ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟

ﻓﺮوش ﻫﺎرددﯾﺴﮏ در دﻧﯿﺎ رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺖ؛  143اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﻣﺎه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮔﺮوه ﺗﺮﻧﺪ ﻓﻮﮐﻮس )(TrendFocus؛ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 143
اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 500اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻧﺪﻓﻮﮐﻮس در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺣﺮﻓﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل آﻣﺎر دﻗﯿﻖ را اﻋﻼم ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  143اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  145ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﺴﮏ اﻋﻢ از
ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﺟﺎﻣﺪ .از ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد دﯾﺴﮏﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه  26.22ﻣﯿﻠﯿﻮن دراﯾﻮ  SSDﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻫﻢ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؛ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺮن
دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺖ  43.6واﺣﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﯿﺖ ﺑﺎ  39.8واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺖ و ﺗﻮﺷﯿﺒﺎ
ﺑﺎ  16.5واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ردهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻫﺎرددﯾﺴﮏ در رده
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ  4.7درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺖ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود
 3.1ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ  117ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎردﻫﺎی  PCIe SSDو  450ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  SASاﺳﺖ .ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎرد ﺳﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻓﺮوش در رده اول ﻗﺮار دارد.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  500اﮔﺰاﺑﺎﯾﺘﯽ .ﻓﺮوش ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ  4.7در ﻫﺮ ﺳﻨﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  118.59ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ  125ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روز اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد در ﭼﯿﻦ؛ روز ﺷﮑﺮﮔﺰاری در آﻣﺰﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ.
ﺧﯿﻠﯽ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺳﺎل را  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۴۳اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  500اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺌﻮال ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ در
اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :واﻗﻌﺎ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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