رﺷﺪ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺎزار ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ؛ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ و
ﺧﺮﯾﺪاران ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Jon Peddie Researchدر ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ
) (GPUدر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در دوران

ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارزﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۲۰درﺻﺪی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎرﻗﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎ ﺑﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ

اﺗﺮﯾﻮم اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

»اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۲.۰ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از  GPUرا ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ رده ﺑﺎﻻ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮود«.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار  PCو ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﺎزار
ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺳﺎل  ۲۰۲۰در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم آن رﻗﻢ ﺧﻮرد
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻓﺼﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ از اﺑﺘﺪای ۲۰۲۰

ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎزه ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.

اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزار در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  Jon Peddie Researchﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰.۵درﺻﺪی در ﻓﺮوش  GPUﺑﻮد.
 AMDو اﯾﻨﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶.۴درﺻﺪ و
 ۳۳.۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺣﺪود
 ۱۲.۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ  AMDو اﯾﻨﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﺮوش
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺣﺪود  ۷.۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ  AMDو اﯾﻨﺘﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎزار ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۰ﺑﻪ  ۸۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۱۹ﺣﺪود  ۷۳درﺻﺪ ﺑﻮد.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  AMDز  ۲۷ﺑﻪ  ۱۸درﺻﺪ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

