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»محمد مهدیان« پژوهشگر »گوگل« در گفتوگو با »شرق« تاکید کرد:

سرمایهگذاریهای علمی-پژوهشی دیربازده است
گـروه علم :دکتر »محمد مهدیان« از فارغالتحصیالن دوره کارشناسـی دانشـگاه
صنعتیشـریف در رشـته مهندسـی کامپیوتر اسـت .او دوره کارشناسیارشد را
در رشـته علومکامپیوتر در دانشـگاه تورنتـو و دوره دکترای خود را در دانشـگاه
»امآیتی« در رشـته ریاضیات کاربردی به پایان رسـاند .دکتر »مهدیان« پس از
اتمام تحصیالت ابتدا به عنوان پژوهشـگر پسـادکترا در شـرکت مایکروسـافت
مشـغول بـه تحقیق میشـود .پـس از آن مدتـی در مرکـز تحقیقاتـی یاهو و در
حال حاضر در مرکز تحقیقاتـی گوگل کار میکند .خودش درباره حوزه کاریاش
میگوید »زمینه کار من بهطورکلی در نقطه مشترک مباحث الگوریتمها و اقتصاد
و نظریهبازیهـا و بهطورخـاص کاربرد این مباحث در طراحی مکانیسـم برای
قیمتگـذاری و اختصاص فرصتهای تبلیغاتی و تحلیل شـبکههای اجتماعی
است «.خالصه آنکه وی زمینه اصلی تخصصش را الگوریتمها معرفی میکند.
ﻋﻜﺲ:ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺷﺨﺼﻰ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪﻳﺎﻥ

 چگونه به زمینهای که هماکنون در آن مشـغول هستید ،عالقهمند شدید
و تحصیالت و تحقیقاتتان را در این زمینه ادامه دادید؟
همــه اینها بهتدریج اتفاق افتاد .شــاید نقطه شــروع آن مســابقات المپیاد
بــود که اول مــن را بهعنوان مســابقهدهنده به حل مســالههایی کــه نیازمند
خالقیــت بودند ،عالقهمند کــرد و پس از آن به عنوان طراح ســوال در کمیته
المپیاد ،کنجکاوی پرســیدن ســوالهای جدید را برانگیخــت و فوتوفن نحوه
تعریف مســاله را به من آموزش داد .در دوره کارشناســی در دانشگاهشریف با
دکتر »عباداﷲ محمودیان« )اســتاد ریاضی دانشگاه صنعتیشریف( شروع به
کارهای تحقیقاتی در زمینه ترکیبات و نظریه گرافها کردم که این آغاز زندگی
تحقیقاتــی من بود .در دوره کارشناسیارشــد و دکترا هم موضوع تحقیقاتیام
در زمینــه علوم نظری کامپیوتر و مرتبط با ترکیبات و روشهای احتماالتی بود
و البته با گذراندن درسهای مختلف در این دورهها با زمینههای دیگری مانند
نظریه بازیها و اقتصاد نیز آشنا شدم.
 زمانـی که شـما تصمیم به ادامه تحصیـل در خارج از کشـور گرفتید ،آیا
این کار در داخل کشـور ممکن نبود؟ تحصیل در خارج از کشـور چه مزایایی
برای شما ایجاد کرد؟
در آن زمان استادان زیادی در ایران در زمینه علوم نظری کامپیوتر مشغول
تحقیق نبودند .مهمتر از آن ،صرف رفتن به محیط جدید و تعامل با اســتادان
و محققان جدید ،به گسترش افق و پهنه دید یک دانشجو بسیار کمک میکند.
شــما وقتــی به خــارج از کشــور میروید ،بــا مجموعه جدیــدی از محققان و
زمینههای تحقیقی جدید مواجه میشــوید و ممکن اســت مســایل جدیدی را
که قبال ندیده بودید ،ببینید و عالقهمند شــوید و در آن زمینهها به کارتان ادامه
دهید.
 زمینه کاری شما با نظریه بازیها در ارتباط است .آیا در دوران تحصیل
هم در زمینه نظریه بازیها مشغول بودهاید؟
زمانی که من در دوره دکترا بودم ،تازه پای نظریه بازیها به علوم کامپیوتر
باز شده بود ،من هم در همان زمان با این نظریه آشنا شدم.
