ﺳﻬﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور  AMDدر ﻓﺼﻞ اول
 ۲۰۲۱ﺑﻪ  ۸.۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
 AMDدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور  EPYCﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ AMD ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﺘﻞ را از ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ » «Mercury Researchدر ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور
 AMDدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱.۸درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۸.۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار آنﻫﺎ در
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳.۸درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  EPYCاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

»دﯾﻦ ﻣﮏ ﮐﺎرون« ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۰۶و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه »اوﭘﺘﺮون«  AMDدر ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر رﻗﺎﺑﺘﯽ
داﺷﺖ و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ و اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم ) (Romeو ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ))Milan
 EPYCاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  AMDدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن اوﭘﺘﺮون ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی
دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی  AMDﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ارزش آن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در آﯾﻨﺪه AMD ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری  ARMﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه »اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮔﺮﯾﺲ« ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮﯾﺲ و
 ARMﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ و  AMDﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
 AMDﻧﯿﺰ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  EPYCﻗﺼﺪ دارد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
 AMDﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  EPYCﺧﻮد را ﮐﻪ از رﯾﺰﻣﻌﻤﺎری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻤﯽ  Zen 4ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد را ﺑﺎ ﻧﺎم  Genoaدر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

