄﻌﺎت از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده - ARMﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪه  Cortex-A77و ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  -Maliﻣﯽرود و آنﻫﺎ را ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮدمﻫﺎی  ،5Gﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ -ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻮاوی ﺿﻤﻨﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ .از اﯾﻦ
ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻫﻮاوی
ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﻫﻮاوی و ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮕﻮﻢ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺳﺎﻟﯽ دﺷﻮار ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﺑﻮد .ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻮاوی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺧﺒﺮی از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ
و ﻫﻮاوی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی« ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
درد واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاوی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺳﺎلﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺎن در ﮐﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ  TSMCﻫﻢ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن را ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ددﻻﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
روز  ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۲۰آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  TSMCﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  TSMCاﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ،ﻫﻮاوی ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ
ﺑﺮود .اﻣﺎ درد واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاوی اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺳﺎلﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻌﺒﯿﻪ آنﻫﺎ در ﮐﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﮐﺮﯾﻦ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪا رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﻫﻮاوی ﺿﻤﻨﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻮاﻟﮑﺎم( ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪارد .از دﺳﺖ دادن ﺷﺮﮐﺎی
ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﻠﮏ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ
دﺳﺖ ﻫﻮاوی از ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺪود ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارد.

رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﮐﻮاﻟﮑﺎم

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در دﻧﯿﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاوی و ﻏﻮل
دﻧﯿﺎی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﻫﻮاوی ﻗﺒﻼ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ اداﻣﻪ داد )ﻫﻮاوی
اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺧﯿﺮ ﻫﻮاوی ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﻮاوی از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺮﮐﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﮐﻮاﮐﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮتﺑﺨﺶ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ ،ورود ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری The Information
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ »رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎره  «۱ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ »رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎره «۱

ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی آﻏﺎز ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻮاوی ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﮕﺮان از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺒﻬﻢﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .و
اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯽاﺳﺎس ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻮاوی اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮑﺴﻮس  ،6Pﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰاری و
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ در دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﯿﺮون از دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮ ﭼﯿﭗ ،اﯾﻦ دو ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  5Gﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  CDMAو  3Gو  4Gرا در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮدمﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن  5Gﮐﻮاﻟﮑﺎم دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻮاوی ﻫﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی  5Gﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.

ﻻﯾﻦآپ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﮐﺮﯾﻦ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ از  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ۵

ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﻗﻮت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ،ورژن ﺑﻌﺪی
ﮐﺮﯾﻦ  ۹۹۰ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۴۰و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﺮ  ۳۰ﭘﺮو
ﭘﻼس ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ از  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ۵
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﻗﻮت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻗﻮنرﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ،ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ
ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ Cortex-
 A77و  A55ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ۲۴ﻫﺴﺘﻪای  Mali-G78در آن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه رﻗﺒﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ آرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺿﻤﻨﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد داده و ﯾﮏ ﻣﻮدم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  5Gرا
ﻧﯿﺰ در ﭘﮑﯿﺞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺮﯾﻦ  ،۹۰۰۰اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ

واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ ) (NPUﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺧﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮاوی ﺑﻪ
ﻧﺎم » «DaVinciﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻮاوی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﮐﺮﯾﻦ  ۸۰۰را اﺑﺪاع
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﭗﻫﺎ در ﺻﺪد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮﯾﻦ  ۸۲۰از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gزﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ
رﻗﺒﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎره ﻣﺪلﻫﺎی  ۷۰۰و  ۶۰۰ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو
ﺳﺮی اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻮاوی ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ.

ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎل ۲۰۲۱

ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻃﯽ ﻧﯿﻢدﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎی ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﯿﺰان
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭗ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی و آﻧﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ،ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۴۰و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯽ  ۵۰آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮐﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻮاوی ،ﺷﺪت ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ،ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۴۰و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯽ  ۵۰آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﭼﻘﺪر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدی
ﮐﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻮاوی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدش را در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭗ از رﻗﺒﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت آﻧﻘﺪرﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  5Gﻫﻢ آﺳﯿﺐ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد .اﯾﻦ دو ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺨﺖ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

