ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ
ﺧﻮد را ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺮه ای  ETNewsﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ﺑﺰرگ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی  ۱۳ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  Hwasungاﺳﺖ .ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،DRAMﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎه ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺳﻨﺴﻮر را

ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭗ در دﻧﯿﺎ را از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺴﺎل ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺳﻮﻧﯽ را از ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﭘﺎﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰوده ﺷﻮد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه داده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  Hwasungﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ  ۱۱۵ﻫﺰار
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9و  S9ﭘﻼس ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

