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آﯾﺎ »راﯾﺰن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ایامدی را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن  2006ﺗﺎ  ،2011ﻃﻼﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﻤﮑﺮاﻧﯽ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ،ایامدی در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ ایامدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی »ﻓﯿﻮژن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﯾﺪه ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
واﺣﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم  AMDرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  APUﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ  ATIﻫﻢ روﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺘﺎزد .اﻣﺎ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﺣﺎلوروز ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﺧﺮاج  11ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اوﺿﺎع وﺧﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﺮﺑﺎزده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ایامدی راه ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎپ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روزﺑﻪروز ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ایامدی از اﯾﻨﺘﻞ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی آﯾﻮیﺑﺮﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ایامدی وارد ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮح
»ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ« در ﺳﺎل  2006و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح »ﻓﯿﻮژن« ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻏﯿﺒﺖ
رﻗﯿﺒﺶ در ﺑﺎزار ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻨﻮم ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر ،ﺳﺮی
 Coreرا وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺗﺮدﯾﺪی را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ایامدی ﺳﺮی  FXﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان وارد ﺑﺎزار ﮐﺮد ،ﭘﺮدازﻧﺪهای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎب رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﯿﺎنرده ﺳﺮی  Coreاﯾﻨﺘﻞ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ!

این شرکت بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود ،شروع به توسعه طرحهایش کرد و
این سیاست ،امپراطور پردازندههای دسکتاپ جهان را به سمت ورشکستگی کشاند.

از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اوﺿﺎع ایامدی روزﺑﻪروز ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی »رادﺋﻮن« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ایامدی اﻓﺰود؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  40ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت زﯾﺎد ،زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ایامدی ﺑﺎﯾﺪ در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ» :ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ«!

اﻣﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،2016ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﭘﺮﻫﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ از ﺳﻮی ایامدی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺤﺒﺖ از ورود ﭘﺮدازﻧﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﻓﻖ  Zenﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ» .راﯾﺰن« ﺑﺮگ
ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن  CES2017ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ  AM4ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷﺎﻧﺰده رﺷﺘﻪ
ﭘﺮدازش ﻣﺠﺎزی ،راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!

حالا بهنظر میرسد زمان درخشش مجدد این شرکت فرار رسیده و پس از گذشت نیم دهه
از حکمرانی اینتل و انویدیا ،قرار است ایامدی با رایزنهای استوار بر پلتفرم
زن ،خاطرات خوش دهه گذشته را بار دیگر برای طرفدارانش بازسازی کند.

در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﮑﺎیﻟﮏ و ﮐﯿﺒﯽﻟﮏ اﯾﻨﺘﻞ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از
ﻓﺮوش ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ راﯾﺰن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ »راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ایامدی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ،ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﯿﺒﯽﻟﮏ در
ﺑﺎزار دﺳﮑﺘﺎپ وارد ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن راﯾﺰن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻄﻮره
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ را دارد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  ،DDR4ﻣﻌﻤﺎری ) SMTﭘﺮدازش ﺑﯿﺶ از دو رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزی در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ( ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﮐﺎﻧﮑﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ »وﮔﺎ« ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﺰن ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  14ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮآوریﻫﺎی ایامدی اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی
در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻬﺎن ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ،اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دو
ﻫﺴﺘﻪای و ﺣﻤﺎﯾﺖ از  ،DX11ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ایامدی وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﻣﺎن درﺧﺸﺶ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮار رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ دﻫﻪ از ﺣﮑﻢراﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ و
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ایامدی ﺑﺎ راﯾﺰنﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم زن ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﺰن ایامدی در ﺳﻪ ﮐﻼس ﺳﺮور ﺑﺎ ﺳﺮی ﻧﺎﭘﻠﺰ ،دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺎ ﺳﺮی راﯾﺰن و
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﺳﺮی راونرﯾﺞ اﻣﺴﺎل رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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