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بســيارى حــوزه كامپيوتر را چه از 
نقطه نظر علمى و چه از ديد كسب وكارى 
حوزه اى مردانه محســوب مى كنند. اما با 
گذشــت زمان لشكرى از زنان موفق وارد 
اين حوزه شــده و توانستند موفقيت هاى 
بى شمارى را كســب كنند. همين مسئله 
باعث مى شــود تا معرفــى افراد كليدى 
حوزه كامپيوتــر، اهميتي دو چندان پيدا 

كند.
«همه زنان IT» عنــوان بخش ثابتى 
اســت كه هر شــماره به معرفى يكى از 
زنان موفــق صنعت كامپيوتر و اطالعات 

و ارتباطات مي پردازد.

به طرز عجيبى، بسيارى از داستان هاى مربوط 
به بزرگان صنعت IT  از گاراژها شروع مى شود! در 
اوت 1998، اندى  بشتولزهايم چكى ده هزار دالرى 
در وجه شــركتى به نام Google        Inc. نوشــت كه 
هنوز وجود خارجى نداشت. در ماه سپتامبر،  برين 
و پيج به دنبال تأســيس شــركت و جايى براى برپا 
كردن نخســتين دفتر كار خود بودند. آن ها شركت 
گــوگل را ثبت  كرده و گاراژى را در خانه شــماره 
232 خيابان سانتامارگاريتا در منلو پارك، به عنوان 
 «IT دفتر كار گوگل اجاره كردند. داستان «همه زنان
اين شماره از همين گاراژ آغاز مى شود؛ اما اين بار 
به جاى ســاكنان و كارمندان مشغول به كار در اين 

گاراژ، صحبت از مالك اين گاراژ است.

مهم ترين فرد گوگل كه 
چيزي درباره او نشنيده ايد

  احمد شريف پور

به طرز عجيبى، بسيا
گ Tبه بزرگان صنعت IT  از

8اوت 1998، اندى  بشتولز

 آغااز مى شود؛ اما اين بار 
دانن مشغول به كار در اين 

نگگاراژ است.

IT  همه زنان

نگاهي به زندگي و سوابق سوزان ووى چيتسكى
 نائب رئيس ارشد تبليغات گوگل
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دوران كودكى سوزان دى ووى چيتسكى 
(Susan D Wojcicki) در كمــپ دانشــگاهى 
اســتنفورد در پائولو آلتوى كاليفرنيا گذشت. 
پــدرش اســتانلى، در اين دانشــگاه رياســت 
دپارتمان فيزيك را بر عهده داشــت و مادرش 
اســتر ، معلــم روزنامه نگارى در دبيرســتان 
پائولوآلتــو بــود. او پس از گذرانــدن دوران 
دبيرســتان در سال 1986به دانشگاه هاروارد 
رفــت. در ســال 1990 وى توانســت با رتبه 
ممتــاز در مقطع كارشناســى رشــته تاريخ و 
ادبيات از اين دانشــگاه فارغ التحصيل شــود. 
پــس از آن و در ســال 1991 بــه دانشــگاه 
كاليفرنيا در ســانتاكروز رفت و تحصيلش را 
تا مقطع كارشناســى ارشــد رشته اقتصاد در

 اين دانشگاه ادامه داد. 
پس از فراغت از تحصيل، سوزان كارش را 
در اينتل شروع كرد. او همزمان در شركت هاى
 R.B. Webber & Company و Bain & Company 
نيز به عنوان مشــاور مديريت فعاليت مى كرد. 
در ســال 1996 تحصيالتــش را در دانشــگاه 
 (MBA) و در رشــته مديريــت تجــارى UCLA

