ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد!

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ آرم

ﻓﺮوش ﻓﮑﺮ! ﻫﻤﻴﻦ دو واژه ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺬاب و ﮐﻨﺠﮑﺎوﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮوش اﻳﺪهﻫﺎﻳﺶ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ
اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﻠﮑﻪ اﻳﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ و ﭘﺮورده ،ﭘﻮل درﺑﻴﺎورد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ  ARMاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را
ﻃﺮح ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﺎریﺷﺎن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮی )Intellectual
 (Propertyﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد
ﮐﺴﺐوﮐﺎر آرم درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪوﻳﮋه ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ
را ،از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دارد.
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر آرم و ﺷﻴﻮهﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﯿﻤﻪ دوم ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی آرم را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻳﻨﺘﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آرم ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ رﻗﻴﺐ اﻳﻨﺘﻞ در دﻧﻴﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻓﻮقﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ
اﻗﺪام اﺧﻴﺮ اﻳﻨﺘﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ!
ﻋﺒﺎرت  fablessﯾﺎ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺖ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ »ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ« در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
از اﻳﻦرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .انوﻳﺪﻳﺎ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ایامدی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاﻧﺪ .ﻣﺪل ﺗﺠﺎری  fablessﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻌﺎﻳﺒﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ و
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻂزﻣﺎﻧﯽ آن ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﮐﻨﺘﺮلﺷﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺟﺪا از دو ﻣﺪل راﻳﺞ ﻓﻮق در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪ
رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ،ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺎر آرم ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﮐﻪ آرم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﻞ( و ﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ انوﻳﺪﻳﺎ و
ﮐﻮاﻟﮑﺎم( ،ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ،آنﭼﻪ ﮐﻪ آرم ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ) ،(ISAﻃﺮح رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ،اﺟﺰای داﺧﻠﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮی
اﺳﺖ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽﺷﺎن ﺑﻪ آرم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ را ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی آرم را ﻣﺒﻨﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آرم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ انوﻳﺪﻳﺎ و
ﮐﻮاﻟﮑﺎم( و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ(.

آرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻓﻬﻢ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری آرم ﺳﺎده اﺳﺖ .ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرم از دﻳﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺳﻪﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه )،(Processor

ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز ﭘﺮدازﻧﺪه ﻳﺎ ) POPﺳﺮﻧﺎم  (Processor Optimization Packو ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری
) .(Architectureﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﻳﺎ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آرم آنﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮزی را از آرم درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ،ﻋﻤﻼ ً اﺟﺎزه ﻧﺪارد در ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮی
ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮاﺷﻪ  Exynos 5 Octaرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آن ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ
 Cortex A7و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ  Cortex A15ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮح ﺑﻨﻴﺎدی اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درب
ﺷﺮﮐﺖ آرم ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .زﻳﺮا ،ﻣﺠﻮز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻮز ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،آرم
ﺑﺮای ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﮔﺮوه ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖﺗﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ را از ﻃﺮح ﺧﺮﻳﺪاریﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ آرم POP ،ﻳﺎ »ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز ﭘﺮدازﻧﺪه« ﻧﺎم دارد .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺒﺤﺮ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آرم را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آن ﻃﺮح آﻣﺎده و ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز ﺑﺴﭙﺎرد .ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  POPﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل Cortex A8 ،را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را از آن اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦﮐﺎر ،در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ /ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﭘﻞ و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ  Cortex A8از ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Intrinsityﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ،POP
ﻃﺮﺣﯽ آﻣﺎده و ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺧﺎص ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنرا ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرم ،ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ،آرم ﻣﺠﻮز ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ARMv7ﻳﺎ  (ARMv8را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺮﻳﺪار آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را آنﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎمآﺷﻨﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺠﻮز آرم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی Krait
ﮐﻮاﻟﮑﺎم و  Swiftاﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮی ﺷﺮﮐﺖ آرم اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل،
ﮐﻮاﻟﮑﺎم و اﭘﻞ ﻫﺮ ﻳﮏ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻳﺎ  ISAآرم داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آنﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﺧﺬ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ از آرم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی وﻳﮋهای
اﺳﺖ ﮐﻪ آرم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ،آرم ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮش ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ،
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه را ﺧﻮد ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن از ﺣﺪود ﻫﺰار ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ آرم در ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﻪ  320ﺧﺮﻳﺪار و ﺷﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ  15ﺷﺮﮐﺖ
از آرم ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﻮدﺟﻪ
زﻳﺎدی ﻧﻴﺎز دارد.

آرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮل درﻣﯽآورد؟
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ایامدی ،اﻳﻨﺘﻞ ،انوﻳﺪﻳﺎ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎیﺷﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آرم
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻓﺮوش ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮیاش ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر
درآﻣﺪزاﯾﯽ آرم ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺴﺐوﮐﺎر در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮق دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی آرم را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ دو ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ :ﻳﮑﯽ ﻫﺰﻳﻨﻪ آپﻓﺮاﻧﺖ ) (upfrontو دﻳﮕﺮی روﻳﺎﻟﺘﯽ ) .(royaltyاﻟﺒﺘﻪ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺑﺖ
ﺧُﺮده ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آپﻓﺮاﻧﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار
ﺑﻪﺻﻮرت »ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ« ﻳﺎ ﺑﻴﻌﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی آرم ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارﻳﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﺎدﺷﺪه را روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﭘﻴﺎده ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺑﭙﺮدازد .ﻣﻨﻈﻮر از روﻳﺎﻟﺘﯽ» ،ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ« اﺳﺖ و ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرود،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار ،ﻃﺮاﺣﯽ آرم را روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﭘﻴﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ
ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ درﺻﺪی از ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻞ ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرود ،ﺑﻪﻋﻨﻮان روﻳﺎﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪ
آرم ﺑﭙﺮدازد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی آرم در ﺑﺎزار ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درآﻣﺪ
اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ از راه اﺧﺬ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺒﻠﻎ آپﻓﺮاﻧﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده از آن را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از 1

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ارزانﺗﺮ ﻳﺎ ﮔﺮانﺗﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ روﻳﺎﻟﺘﯽ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺗﮏﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﻳﻨﻪ
روﻳﺎﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ،را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ و ﺿﻤﻦ راﻳﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آرم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد .اﮔﺮ در ﻳﮏ ﻃﺮح از ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ آرم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
آرم ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﻃﺮح ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎ /واﺳﻂﻫﺎی ﻣﺪار ﺗﺮاﺷﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺮﻳﺪار
در اﺻﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯽﭘﯽﻳﻮ/ﺟﯽﭘﯽﻳﻮ ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرم ﺑﺎ وﮐﻼی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺮارداد
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار ،ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ آرم را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﺮﻳﺪاریﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ،ﭘﺲ از آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻤﺎن ﻃﺮح و ﺗﺮاﺷﻪ را ﺗﺎ  20ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آرم ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪاریﺷﺪه را روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
 20درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪاﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی آرم و ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺣﺪود  33درﺻﺪ درآﻣﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ از راه ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی آرم
ﺧﻮب )و رو ﺑﻪ رﺷﺪ( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2012آرم درآﻣﺪی  913ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻری ﺑﻪﺟﻴﺐ زد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر زﻳﺎد ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی آرم در ﺑﺎزار )و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آن( ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮیاش را ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

