ﭼﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ

ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد از ﺧﻼ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد و
ﺣﺘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮﻣﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﯿﻦ
ﻗﺼﺪ دارد در ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺒﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﭼﯿﻦ از آن اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آن
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﭼﯿﻦ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،2001ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری دﻓﺎع اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﺎر روی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ و ادارات دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ  Kylinﻧﺎم دارد ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ  FreeBSDو ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،2015ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Kylinﮐﻪ  NeoKylinﻧﺎم داﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزی ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﯿﻦ روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و  China Operating Systemﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ارﯾﮏ واﻧﮓ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺷﺮﮐﺖ راﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﻦ از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﭼﯿﻦ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ«.

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ  Rokidدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنرا در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻬﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .ارﯾﮏ واﻧﮓ از ﺷﺮﮐﺖ  Rokidﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ روی ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮی
ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی و ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در
راه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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