 نظریه بازیها چقدر در زمینه پژوهشی شما ،کاربرد داشته است؟
نظریــه بازیهــا ابزار مهمــی در علم اقتصــاد و بهطورکلــی در طراحی و
تحلیل سیستمهای اقتصادی یا اجتماعیای است که متشکل از افراد مختلف
با انگیزهها و هدفهای مختلف هستند .شما وقتی میخواهید چنین سیستمی
را طراحــی یا تحلیل کنید ،باید در نظر بگیرید کســانی که در سیســتم شــرکت
میکنند ،هرکدام انگیزههای خاص خودشــان را دارنــد و میخواهند نتیجه را
بهنوعی برای خودشــان بهینه کنند .به همین دلیل عملکردشــان در سیســتم،
لزوما همان طوری نیســت که شــما از آنها انتظار دارید ،بلکه بهگونهای عمل
میکنند که ســود خودشــان را بهینــه میکند .چنین سیســتمهایی معموال به
صورت بازیهایی مدل میشوند که در آن هر شرکتکننده تابع هدف خودش
را بهینــه میکنــد و در نتیجه سیســتم به ســمت یک نقطه تعادل ســوق پیدا
میکند .در زمان طراحی چنین سیســتمی ،مهم است که در نظر داشته باشیم
کــه نوع طراحی سیســتم ،بــر رفتار افراد در آن سیســتم و در نتیجــه بر نقطه
تعادلیای که درنهایت سیســتم به آن خواهد رســید ،تاثیر دارد .یک نمونه از
کاربرد این روش ،نظریه طراحی مکانیســمهای مزایده برای فروش کاالهاست.
معموال بــرای طراحی چنینمکانیســمهایی ،فرض میکنیم هر شــرکتکننده
تابــع مطلوبیتی بــرای نتیجه مزایــده دارد که فقط خــودش از آن اطالع دارد
و هدفش بهینهکردن این تابع مطلوبیت اســت .هدف ما طراحی مکانیســمی
اســت که نقطه تعادلی آن ویژگیهای مطلوب ما را داشــته باشد .برای مثال،
موتور جســتوجویی مانند گوگل هرثانیه به پرســشهای هزارانکاربر پاســخ
میدهد و در کنار هرکدام از این پاســخها ،شــرکتهای متعددی عالقهمند به
نمایش آگهیهای تبلیغاتیشان هســتند .موتور جستوجو برای تعیین اینکه
این فرصتهای تبلیغاتی به کدامیک از این شرکتها اختصاص داده شود و به
چه قیمتی ،هزارانمزایده در ثانیه اجرا میکند .یک تغییر کوچک در مکانیســم
این مزایدهها ،میتواند میلیاردهادالر ســود موتور جستوجو را باال و پایین کند
و همچنیــن اثر زیادی در میزان رضایت کاربران موتور جســتوجو و همچنین
میــزان رضایت شــرکتهای تبلیغاتــی دارد .در نظرگرفتن همــه این فاکتورها
الزمه طراحی مکانیسم برای چنین سیستمی است .البته این را هم باید بگویم
که در عمل ،معموال مسالهها خیلی پیچیدهتر از مدلهای نظری هستند .برای
مثال معموال شــرکتکنندگان بهخوبی تابع مطلوبیتشــان را بهینه نمیکنند
یــا حتی خود اطــالع دقیقی از میــزان مطلوبیت یک نتیجــه ندارند .به همین
دلیل اغلب نتایج گرفتهشــده از مدلهای نظری بهطور مســتقیم قابلاستفاده
در کاربردهای عملی نیستند.
 پس به نظر شما ،آیا نظریه بازیها ،نظریهای غیرکاربردی است؟
قطعــا نــه! مدلهای نظــریای مانند نظریــه بازیها حتی اگــر نتایجی به
دســت ندهند که بهطور مســتقیم قابلاســتفاده در دنیای واقعی باشند ،برای
بهدستآوردن شهود ســطح باال درباره دنیای واقعی و اینکه در عمل چگونه
باید مسایل واقعی را حل کرد ،بسیار مفید هستند.