دنبال كرد. در سال 1998 زمانى كه تازه از اين 
دانشگاه فارغ التحصيل شده بود، خانه شماره 
232 خيابان سانتامارگاريتا را به قيمت حدود 
600 هــزار دالر خريد. خانــه اى كه خود آن را 
«خانه اى كوچك و محقر با مســاحتى كمتر از 
دو هــزار فوت مربــع» مى داند. او براى كاهش 
بار مالى ناشى از خريد خانه، تصميم گرفت كه 
گاراژ خانه را اجاره دهد و قرعه به نام سرگى 
بريــن و لرى پيج افتــاد. اين دو نفر گاراژ خانه 
ســوزان را به قيمــت 1700 دالر در ماه اجاره 
كردنــد. تصميمــى كه نه تنها باعــث پا گرفتن 
پراســتفاده ترين موتور جست وجوى اينترنت 
شــد، بلكه زندگى سوزان و كل خانواده اش را 
نيز براى هميشــه زير و رو كــرد. در كمتر از 
يك ســال، سوزان به عنوان كارمند شماره 18 
گوگل و در ســمت مدير بازاريابى اين شركت 

تازه تأسيس استخدام شد.
اين كار باعث شــد كه آنه، خواهر كوچكتر 
ســوزان بتواند همسرى شايســته براى خود 
بيابــد! او در مى ســال 2007 در يكى از جزاير 
باهاماس با ســرگئى برين ازدواج كرد. گوگل 
مبلغى حدود 3/9 ميليون دالر نيز در شــركت 
نوپــاي آنه به نــام 23andMe كــه در زمينه 
زيست فناوري فعاليت مى كند، سرمايه گذارى

 كرده است.

 (Dennis Troper) همسر سوزان، دنيس تروپر
نيــز يكــى از مديــران عملياتــى گوگل اســت و 
ديگرشــوهر خواهــر او گرگور نيــز تا مدتى در 
دپارتمان مالــى و اعتبارى گــوگل كار مى كرد. 
گوگل براى مشاوره درباره موارد آموزشى نيز 
به واسطه سوابق آموزشى به استر، مادر سوزان 

مراجعه مى كند.
اريك اشميت، مديرعامل سابق گوگل، درباره 
او مى گويد: «هيچ كلمه و جمله اى نمى تواند ميزان 
مشاركتى را كه او در فعاليت شركت داشته است 
توصيف كند. او در زمينه راه اندازى و پايه گذارى 
شركت، نقشــى تاريخى داشته است. همچنين او 
يكى از كسانى است كه تفكر بسيار گسترده و در 

عين حال سريعى دارد.»

همان طور كه پيش تر گفته شــد، ســوزان 
در ســال 1999 كارش را بــه عنــوان مديــر 
بازاريابى شــروع كــرد. او كه بريــن را حتى 
پيش از تأســيس گوگل مى شــناخت، درباره 
او و پيــج گفته بــود كه «مؤسســان گوگل از 
همان ابتدا مبارزه با تبعيض جنســيتى را كه از 
قديم در محيط هاى كارى وجود داشــته است
 مــد نظر داشــتند. آن ها به خوبــى درك كرده 
بودنــد كه بايــد از همان ابتدا زنــان را نيز در 
شــركت اســتخدام كنند. تصــور كنيد يك زن 
بــه مصاحبــه بــراى كار در شــركتى دعوت 
شــود كه پنجــاه كارمنــد دارد و همــه آن ها

مرد هستند!» 

او نــه تنها از نخســتين كارمندان زن گوگل 
اســت، بلكه نخســتين مــادر گوگل نيز هســت؛ 
هنگامي كه او خانه شــماره 232 سانتامارگاريتا 
را خريــد بــاردار بود و دقيقًا بــه خاطر دارد كه 
در روزهاي نخســت كارش روي جست وجوي 
خريد گــوگل (Google Shopping) دريافته بود 
كه جســت وجوي كلمات «گهواره» و «اجاق گاز» 

