ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۱۹ﺑﻪ
ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
» «DRAMeXchangeﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار » «TrendForceاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻠﺶ ﻫﺎی » «NANDﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را وارد ﺟﻨﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  SSDاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﻪ آن روی آورده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ

ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  NANDرا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻨﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  2019ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  NANDآﻏﺎز ﮐﺮده و در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  50ﺗﺎ
 100ﻫﺰار ﭼﯿﭗ  NANDدر ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  SSDﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2019ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  512ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و 1
ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  0.1دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﺳﺖ.
 DRAMeXchangeﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻃﻮری ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی
 512ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  128و  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
»ﺳﯿﻤﻮن ﭼﻦ« رﺋﯿﺲ »ایدﯾﺘﺎ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  SSDو  DRAMﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه،
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪارﺷﺎن را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی  512ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