 فرض کنید شرکتی نوشابهای تولید میکند ،کل هزینه بستهبندی و تولید
و عرضه تا مغازه هزار تومان میشـود ،قیمت فروش را هم هزارو۵۰۰تومان
تعیین کنند .نظریه بازی اینجا چه نقشی دارد؟
ســوال خوبی اســت .شــرکت اگر بخواهــد آنالیز کنــد که در صــورت این
قیمتگذاری ،چه اتفاقی خواهد افتاد ،باید بررســی کند خریداران چه تابعی را
بیشــینه میکنند و در نتیجه چه عکسالعملی به قیمتگذاری نوشــابه نشان
خواهنــد داد .فرضــا در این مورد ،اگر قیمت تعیینشــده در مقایســه با قیمت
کاالهای مشــابه باال باشد ،ممکن اســت عده زیادی از محصوالت شرکتهای
رقیب اســتفاده کنند و درنتیجه ســود شــرکت کمتر شــود .در مثالهای دیگر،
ماجرا ممکن است حتی پیچیدهتر هم باشد .فرض کنید شما میلیونهافرصت
تبلیغاتــی مختلف در اختیار داشــته باشــید و بخواهید ایــن فرصتها را برای
شرکتهای تبلیغاتی قیمتگذاری کنید )درست مثل همان کاری که موتورهای
جســتوجویی ماننــد گــوگل ،یاهــو و مایکروســافت میکننــد و فرصتهای
تبلیغاتی را به تبلیغکنندهها میفروشند( .بسیاری از این فرصتهای تبلیغاتی،
بهنوعــی کاالهای مشــابه همدیگر هســتند و درنتیجه قیمت آنهــا باید با هم
متناســب باشــد .در نظرگرفتن همه این رابطهها و اســتراتژیهای ممکن برای
خریــداران ،مســاله قیمتگذاری را بســیار پیچیده میکند .عالوهبــر این ،جنبه
الگوریتمی مســاله )اینکه این قیمتها در زمان کوتاه قابلمحاسبه باشند( هم

پیچیدگی مساله را دوچندان میکند.
 بهنظـر میرسـد تبلیغـات بـا بحـث روانشناسـی ارتبـاط دارد ،یعنـی
روانشناسـان میتوانند بگویند چه تبلیغاتی میتواند موثر باشد یا نباشد .اما
قیمتگذاریها در حوزه اقتصاد اسـت و به ریاضی مرتبط است .چطور این
دوموضوع مختلف به هم مربوط میشوند؟
روانشناســی تبلیغــات از نظر تحقیقاتــی بحث مهمی اســت ،اما در عمل
قســمت زیادی از کارهایی که انجام میشود ،بخش روانشناسی ماجرا نیست،
بلکه اســتفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشــینی برای یادگیری این اســت که
کدام تبلیغات درســتتر است و کارآیی بهتر و بیشتری دارد .این الگوریتمها با
امتحانکردن گزینههای مختلف و مشاهده اثر آنها ،در درازمدت کشف میکنند
کــه بــرای هرفردی ،چــه تبلیغی بهتر اســت و درنهایت به یک جــواب بهینه
همگرا میشــوند .برای درک اینکه چرا این جواب بهینه است ،میتوان بررسی
کرد که از نظر روانشناسی چه معنیای دارد ،اما شاید در عمل خیلی احتیاجی
نباشد که وارد بحث روانشناسی شویم تا بتوانیم چنین سیستمی را بهینه کنیم.
 منظورتان از یادگیری ماشینی چیست؟
یادگیــری ماشــینی ،نــام شــاخهای در علــوم کامپیوتــر با هــدف طراحی
الگوریتمهایی است که بتوانند نمونههای دادهشده را مشاهده کنند و براساس
آنها چیزی جدیدی یاد بگیرند ،مثال برای اینکه سیستم کامپیوتری بتواند صدای
انســان را تشــخیص دهد ،چندمیلیوننمونه از صدای انســان تهیــه کرده و به
یــک الگوریتم یادگیری میدهند .اگــر الگوریتم خوبی بــرای یادگیری طراحی
شــده باشد ،سیستم بعد از شــنیدن یکمیلیون نمونه ،میتواند یاد بگیرد و اگر
نمونه جدیدی به آن دادید و نگفتید صدای انســان اســت یا نه ،خودش بتواند
تشخیص دهد که صدای انسان است یا نه.
