ﭼﺮا ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻮردون ﻣﻮر ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دوام آورده اﺳﺖ؟

زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  -ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر زوزهﮐﻨﺎن در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ 50 .ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮔﻮردون ﻣﻮر ﺑﺮای [ﺻﻨﻌﺖ] اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ آﻳﻨﺪه
روﺷﻨﯽ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد .اﻳﺪهﻫﺎی او ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪ .اﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی ﺳﻮد ﺑﺮدهاﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﺰارش وﻳﮋه ،اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺰرگ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .ﻣﺎ درﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪﻧﺎﮔﺎه و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻫﺪﻳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻫﺶ و ﺷﮕﻔﺖآﻓﺮﻳﻨﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻬﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
اﻳﻦﮐﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺷﻤﺎر اﺟﺰای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺧﺎزنﻫﺎ و دﻳﻮدﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ اوﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﻋﻤﻼ ً ﺑﻴﺶ
از ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﺪارﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎی اﮐﺴﻴﺪ آﻫﻦ ) (MOSﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻏﻴﺮﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و دوران دﻳﺠﻴﺘﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد .او درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎر اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﻤﺎر اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﻨﺶ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﻞ از ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی را در ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺎی دﻫﻴﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ را ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻴﺪن ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺮادﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزده ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در آنﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮد و
اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در  50ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر از
 30دﻻر )ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻧﺎﻧﻮدﻻر )ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎردم دﻻر( ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻮر ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺪﻳﺪی را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  1965ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺰای ﮔﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪای ارزان و ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪن روی ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻢ
ﮐﺎراﯾﯽ و ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ده ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻣﻮر در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد
و آن را اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .او در ﻳﮑﯽ از ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل  1975ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ IEEE International
 Electron Devices Meetingﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﮐﺮد» :دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ ﻋﻤﻼ ً ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟« او ﮔﻔﺖ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ در اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﻘﺶ دارد؛ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮاﺷﻪ و
ﺗﺮدﺳﺘﯽ در ﻗﻄﻌﻪ .ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ از ﻫﻢ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻮر ﻧﻴﻤﯽ از روﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎر اﺟﺰای ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﺮدﺳﺘﯽ در ﻗﻄﻌﻪ .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  CCDﮐﻪ اﻳﻨﺘﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آنﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻈﺮش اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ »ﺗﺮدﺳﺘﯽ در ﻗﻄﻌﻪ« ﺑﻪزودی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .در آراﻳﻪﻫﺎی  ،CCDﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﻓﺸﺮده
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود .از اﻳﻦ رو ،او ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد ﺑﻪزودی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی رﻳﺰﺗﺮ و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،روﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ  50درﺻﺪ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﻧﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎل.
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  CCDﻧﺸﺎن داد ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﺮادﻫﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ و از اﻳﻦ رو اﻳﻨﺘﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ از آنﻫﺎ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﻮر درﺑﺎره ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﮐﻪ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 1970
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر اﺟﺰای آنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺮاﺷﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺑﺎ
آراﻳﻪﻫﺎی اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس دادﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﺮ  18ﻣﺎه ﻳﮏ ﺑﺎر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻮر آنﻫﺎ را )در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی( ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای ﻳﺎﻓﺖ؛ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ )دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪهای ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﻧﺒﻮد  ،trade-oﬀﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯽﺗﻌﺎدﻟﯽ دو
ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب اﻣﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر .اﺻﻮل ﺟﺎری در ﺣﻴﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻪ راﺑﺮت دﻧﺎرد از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آیﺑﯽام آن را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ .ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﻢ رﻳﺰﻗﻄﻌﻪﻫﺎی
ﺑﻴﺶﺗﺮی را روی ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﮐﻢﻣﺼﺮفﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر
ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ )دوراﻧﯽ ﮐﻪ آن را
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر 1ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ( ﭘﻴﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر و ﺷﻤﺎر رﻳﺰﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻮد .در
آﻏﺎز ،ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺰای ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺸﺮده و ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ و ارزان
اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ  1970ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﻳﻦ
دوران ﺑﺪل ﺷﺪ.

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ از ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ،ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  2ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺑﺮﺧﻼف دوره ﻧﺨﺴﺖ ،آنﭼﻪ در اﻳﻦ دوران روی داد ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ
ﺷﻤﺎر ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ دوران ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  1و  2ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻴﻄﺮه دوران ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه )ﺗﺮاﺷﻪ( را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در دﻫﻪ  1980و اواﻳﻞ دﻫﻪ ،1990
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ) (Nodesﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه ﭘﻴﺶرﻓﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  RAMداﻳﻨﺎﻣﻴﮏ
ﻫﻢﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﺴﻞ  5ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ  DRAMدر ﺳﺎل  1989و ﻧﺴﻞ  16ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺳﺎل
 .1992ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ.
در اواﻳﻞ دﻫﻪ  ،1990اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﻞ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ از
ﺗﻤﻬﻴﺪات وﻳﮋهای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ روﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮد .در ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺣﺎل ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ درون ﺧﻮدروﻫﺎ و اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ﻗﺪم ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ
روﻧﺪ ﺗﺪاوم ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ ،اﻧﺪازه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر )و در ﭘﯽ آن ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن( ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﺣﺘﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزی اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر دارﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪهاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  1ﻫﻨﻮز در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮏ
)ﺟﯽﭘﯽﻳﻮ( ،ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﻳﺮ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﺪودی از رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی وﻳﮋه اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را
ﭘﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﺳﻴﻄﺮه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  2اﺳﺖ .اﻳﻨﮏ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻳﻦ روﻧﺪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ
 2000و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن واﻗﻌﻴﺘﯽ ﺗﻠﺦ آﻏﺎز ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،اﻧﺪازه ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ
از  100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده ﻣﻘﻴﺎسﭘﺬﻳﺮی دﻧﺎرد ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ .ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ آنﻗﺪر
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ ﺑﺮق و ﮐﺎﻫﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎنﭘﺬﻳﺮی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻮاد و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮاﺷﻪ
ﺑﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