نتايج مناسبي را نمايش نمي دهد.
پس از اســتخدام، نخســتين وظيفه اى كه به 
او واگذار شــد مطرح كردن و افزايش شهرت نام 
گــوگل بود. ســوزان تصميم گرفت كــه اين كار 
را بــا پخش كــردن موتور جســت وجوى گوگل 
در سراســر وب انجــام دهــد. به هميــن دليل با 
شركت هاى متعددي وارد مذاكره شد و توانست 
مجوزهاى استفاده از موتور جست وجوى گوگل 
در سايت اصلى شركت را به آن ها بفروشد. او اين 
مجوز را به رايگان در اختيار دانشگاه ها نيز قرار 
داد. اندكى بعد يعنى در ســال 2003، سيستمى را 
در زمينه بازاريابى و تجارت تبليغات بنا نهاد، كه 
به شاهكارى جهانى تبديل شد و به يك باره گوگل 
را به سلطان بالمنازع تبليغات آنالين تبديل كرد و 
اين شاهكار چيزى جز AdSense نبود! محصولى 
كه درواقع ادامه راه AdWord محسوب مى شود. 
خود سوزان در اين باره مى گويد: «ارائه تبليغاتى 
كه به صــورت پويــا هدف گذارى مى شــدند به 
راستى در آن زمان ايده جديدى به شمار مى آمد. 
در آن زمان مردم (رقبا) مى گفتند كه اين ســايت 
به عنوان مثال يك سايت ورزشى است، بنابراين 
مــا هم تبليغات ورزشــى را در آن به نمايش در 
خواهيم آورد. اما حرف ما اين بود كه ما مى توانيم 
به صــورت بي درنگ به محتويات صفحه در حال 
نمايــش نگاه كنيم و بفهميم كه مطالب اين صفحه 
واقعًا درباره چه موردى است [و تبليغات مناسب 

همان محتوا را نشان دهيم].»
مزيت اين شــيوه جديد به همراه ســهمى كه 
مالكان سايت از درآمد ناشى از اين تبليغات كسب 
مى كردند، به ســرعت دارندگان تمام سايت ها را 
جذب گوگل كرد تا جايى كه در همان چند ســال 
 AdWord نخســت، درآمد گوگل از دو سيســتم
و AdSense بــه يك ميليارد دالر در هر ســه ماه 

مى رسيد. 
اما درآمد حاصل از اين سيســتم تنها نصيب 
گوگل نمي شــد بلكــه همان گونه كــه پيش تر هم 
گفته شــد، بخشــي از اين درآمــد نصيب مالكان 
 (Jennifer Slegg) ســايت ها مي شد. جنيفر اسلگ
كــه وبالگش با نام JenSense به صورت كامل به 

216
بهمن

1390

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
RK

]

كارمند شماره 18، كارش 
را با مديريت بازاريابى 

آغاز كرد. او سپس روى 
بخش هاى جست وجوى 

تصاوير، جست وجوى ويديو 
و كتاب كار كرد و از سال 
2006  تا كنون عهده دار 

رهبرى كل تجارت تبليغاتى 
گوگل است.
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فناوري هاي AdSense  اختصاص داده شــده است 
مي گويــد: «افراد بيش تر و بيش تري از اين فناوري 
درآمد كسب مي كنند كه ميزان اين درآمد نسبت به 
هر سيســتم ديگري در اينترنت بيشتر است. تعداد 
زيــادي ميليونــر وجود دارد كه ثــروت خود را از 

AdSense به دست آورده اند.»