 بهنظر شـما ،چه عواملی باعث میشوند تا شـرکتی مانند گوگل ،به غول
بزرگی تبدیل شود؟
برای پاســخدادن به این پرســش نمیتوان به گوگل مانند یکشــرکت تنها
نگاه کرد ،چون گوگل زاییده اکوسیســتمی اســت که در »دره سیلیکون« وجود
دارد .در این منطقه )در جنوب شــهر سانفرانسیســکو( هرســاله تعداد بســیار
زیادی شــرکتهای نوپا )اســتارتآپ( متولد میشوند .موسسان این شرکتها
معموال متخصصانی هســتند که قبال در شرکتهای دیگر یا در دانشگاهها کار
کردهاند و با تکنولوژیهای مربوطه آشــنا هســتند .همچنین ســرمایهگذارانی
هســتند که این شــرکتهای نوپا را بررسی و آنهایی را که بهنظر میرسد آینده
روشــنی دارند ،حمایت میکنند و سرمایه الزم برای ادامه کار را در اختیار آنها
قرار میدهند .از بین هرهزار شــرکت نوپایی که شــروع به کار میکنند ،شــاید
۹۵۰تا با شکســت مواجه شــوند یا موفق به دریافت ســرمایه نشوند یا سرمایه
دریافتشــده را مصرف میکنند بدون اینکه به نتیجه برسند .بقیه شرکتهایی
که موفقیتهای معقولی دارند ،به کارشــان ادامه میدهند و شاید در این بین
یکی از آنها هم ،شــرکتی مانند گوگل شــود .به همین دلیل نمیتوان گوگل را
بهصورت تکی و جداگانه بررســی کرد ،همینطــور که نمیتوان فقط به بلیت
برنده التاری توجه کرد ،بدون اینکه حواســمان باشــد کــه بلیتهای بازندهای
هم وجود داشتهاند .تمام بدنه این اکوسیستم است که باعث میشود نوآوری
وجود داشــته باشــد .البته نوآوریهایی را که گوگل در ابتدای کار خود داشت،
نباید از یــاد برد .گوگل از همان ابتدا ،تحولی در دنیای موتورهای جســتوجو
پدید آورد .اینترنت چندسال قبل از گوگل در حد قابلتوجهی رشد کرده بود ،به

دستاورد دانشگاهها در زمینه پژوهشی ،چه در داخل ایران و چه در
خارج از آن ،عمدتا دستاوردهای درازمدت است .اگر توقع دستاورد
کوتاهمدت داشته باشید ،نتیجه چندانی عاید شما نمیشود .اینکه االن
ببینید دستاورد دانشگاههای خارج از ایران ،شرکتهایی مانند گوگل
است ،به این معنی نیست که این دانشگاهها طی پنجسال گذشته در
این زمینه سرمایهگذاری کرده و نتیجه گرفتهاند ،بلکه این دستاوردها
نتیجه سرمایهگذاری صدساله است
طوری که شــما با جســتوجوی هرواژهای با خیل عظیمی از صفحههای وب
مواجه میشدید که نمیتوانستید همه آنها را بررسی کنید تا صفحه موردنظر
خودتان را پیدا کنید .حاال اگر این نتایج جســتوجو به شکل اتفاقی چیده و به
کاربر عرضه میشــد ،عمال اســتفادهای برای کاربر نداشــت .مهمترین نوآوری
گــوگل در ابتــدا در چینش نتایج جســتوجو بــود .بهطوری که نتایــج بهتر و
بهدردبخورتر در رتبههای باالتر قرار بگیرند .همین موضوع باعث شد که گوگل
در آن زمان ،به بهترین موتور جستوجو تبدیل شود .در ادامه هم ،تکنیکهای
مدیریتی بودند که باعث شــدند گوگل در این اندازه باقی بماند .اهمیتی که در
گوگل به نوآوری داده میشــود ،واقعا قابلتوجه اســت .بهطور مثال در گوگل،
شما میتوانید یکپنجم از زمان کاری خودتان را به تحقیق بپردازید و خیلی از
موفقیتهای گوگل از دل همین پروژههای ۲۰درصدی درآمدهاند.
 محیط کاری در گوگل چطور است؟
یکی دیگر از مزایای گوگل شــاید همین مطلوببودن محیط کاری در گوگل
باشــد .غذاهای خوب و متنوع و رایگان ،کافههای خوب ،سرگرمیهای فراوان،
میانگین سنی جوان و فضای پویا و جویای نوآوری خیلی به جو داخلی شرکت
کمــک میکنــد .برای همین جذب نیروی انســانی و حفظ آن هــم برای گوگل
سادهتر میشود.