او پيشبينی کرد بهزودی زمانی فرا میرسد که دو برابر شدن اجزای تراشه فقط به ساخته شدن
ترانزيستورهای ريزتر و تراشههای بزرگتر بستگی خواهد داشت .در نتيجه ،روند دو برابر
شدن اجزای تراشه  50درصد کندتر خواهد شد و هر دو سال يک بار اتفاق خواهد افتاد ،نه هر

سال.

ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس دﻧﺎرد ،ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی زﻳﺎدی اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی
اﻣﺮوزی و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ آنﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮقﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﮐﻪ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ .ﻣﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪﻫﺎی  5ﻳﺎ  10ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ارزانﺗﺮ ﺷﺪن
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﭘﻴﺶرو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ )دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ( .ﻣﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را در ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺐ ،ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﺑﻪﻧﺪرت از واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺮﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در دﻫﻪ  1970ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  20درﺻﺪی آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻳﻨﮏ  80ﺗﺎ
 90درﺻﺪ اﺳﺖ .وﻳﻔﺮﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ  -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن  -ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﮔﺴﺘﺮهاﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯽ و ﺑﺮش را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏﺑﺎره روی ﮐﻞ ﻳﮏ وﻳﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ و
اﺗﺼﺎلﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود(  35ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ وﻳﻔﺮﻫﺎ را ﺻﺪ ﺑﺎر ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ
ﻧﻘﺶزﻧﯽ و ﺑﻪﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ -ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ وﻳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  -ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ را ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﭼﮕﺎلﺗﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪازای ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻳﻦ
روﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﭼﺎپ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﭼﺎپ اﺟﺰای ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪازای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  10درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪازای ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺣﺪود  25درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺴﻞ آﺗﯽ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﮔﺮانﺗﺮ از
ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪزودی ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮﻫﺎ روی وﻳﻔﺮ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
 193ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺴﻞ آﺗﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ از ﭘﺮﺗﻮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  2004ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﻳﻦ وﻗﻔﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻘﺶزﻧﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮی ) (Double patterningﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﮐﺎﻻ اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﻧﻘﺶزﻧﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮی ،دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎل  ،2015اﻳﻦ ﺳﺎل دوره اﻳﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و
اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺻﺮﻳﺢ درﺑﺎره ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺎز رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻣﯽرود .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽروﻳﻢ ،ﻧﻮآوریﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶرﻓﺖ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﮔﺮد آوردن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺠﺰا روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ دوران ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  1ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺗﻮاﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻴﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺠﺰا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

در ليتوگرافی نسل آتی تراشهها از پرتو شديدتر فرابنفش با طول موج کوتاهتر استفاده
خواهد شد .قرار بود اين فناوری در سال  2004بهکار گرفته شود ،اما بارها بهتعويق افتاد
و در نتيجه تراشهسازان برای پر کردن اين وقفههای زمانی از نقشزنی دو برابری )Double
 (patterningبهره بردند که ضمن آن برخی از مراحل دو بار تکرار میشود تا بر مرغوبيت
کالا افزوده شود.

ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ،دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺲﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻤﻮدی ﻣﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی درون ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً روی ﺳﻴﮕﻨﺎلﭘﺮداز دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﻴﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در
آﻳﻨﺪه ،ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻨﮑﺎش درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی رﻳﺰﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮏ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞﻫﺎ ،ژﻳﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎ و ...از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
رﻳﺰﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺳﻴﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل  CMOSﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺑﻴﺮون و ﮔﺴﺘﺮه آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و
اﮐﺘﻮاﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻢ و روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺘﺼﺎدی زﻳﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ دوران ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  -ﮐﻪ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر  3ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و دﻳﮕﺮ دورهﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﻓﺮاﻣﻮر«  -ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﺟﺰای ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل روی ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ و دورﻧﻤﺎی ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﭘﺬﻳﺮی
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﻣﺪاوم آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ .آنﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎواﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻓﺰودن ﻳﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﺰودن
ﻳﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻳﮕﺮ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﺎورد را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ روﻧﺪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ
ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر 3ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﺟﺬابﺗﺮی از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮای ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ را ﺑﺮای آن
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮا را ﺑﻮ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻳﺎ آب را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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