ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ وﯾﮋه
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ASICرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮه ای  The Bellﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﺗﺎزه ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار دﻫﺪ و در

اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ آن ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم در ﻧﻈﺮ
دارد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را از ﻓﺮدا )ﭘﺎﯾﺎن ژاﻧﻮﯾﻪ( آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎورﺗﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اش را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد.

اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از  ۴۰دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۵ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺪودا دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﺳﯽ ) Baikalﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  Baikalﺑﺮای آن ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و رﻗﺒﺎی
ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  Canaan Creativeو ) Bitmainﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از
ﺷﺮﮐﺖ  TSMCدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮی ﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه .ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺪاک ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ارز ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