 جای چهچیزی در حوزههای کاری ایران خالی است؟
بهنظر من این ســاختار باید در ایران ایجاد شــود که بهطور مثال اگر شرکتی
با ایدههای خوب مشــغول به کار است ،بتواند رشدش را ادامه دهد و سرمایه
جــذب کند و اگر شــرکت نوپایی موفق بود ،مکانیســمهای بــازار )مانند ورود

به بازار بورس یا خرید توســط شــرکتهای بزرگتر( ایــن موفقیت را تبدیل به
موفقیت اقتصادی برای موسســان شرکت کند .چنین ساختاری در مناطقی که
قطب تکنولوژی دنیا هستند جا افتاده ،اما ایران هنوز در ابتدای این مسیر است.
 اگر امکان دارد ،دقیقتر توضیح دهید زمینههای تحقیقاتیتان در گوگل
یا یاهو چه مواردی بوده است؟
یک مورد مباحث الگوریتمی و اقتصادی در طراحی و تحلیل سیســتمهای
ارزیابی ،تخصیص و قیمتگذاری تبلیغات اســت که در این باره توضیح دادم.
یــک موضوع تحقیقاتی دیگرم تحلیل شــبکههای اجتماعی اســت .هدف این
مبحث تحلیل دادههای موجود از شبکههای اجتماعی بهمنظور درک ساختار
این شبکهها و همچنین کشف اتفاقاتی است که در این شبکهها میافتد.
 با توجه به اینکه گوگل یکی از پرمراجعهکنندهترین سایتهاسـت ،برای
مردم جالب است که ساختارش چیست و در چه حوزههای تحقیقاتی فعال
است؟
گوگل شــرکت خیلی بزرگی اســت و ســخت اســت کل ســاختار یا حیطه
عملکردش را بهطور خالصه توضیح دهیم .شــرکتهای بزرگ ،سرمایه زیادی
دارند و در زمینههایی که ممکن اســت در آینده مهم شود ،سرمایهگذاریهای
زیادی انجام میدهند و به همین دلیل بسیار گسترده است .اما بهطور خالصه
اگــر بخواهــم بگویم این اســت که اوال تمرکــز اصلی گــوگل در زمینه علوم و
مهندســی کامپیوتر و در عرصه اینترنت اســت .خود گوگل هدف اصلیاش را
بهطــور خالصه »منظمکردن همه اطالعــات و دانشهای موجود در دنیا و در
دســترس و مفیدکردن ایــن اطالعات« تعریف میکنــد .در زمینههای مختلف
هــم فعالیتهای زیادی انجام داده که همهشــان بهنوعی در راســتای همین
هــدف بــوده اســت :محصــول اولیه گــوگل که جســتوجو روی وب اســت.
یوتیوب ویدئوها را دســتهبندی و قابلجســتوجو میکند .گوگلبوکس سعی
کرده کتابها را اســکن کرده و قابلجســتوجو کند .گوگلمپ هم که نقشــه
تمام شــهرها و کشــورهای مهم دنیا را تهیه کرده تــا مراجعهکنندگان بتوانند
هرآدرســی را در هرجــای دنیا پیدا کــرده و تصویر هرخیابانی در هرشــهری را
مشــاهده کنند .همه اینها در هدف اصلی گوگل میگنجد .گوگل در بسیاری از
زمینهها هم سرمایهگذاری میکند که شاید در آینده به نتیجهای برسند یا نه.
 خودتان برای آینده چه برنامههایی دارید؟
زمینــه کاری مــن در مورد الگوریتمها و نظریه محاســبات اســت که موارد
مختلفی میتواند در آن بگنجد ،مثال به زمینههای مرتبط با اقتصاد عالقهمندم
و تحلیل سیســتمهایی که به صورت مرکزی اداره نمیشوند و از تعداد زیادی
افراد یا اجزا مختلف تشکیل شده ،برایم جالب است .اینکه هرکدام از آن اجزا
رفتار خودشــان را دارند ،در نتیجه باید بتوانید کل سیستم را درک کنید و بدانید
چه میکنند .بحث شــبکههای اجتماعی هــم بهنوعی در این حیطه میگنجد
برای اینکه برای تحلیل شــبکههای اجتماعی ،باید رفتار تعداد بســیار زیادی از
کاربران را بفهمید چون لزوما آنطور که شــما به آنها میگویید ،رفتار نمیکنند،
بلکه طوری که خودشان میخواهند رفتار میکنند .احتماال در آینده هم زمینه
کاریام در همین مورد خواهد بود.
