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 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

در سال 2015 بود که ساندرا پیچای مدیر عامل هندی تبار گوگل، 
هدایت غول جست وجوی گوگل را به عهده گرفت و دقیقا از همان 
زمان بود که تحوالتی بنیادین در گوگل به وجود آمد که سرمنشا آن 
کسی نبود جز مدیر عامل خالق این شرکت. مدیر عامل 44 ساله 
گوگل، بدون شک در جایگاهی قرار دارد که مستحق آن است. او به 
طور ثابت جلساتی کوتاه را با اعضای تیم های مختلف گوگل در اتاق 
کناری دفتر کارش برگزار می کند و این جلسات را برای ایجاد پیشرفت 
و خالقیت در گوگل، ضروری می داند. او در این رابطه می گوید: هیچ 
چیز مرا از نقد یک محصول خوشحال تر نمی کند، در جریان این جلسات 
می توانم همراه با تیم سازنده دمی بنشینم و حاصل کارشان را ببینم. 
این که می توانم به محصولی واکنش نشان دهم و به این فکر کنم 
که »وقتی کاربران آن را خریداری کردند چه واکنشی از خود نشان 
می دهند؟« مرا واقعا خوشحال می کند چراکه همیشه تالش دارم بهتر 
شوم. از همان سالی که این هندی تبار سکان هدایت غول جستجوی 
فضای وب را در دست گرفت تمام تالش و زمان خود را وقف آن کرد تا 
هماهنگی و حس تعاون را در این شرکت زنده کند و از این طریق بهره 
وری کسب و کاری که پیشتر سودده بود را به باالترین حدش برساند. 
بدون تردید پیچای در لحظه ای حساس سکاندار گوگل شد. در اوت 
سال 2015، لری پیج از بنیانگذاران این کمپانی تصمیم گرفت آن را 

به واحدهای مختلفی تفکیک نماید که حاال زیر یک چتر سازمانی به 
نام آلفابت فعالیت می کنند و خود پیج نیز سمت مدیرعاملی اش را در 
اختیار دارد. حاال می توان به جرات مدعی شد که اغلب سرویس ها و 
محصوالت گوگل از جمله سرچ، جیمیل، یوتوب، اندروید و حتی سخت 
افزارهایی نظیر موبایل مدیون پیچای است. برنامه های بلند پروازنه 
پیچای همگی حول یک پیش بینی کلیدی قرار دارند: این که دنیا 
در حال گذر از عصر اسمارت فون و ورود به دورانی است که به تعبیر 
پیچای » عصر تقدم هوش مصنوعی« نام دارد. به باور پیچای در این 
دوران است که محصوالت گوگل مردم را در انجام امور مختلف )آن 
هم به شیوه هایی پیچیده تر و حتی قابل پیش بینی( یاری خواهند داد. 
برای نمونه موبایل های پیکسل و گوگل هوم نخستین دستگاه هایی 
هستند که از پشتیبانی دستیار دیجیتالی این شرکت موسوم به اسیستنت 
)رقیبی برای سیری اپل و الکسای آمازون که عالوه بر مدیریت فرامین 
نیز پاسخ مناسب  مستقیم قادر است به درخواست های پیچیده تری 
بدهد( بهره می گیرند. اما گذشته از محصوالت سخت افزاری، گوگل 
برنامه دارد تا با به کارگیری هوش مصنوعی در زمینه های مختلف، 
قدرت آن را به همه ثابت کند. به عنوان نمونه گام هایی را هم در رابطه 
با به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پزشکی برداشته است که در 

ادامه بیشتر در رابطه با آن توضیح خواهیم داد.

همان گونه که گفتیم گوگل، پا را فراتر گذشته و به صنایع مختلف 
هم وارد شده است. نشان دادن قدرت هوش مصنوعی در صنعت 
حال  در  است.  گوگل  شرکت  آینده  برنامه های  از  یکی  پزشکی، 
حاضر حدود 415 میلیون بیمار دیابتی در دنیا وجود دارد که یکی از 
عوارض شایع در میان آن ها  بیماری رتینوپاتی دیابتی است که در 
شمار  به  انسان ها  میان  در  کوری  عامل  مهمترین  حاضر  حال 
می رود. با این وجود اگر این بیماری به سرعت تشخیص داده شود، 
قابل کنترل و درمان خواهد بود. با همین انگیزه شرکت گوگل در 
حال تربیت هوش مصنوعی خود برای کسب مهارت در تشخیص 
رتینوپاتی دیابتی است. پزشکان به طور معمول می توانند با بررسی 
وضعیت رگ های خونی در پشت عنبیه چشم افراد، به ابتالی آنها 
به بیماری مذکور پی ببرند. در افراد دیابتی برخی از این مویرگ ها 
در این ناحیه دچار پارگی یا لختگی می شوند. گوگل برای آموزش 
هوش مصنوعی خود بیش از 12۸ هزار تصویر از چشم افراد بیمار و 

سالم که قباًل توسط پزشکان متخصص بررسی و وضعیت بیماری 
رتینوپاتی دیابتی در آن ها مشخص شده را به سیستم نشان می دهد 
خود  داده  پایگاه  به  نیز  را  هرکدام  از  شده  استخراج  اطالعات  و 
وارد می سازد. یادگیری عمیق به هوش مصنوعی گوگل می آموزد 
میان  مشترک  الگوهای  با  را  گرفته  قرار  اختیار  در  اطالعات  که 
تصاویر مطابقت داده و نشانه های مورد نیاز برای تشخیص بیماری 
را بیابد. بر اساس اعالم این غول دنیای تکنولوژی، پس از پایان 
دقت  در حال حاضر  تشخیصی،  الگوریتم  تکمیل  و  آموزش  دوره 
با مهارت تشخیصی  این شرکت به طور تقریبی  هوش مصنوعی 
چشم پزشکان متخصص برابری می کند. این کمپانی امیدوار است 
از تکنولوژی مورد بحث در مکان هایی که دسترسی  بتوان  روزی 
به پزشک دشوار است بهره گرفت، ضمن این که دقت و مهارت 
آزمون و خطاهای  این ذهن ساخته دست بشر با گذشت زمان و 

بیشتر افزایش می یابد. 