شــايد شــما هم لوگوهــاى مناســبتى گوگل 
را ديده ايــد. جالــب اســت بدانيد كه يكــى ديگر از 
نخســتين وظايفى كه به عهده سوزان گذاشته شد، 
بهينه ســازى طرح لوگوى اوليه شركت بود كه در 
ابتدا توســط برين طراحى شــده بود. تالشــى كه 
در نهايــت به خلق نخســتين نمونه هاى لوگوهاى 
مناســبتى يا به اصطالح Doodle منجر شــد. كمى 
بعــد او عهده دار كل طراحى ها و نوآورى هاى تمام 
محصــوالت پلتفرم هــاى تبليغاتــى و اندازه گيرى 
و تحليلى گوگل شــد. اين پلتفرم هــا در واقع منابع 
اصلى درآمد گوگل را تشــكيل مى دهند. هرگاه در 
وبــالگ يا ســايتى روى لينك هــاى تبليغاتى كليك 
مى كنيد، هرگاه بــراى ارزيابى وضعيت ترافيك و 
ميزان بازديدهاى ســايت خــود از آناليتيكز گوگل 
اســتفاده مى كنيد، به طور مســتقيم با محصوالتى 
ســروكار داريد كه تحت نظارت و رهبرى سوزان 

توسعه داده شده اند.
ســوزان تــا اكتبر ســال 2010 يكــى از ده ها 
نايب رئيس گــوگل بود. اما باالخــره در اين زمان 
هيئت تصميم هاي راهبــردى گوگل، اعالم كرد كه 
گوگل مى خواهد او را به ســمت نايب رئيس ارشــد 
(كه تا آن زمان در گوگل تنها هشت نفر بودند) ارتقا 
دهد. به اين ترتيب او به هشــت نايب رئيس ارشــد 
ديگرى پيوست كه تنها يك نفر آن ها (شونا  ال براون 
ناظر عمليــات اجرايى) زن بود. به رغم اين ارتقاى 
شــغلى كار روزانه او همچنان بــدون تغيير مانده 

است: نظارت بر تمام محصوالت تبليغاتى گوگل! 

در ايــن ســال (2010)، حــدود 96 درصد از 
ســود 28/2 ميليارد دالرى گوگل مديون برنامه  ها 
و پروژه هاى ســوزان ووى چيتسكى در بخش هاى 
 AdSense و AdWord مختلف كســب وكار گوگل از

گرفته تا DoubleClick و يو تيوب بود. 

اما سوزان هنوز براي آينده گوگل رؤياهاي 
فراواني در سر دارد. او در مصاحبه اي با وايرد 
در مــورد برنامه هايــي كــه براي ســال آينده 
دارد، مي گويــد: «هرچند تبليغات در كنار نتايج 
جســت وجو به خوبــي كار مي كند و ما موفقيت 

زيادي در اين عرصه داشته ايم، اما فكر مي كنيم 
كه هنوز مي توانيــم نوآوري هاي ديگري را نيز 
در اين عرصه شــاهد باشــيم. ما هميشه به اين 
فكــر مي كنيــم كه يك تبليغ كامل چيســت؟ يكي 
از چيزهايي كه متوجه شــده ايم اين است كه ما 
در برخــي بخش هاي بازار تبليغات به تجربه اي 
متفاوت نياز داريم. به عنوان مثال اگر شــما يك 
خــرده فروشــي داريد و محصوالتــي را براي 
فــروش عرضه مي كنيد، ما مي خواهيم تصاوير 
و قيمت هاي اين محصوالت را هم در تبليغاتمان 
بگنجانيــم يا حتي آن هــا را بــه بازخوردهاي 
مشتريان مرتبط كنيم. اگر يك شركت فيلم سازي 
باشيد،  ترجيح مي دهيم يك ويديو (مثًال تريلر يك 

