שחקנים בתחום הבדיקות והאנליזות של חומרים ירוויחו מהשגשוג בתחום הIOT-
מאת אבי בליזובסקי
שני 11 ,יוני 00:19 2018

הודות לפיתוח המשגשג של מכשירי ויישומי האינטרנט של הדברים ,מומחים בטאיוואן בניתוח חומרי שבבים
ושירותי בדיקה ואימות של שבבים ,בכללם Sporton ,(iST) Technology Service Integrated
שלהם לשירותים שההזמנות אופטימיים -Materials Analysis Technology (MA-tek),ו International
מיצרנים ואורזים של שבבי האינטרנט של הדברים יגדלו רבעון אחרי רבעון עד סוף  ,2018לפי מקורות
בתעשייה.

מביניהן iST ,תמשיך להגדיל קיבולות כדי למלא את ההזמנות הגדלות מלקוחות בינ"ל גדולים .כדי לחזק
את יכולות השירות שלה iST ,חתמה על ברית לשיתוף פעולה עם  ULבפברואר  2018לפיתוח טכנולוגיות
להעברת קווית מהירה של אותות שקשורות עם  DisplayPort ,MHL ,HDMIו .USB-במרץ היא גם חתמה
על מזכר לשיתוף פעולה עם דקרה הגרמנית לבדיקה והתעדה משותפות של מערכות  Fi-Wiלמכשירי
האינטרנט של הדברים .החברה צופה שהסינרגיות משיתוף הפעולה יצופו בהדרגה ברבעונים הבאים.

ספורטון ,שעוסקת בשירותי בדיקה והתעדה של תקשורת אלחוטית ,יכולה עכשיו לערוך בדיקות והתעדה
ללקוחות על בסיס מיפרטי ה NR 5G-האחרונים ,מיפרטי  802.11axוהקריטריונים שנקבעו על ידי לשכת
התקנים ההודיים בהספקה להודו.
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ספורטון הפכה למעבדה הראשונה בעולם שהשלימה בהצלחה בדיקה והתעדה של מוצרי ציוד קצה פס צר
על בסיס הדרישה לבדיקת תקשורת  PLMN11שפורסמה לאחרונה .החברה יכולה לתת תמיכה יעילה
בבדיקה והתעדה ללקוחות כדי לעזור להם להשיק מכשירי אינטרנט של הדברים עם יכולות  Cat1-LTEאו
NB-IoT.

מקורות בתעשייה אמרו שהייצור הכמותי של תהליך  7nmאצל Manufacturing Semiconductor Taiwan
לשתי טובות עסקיות הזדמנויות שמספק ,מתקדם חומרים לניתוח חזק בביקוש מלווה )Company (TSMC
החברות iST ,ו.tek-MA-
רמקולים חכמים ,אלקטרוניקה לרכב ,מכשירי חשמל ביתיים חכמים ,בתי חרושת חכמים וגם חיישנים
למיניהם ,שרואים בהם את ההרחבה של רעיונות האינטרנט של הדברים ומחשוב קצה ,יצטרכו כולם
חיבורים אלחוטיים או קוויים ,ויצרו שווקים חדשים לשבבי נישה עבור הזנקים .זה יביא הזמנות חדשות
למעבדות בדיקה והתעדה של שבבים ,ציינו המקורות.
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