ﻣﺪل ﺗﺠﺎری آرم ﺑﻪراﺳﺘﯽ در دﻧﻴﺎی ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﻳﺰش زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آن را ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻳﻨﺘﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی اﻳﻨﺘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری
ﻃﺮح ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدی ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،زﻳﺮا ،ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺧﻮد آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﮔﺬر ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ را ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد درآورد .اﻣﺎ ،در
دﻧﻴﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اوﺿﺎع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﮐﻢﺗﺮ از  10درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .در واﻗﻊ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آنﻫﺎ درﺻﺪی ﺗﮏرﻗﻤﯽ از ﺑﻬﺎی ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ  SoCﻳﮏ
دﺳﺘﮕﺎه  400دﻻری ،ﺣﺪود  15دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد  3.75درﺻﺪ ﮐﻞ ارزش دﺳﺘﮕﺎه( .آرم در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزاری ﭘﻴﺸﺘﺎز

اﺳﺖ و اﻳﻨﺘﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕﺎه درﺧﻮری ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻳﻨﺘﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺟﺎری در اﻳﻦ ﺑﺎزار
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻓﻮقﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرم
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی آرم را در ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮیاش ﻣﯽﺗﻮان
در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯽ )ﭘﺮدازﻧﺪه POP ،و ﻣﻌﻤﺎری( دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯽ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻃﻴﻔﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﻣﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﭼﻪ از ﮐﻒ ﻫﺮم ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭼﮑﺎد آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽروﻳﻢ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺧﺮﻳﺪاران آنﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
• آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ:
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ،ﮐﻢﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮﻳﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ آرم Academic/Research ،ﻳﺎ »آﻣﻮزﺷﯽ/ﭘﮋوﻫﺸﯽ« ﻧﺎم دارد
و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﺑﺮﻣﯽآﻳﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ/ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻼ ً راﻳﮕﺎن اﺳﺖ و در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ آن ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻳﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ /ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن/ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ از آن ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﮐﺎر ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻃﺮح ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ و درﺻﻮرت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
• :Design Start
ﻳﮏ ﭘﻠﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽآﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  DesignStartﻣﯽرﺳﻴﻢ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻳﺪ ﻃﺮحﻫﺎ را
ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک و ﻋﻤﻼ ً ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻢﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﺳﺖﮐﻢ در دو ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت دارد :ﻳﮑﯽ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮای
واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ/ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ روﻳﮑﺮدی ﺗﺠﺎری دارد و دﻳﮕﺮ اﻳﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺮح ﺗﺮاﺷﻪ
ﺧﺮﻳﺪاریﺷﺪه روی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﭘﻴﺎده ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ ً ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی  /ﺗﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی:
ﭘﻠﻪ ﺳﻮم ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  Multi/Single Useﻳﺎ ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮدی/ﺗﮏﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮑﯽ
از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ آن را ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﻴﺎده ﮐﻨﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آرم در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  Single Useﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮏﺑﺎره اﺳﺖ .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮏﺑﺎره از
ﺳﯽﭘﯽﻳﻮی ﮐﻼس  Cortex Aﭼﻴﺰی ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ و دو درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه
ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎص را در ﮔﺴﺘﺮهای ﻣﺤﺪود ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روی دوم اﻳﻦ ﺳﮑﻪ را ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮدی ﻳﺎ  Multi Useاﺳﺖ ،ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺠﻮز ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮدی
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد ،اﻣﺎ درﻋﻮض آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻳﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺜﻼ ً ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ( ،ﻃﺮح ﺳﯽﭘﯽﻳﻮی ﺧﺮﻳﺪاریﺷﺪه از آرم را در ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﺰا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ،
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ آن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی از آن ﭘﺮدازﻧﺪه را روی
ﻣﺤﺼﻮل دﻳﮕﺮی ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