فيلم) را در تبليغات شما به نمايش درآوريم.
يكــي ديگــر از بخش هــاي جالب توجه اين 
مصاحبه، نظر ســوزان ووي چيتســكي درباره 
ورود گوگل به عرصه شبكه هاي اجتماعي بود. 
بســياري معتقدند كه «شــبكه هاي اجتماعي» از 
ابتدا در گوشت و پوست گوگل نبوده است و به 
همين  دليل گوگل نمي تواند در اين عرصه موفق 
شــود. ســوزان در اين باره مي گويد: «تبليغات 
هم از ابتدا در گوشــت و پوســت گوگل ريشــه 
نداشــت، اما اكنون ديگر ايــن موضوع صحت 
نــدارد. گوگل زماني وارد عرصه جســت وجو 
شــد كه آلتاويســتا در آن حكم فرمايي مي كرد. 
شــبكه هاي اجتماعي هنوز در مراحل نخستين 
شــكل گيري هســتند و راه هاي بســياري براي 
اجتماعــي كردن محصوالت و خدمات ما وجود 
دارد كه كاربردهاي جذابي نيز به دنبال خواهند 

داشت.»
نيويورك تايمز ووي چيتسكي را «مهم ترين 
فــرد گوگلــى كــه تا كنــون دربــاره او چيزى 
نشــنيده ايد» ناميده اســت. كسى كه در فهرست 
قدرتمندترين زنان جهان كه از ســوى فوربس 
منتشــر شده است در رتبه شانزدهم قرار دارد. 
در نهايت او كســى اســت كه در پاسخ به سؤال 
استيون لوى كه از او پرسيده بود؛ چرا هنوز در 
ســمت خود باقى مانده اســت در حالى كه ديگر 
چيزى براى بهينه سازى و پيشرفت باقى نمانده 
(همــه چيز تا حد نهايى گســترش يافته و بهبود 
بخشيده شده است) پاسخ داده بود: «پس چرا تو 
كتابت را درباره گوگل نوشتى؟ (اشاره به كتاب

 In The Plex) گوگل جايى جذاب و فريبنده است. 
كتاب تو هنوز به پايان نرسيده است. من در حال 
ايجاد، زندگى كردن و ســاختن فصل هاى بعدى 

اين كتاب هستم.» 

اركان 8 گانه نوآوري از نگاه سوزان ووي چيتسكي
از زمان استخدام به عنوان كارمند شماره 16 گوگل 
تا رسيدن به سمت رهبري بخش تبليغات اين شركت، 
ســــوزان تجربه هاي فراواني اندوخته است كه حاصل 
 آن ها را در مقاله اي كوتاه با نام «اركان 8 گانه نوآوري» 
منتشر كرده اســــت. او در اين مقاله عنوان مي كند كه 
بزرگ ترين نوآوري ها و اختراعات، چيزهايي هســــتند 
كه مــــا آن ها را بديهي مي پنداريم و تأكيد مي كند كه در 
دنياي پرشــــتاب امروز، مهم ترين كار براي شركتي كه 
مي خواهد نوآور بماند اين اســــت كه فرهنگ نوآوري 
را در محيط كار خود نهادينه كند. او به هشــــت اصل و 

روش براي رســــيدن به اين هدف اشاره مي كند كه به 
ترتيب عبارتند از:

- هدفي ارزشمند انتخاب كنيد
- بزرگ بيانديشيد، اما كوچك شروع كنيد

- به دنبال نوآوري تدريجي باشيد، نه كمال آني
- همه جا به دنبال ايده ها باشيد

- همه چيز را به اشتراك بگذاريد
- تخيل جرقه اين سيستم است و داده ها سوخت آن

- به يك پلتفرم تبديل شويد
- از شكست خوردن نترسيد

ما هميشه به اين فكر مي كنيم 
كه يك تبليغ كامل چيست؟ 

يكي از چيزهايي كه 
متوجه شده ايم اين است 
كه ما در برخي بخش هاي 
بازار تبليغات به تجربه اي 

متفاوت نياز داريم. اگر شما 
يك خرده فروشي داريد 

و محصوالتي را براي 
فروش عرضه مي كنيد، 
ما مي خواهيم تصاوير و 

قيمت هاي اين محصوالت 
را هم در تبليغاتمان 

بگنجانيم يا حتي آن ها را به 
بازخوردهاي مشتريان مرتبط 

كنيم. 


