»آﻣﯿﺖ ﺳﯿﻨﮕﺎل« ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ رﻫﺒﺮ
واﺣﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻬﺪه دار اﻣﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ،ﻏﻮل دﻧﯿﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺣﺎﻻ رﻫﺒﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد را در راس اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺧﻮدش ﻗﺮار داده .ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه دﯾﺮوز و ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی »آﻣﯿﺖ
ﺳﯿﻨﮕﺎل« ) ،(Amit Singhalﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش» ،ﺟﺎن ﺟﯿﺎن َاﻧﺪرﯾﺎ«
) ،(John Giannandreﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺧﻮدش را از ﻫﺮ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﺎزد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در دﻧﯿﺎی اﻣﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺪﯾﺪ آوردن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را درک ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﻮر روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ

ﻫﺎ ،راﻧﺪن ﺧﻮدروﻫﺎ و… ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼﻧﯽ را روی ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﻮرت داده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ رﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ اﺛﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

»اﻣﯿﺖ ﺳﯿﻨﮕﺎل« ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،آﻗﺎی ﺳﯿﻨﮕﺎل ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  ۴۸ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ،در اﺷﺘﺮاک ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس ﺧﻮد آورده:
»ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.وی ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﻤﺎن ﻫﺮ
روز ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در دﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ رﻫﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ دارﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی را از ﻧﻈﺮ درک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ را از ﯾﮏ ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎراﺗﺮ ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در اﻣﻮر
و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ » «DeepMindاﺷﺎره داﺷﺖ ،ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﭽﯿﺪه ی  Goﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻣﯿﺖ ﺳﯿﻨﮕﺎل ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرش در ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »دﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﻮان«،
ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ او را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ »ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ« در اﭘﻞ داﻧﺴﺘﻪ.

در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا ،ﺟﯿﺎن َاﻧﺪرﯾﺎ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی »ﻧﺖ اﺳﮑﯿﭗ« را دارد
و در  ۲۰۱۰و ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اش ﺑﺎ ﻧﺎم ِ
»ﻣﺘﺎ وب« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪن اﻫﺪاف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ » «Fortuneﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺧﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی را از ﻧﻈﺮ درک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻗﯿﺎس
ﮐﻨﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