تحوالت بنیادین با ساندرا پیچای
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بررسی فعالیت های گوگل در زمینه هوش مص

اوضاع و احوال جهان فناوری و شرکت های فعال در آن همیشه به یک صورت نیست و خوش شانسی ها یا بد 
بیاری های افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، همیشه یک روند ثابتی ندارد. شاید تا چند ماه آینده شرکتی 
بتواند به روزهای خوشش نزدیک شود و یک ایده جدید را به مرحله اجرا درآورد، در حالی که هیچ کس پیش بینی 
در مورد آن انجام نداده است. ممکن هم هست که یک شرکت موفق و معتبر در یکی از محصوالت خود اشتباهاتی 
را داشته باشد و همین موضوع باعث شکست و از پا درآمدنش شود. در چند سال اخیر نمونه های بسیار زیادی را از 
پیروزی ها و شکست های افراد فعال در صنعت فناوری مشاهده کرده ایم و این روند هیچ گاه از الگوی خاصی پیروی 
نمی کند. هر چه قدر هم که یک شرکت سرمایه زیادی داشته باشد و توانسته باشد چند سال به خوبی کار کرده 
و رضایت کاربران خود را جلب کند اما باز هم این امکان وجود دارد که با چند خطای نه چندان مهم، دچار بحران 
شده و روزهای سختی را تجربه کند. شرکت هایی نظیر مایکروسافت، گوگل، سامسونگ، اپل یا حتی آمازون بارها 
این شرایط را تجربه کرده اند و باز توانسته اند دوباره روی پای خود ایستاده و به نوعی خطاهای خود را جبران کنند. 
بدون شک نمودار روزهای خوش در این شرکت ها نوسانات بسیار زیادی داشته است. به همین خاطر هیچ گاه 
نمی توان با قطعیت در رابطه با میزان موفقیت یک کمپانی نظر داد. اما یکی از شرکت هایی که در طول این سال ها 
تقریبا روند ثابتی را طی کرده و شرایط مطمئن تری را داشته است، گوگل بوده است. این شرکت از همان ابتدا 
گام هایش را در هر شاخه ای که به آن ورود پیدا کرد، محکم برداشت و در هر حوزه ای که حس می شد نمی تواند 
به اندازه کافی موفقیت کسب کند، زیاد وارد نشد یا حداقل در زمان ورود خود به آن حوزه، تا حد زیادی بی سر و 
صدا عمل کرد. بدون شک گوگل دات کام، تنها پلی است که باعث شده است گوگل دوران خوب امروز را داشته 
باشد. این وب سایت برای سال ها شده بود آغازگر ورود میلیون ها کاربر به بخش های مختلف وب و هنوز هم همان 
محبوبیت را دارد و به عنوان مرجع شناخته می شود. قدرت این موتور جست وجو به اندازه ای شد که فعلی با نام 
»گوگل« به دیکشنری آکسفورد اضافه شد. این وب سایت و موتور جست وجوگر، نقش اصلی در درآمدزایی گوگل 
داشتند و هنوز هم دارند. گوگل دات کام، نمادی از به وجود آوردن روزهای شیرین برای گوگل است. به خاطر 
تغییر شرایط و به محبوبیت رسیدن اپلیکیشن ها، این اوضاع پایدار نبود و گوگل هم به خوبی این مسئله را درک 
کرد و سریعا اعالم کرد که برای اولین بار در سال گذشته، جست وجوی موبایلی در ده کشور جهان از جست وجو 
در مرورگرهای دسکتاپ پیشی گرفته است. این ماجرا باعث نشد که گوگل به هیچ عنوان از خود آسیب پذیری 
نشان دهد و با یک مدیریت بسیار مناسب با شرایطی که تغییر کرده بود، سازگار شد. عالوه بر موتور جست وجوی 
گوگل، تمامی محصوالت و سرویس های دیگر این کمپانی محبوب،دائما در حال تغییر و به روز رسانی هستند. 
گوگل یک شرکت بسیار پویاست و در حال حاضر هدف اولیه مدیر هندی تبار این کمپانی، این است که گوگل در 
زمینه هوش مصنوعی در تمامی محصوالتش به یک قدرت برتر تبدیل شود. با توجه به فعالیت های حال حاضر 
این شرکت، خیلی هم این هدف دور از دسترس به نظر نمی رسد. توجه بیش از حد گوگل به هوش مصنوعی و به 
کارگیری آن در تمامی سرویس ها و محصوالت این شرکت، بسیار جالب است. در موضوع ویژه این هفته نگاهی به 
این خواهیم داشت که گوگل چه برنامه هایی برای آینده دارد و چه محصوالت و سرویس هایی را در حال حاضر در 
برنامه خود قرار داده است تا با ترکیب آن ها با هوش مصنوعی، سرویس های منحصر به فردی را برای ما ارائه کند.