• :Term
در ﭘﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  Termرا ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ .ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ  Termرا ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎ اﻓﺰودهای ﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻳﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ آن را در ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺣﻴﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﮐﺎر ﻳﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻣﺎﻧﯽ
درازﻣﺪﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎوری در ﮔﺬر زﻣﺎن وﻓﻖ دﻫﻴﺪ.
• :Perpetual
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮم ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ) (Perpetualﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮ راﻳﺞﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎص را ﺗﺎ اﺑﺪ و در ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﻌﺖ( ،ﻃﺮﺣﯽ از ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮑﺴﺎن را  10ﺗﺎ  20ﺳﺎل
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف دﻧﻴﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﮔﺠﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ،ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ
و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻮز  Termو  Perpetualﺧﻴﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ در  Perpetualﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻪ ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﯽ درازﻣﺪﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ /ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ.
• :Subscription
ﺑﻪ ﭼﮑﺎد ﻫﺮم ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ .ﭘﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ  Subscriptionﻧﺎم دارد و ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﻣﺠﻮزی وﻳﮋه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎی آرم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز را
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ و ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎی ﻓﮑﺮی آرم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮزی ﮔﺰاف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  10ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮی آرم ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﮑﺮی آرم ،ﺗﮏﺗﮏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد.
• :Architecture
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﻫﺮم ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آرم ،ﻧﺎم ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری ) (Architectureرا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز
ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از ﻣﻴﺎن  320ﻣﺸﺘﺮی آرم ﺗﻨﻬﺎ  15ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮزی را ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪار آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎروِل ،اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم .ﻋﻠﺖ اﻳﻦﮐﻪ آن را ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﻳﺪار واﻗﻌﺎ ً ﻃﺮح آﻣﺎدهای از ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ در اﺧﺘﻴﺎرش
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و آرم ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎری آن آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﻮد آرم ﻫﻴﭻ ﺗﺮاﺷﻪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دوران ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺎ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،درآﻣﺪ آرم ﻧﻴﺰ از راه درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل و ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .راﻫﺒﺮد ﮐﻨﻮﻧﯽ
آرم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﺗﺠﺎری را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺴﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم آرم را در دﻧﻴﺎی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎ و ...ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه از ﻣﺰﻳﺖ وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آرم
رﻳﺰﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪی را در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ،آن ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ از دﻳﮕﺮان از ﺟﺰﺋﻴﺎت آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﻧﻴﺰ در ازای اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز وﻳﮋه ،در رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آرم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

و اﻳﻦ ﺑﺎزار...
ارزش ﮐﻞ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی آرم در ﺳﺎل  2012ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﺪود  8.7ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از اﺑﺰارﻫﺎ و ﮔﺠﺖﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻣﺮوزی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ آرم را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ درون
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﺗﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ ،ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﯽ دو ﻫﺴﺘﻪ آرم را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،زﯾﺮا داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه
ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ و در اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮدم دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮقﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً در ﺳﻴﻄﺮه آرم اﺳﺖ )ﺑﻴﺶﺗﺮ از  90درﺻﺪ( ،اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از ﻓﺮوش اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﮐﻼن ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎ و ...در ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه ،ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺠﺎرت آرم را
از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .آرم ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﺳﺎﻻﻧﻪ  41ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺮاﺷﻪ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آرم ،ﻫﻢ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﺑﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار و ﻫﻴﭻ
ﻋﻀﻮی در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ،روﻳﮑﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻟﯽ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،ﺑﺴﻴﺎر
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺷﺮاﮐﺖﻣﺤﻮر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر آرم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﻳﻨﺘﻞ از ﺳﺎل  2008ﺑﻪاﻳﻦ ﺳﻮ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه درﺧﺸﺎﻧﺶ در دﻧﻴﺎی دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻨﺘﻞ ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی و داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،از
ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ،اﻳﻨﮏ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد

اﺳﺖ و ﻓﻨﺎوری روز اﻳﻨﺘﻞ در ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  SoCو ﻧﻴﺰ رﻳﺰﻣﻌﻤﺎری ارﺗﻘﺎﻳﺎﻓﺘﻪ اﺗﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آنﭼﻪ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﻳﻦﮐﻪ اﻳﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﺎزیﮔﺮدان اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ رو در روی  ARM Holdingsﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ رﻗﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺜﻪای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧُﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻴﺮو و ﻧﻔﻮذی
ﺷﮕﺮف دارد.
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