ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪای ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ!

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎزان اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺘﯽ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،رﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه  SOCﺑﻪﻗﺪری ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪای ﺑﯽرﺣﻢ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﻪدرون ﺧﻮد
ﮐﺸﺎﻧﺪه و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ در اﻣﺎن
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ! ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ  AMDدر ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮری ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﺳﺎزی واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آن را ﺧﺒﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪوﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﺟﻬﺎن را از ﺳﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد:
 .1اﺑﺘﺪا از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖ  AMDﮐﻪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی زﯾﺎدی
روﺑﻪرو ﺑﻮده ،ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ را ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﭼﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روزﺑﻪروز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن  AMDدر دو ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎده
ﮔﺎم ﺑﺮدارد! اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ روﺑﻪرو اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را دارد و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ
رﻗﺒﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺪﯾﺪ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ!
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺮﮐﺖ  AMDرا زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  4و اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ ﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را از ﺧﻄﺮ ﻓﺮورﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮداب در اﻣﺎن دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ  AMDﮐﺎر روی ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی
ﺳﻮدآور را از ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﺿﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 AMDدر ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه از ﺳﻤﺖ ﺳﻬﺎمداران و
دﻟﺴﻮزان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .2اﮔﺮ دوﺳﺖدار ﻣﺤﺼﻮﻻت  AMDﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮﻗﺘﯽ و
ﮔﺬرا ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺦﻧﻤﺎ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دل ﺧﻮش ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺎره  AMDاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﯾﮏ اﯾﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای  AMDﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

 .3اﻏﺮاق ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺧﻢ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ  AMDرا اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ARMو ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﯿﻄﺮه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ  ARMو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  AMDﺧﻮد ﺑﻪاﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮد زﯾﺎدی را ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی  AMDﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  SoCﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ اﻗﺒﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل و
ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪرویﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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