 بهنظر میرسـد رفتار اقتصادی مردم قابلدسـتهبندی نیسـت ،مثال در
خرید پوشـاک ،برای یکنفر قیمت ،براییک نفر دیگر دوام یا جذابیت مهم
باشـد .وقتـی میخواهید رفتـار اقتصادی مـردم را ارزیابی کنیـد ،اوال تنوع
خیلی زیاد است دوما کسی نیست که برای شما توضیح دهد با چه انگیزهای
از یک مارک بهخصوص خرید میکند .شـما چطـور میتوانید این رفتارها را
تحلیل کنید.
همانطور که گفتید رفتار تکتک افراد ،چندان قابلپیشبینی نیســت چون
افراد خیلی متفاوت هســتند و اولویتهای مختلفی دارند .اما وقتی بهصورت
کالن به جامعهای نگاه میکنیم که متشــکل از هزاران و میلیونها فرد اســت،
رفتــار کلــی جامعه قابلپیشبینیتر اســت .از این مورد هــم در اقتصاد و هم
در بررســی سیستمهای آنالین خیلی استفاده میشــود .به عبارت دیگر گاهی
میتوان تعیین کرد که یک جامعه چطور رفتار میکند ،هرچند شــناخت رفتار
تکتک افراد ممکن نباشد.
 مشـکلی کـه در جامعه امروز ایـران وجـود دارد و دانشـگاهیها هم به
آن اذعان دارند ،این اسـت که در ایران امروز پول زیادی برای دانشـگاهها
هزینـه میشـود ،اما دسـتاورد ملموس و عینی نـدارد .به نظر شـما ،تفاوت
دانشـگاههای کشـورهای دیگـر بـا کشـور مـا چیسـت کـه در آن کشـورها
هزینههای صرفشـده دستاورد دارد ،اما در ایران دستاورد ندارد و استاد و
دانشجو هم از این موضوع ناراضی هستند.
با این گزاره موافق نیســتم که در ایران هزینه صرفشده در دانشگاهها هدر
میرود و دســتاوردی ندارد .دســتاورد دانشــگاهها در زمینه پژوهشــی ،چه در
داخــل ایــران و چه در خارج از آن ،عمدتا دســتاوردهای درازمدت اســت .اگر
توقع دســتاورد کوتاهمدت داشــته باشــید ،نتیجه چندانی عاید شما نمیشود.
اینکــه االن ببینید دســتاورد دانشــگاههای خــارج از ایران شــرکتهایی مانند
گوگل اســت ،به این معنی نیســت که این دانشــگاهها طی پنجسال گذشته در
این زمینه ســرمایهگذاری کرده و نتیجه گرفتهاند ،بلکه این دســتاوردها نتیجه
ســرمایهگذاری صدســاله اســت .در مورد دانشــگاههای ایران هم نباید انتظار
داشته باشید که ســریع به نتیجه برسیم .به نظرم در دانشگاههای داخل ایران
هم کارهای معقولی انجام میشــود .دانشــگاههای ایران در زمینه آموزشــی
قطعا موفق بودند چون توانســتهاند افراد خوبی را تربیت کنند .بسیاری از این
فارغالتحصیالن به دالیل مختلف در خارج از ایران فعال هستند و عدهای هم
در ایران مشــغول به کار هستند .دســتاوردهای پژوهشی این دانشگاهها هم بد
نبوده اســت ،هرچند در این زمینــه هنوز راه درازی در پیــش داریم .اگر انتظار
بیشتری داشته باشیم ،باید خیلی بیشتر صبر کنیم.
ادامه در صفحه ۱۳
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آشنایی با »پریسا تبریز«

نامدارترینهای ایران در گوگل

شاهدخت امنیت گوگل

بازیگران عرصه صفرویک
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در گوگل او را با لقب »شــاهدخت
امنیت« گوگل میشناســند ،اما عنوان
کاری رســمی او مدیر بخــش امنیت
اطالعات اســت که مسلما در شرکت
گوگل ،مســوولیت کوچکی نیست .او
باید نقاطضعف و رخنهها و باگها را
مثال در مرورگر کروم شناســایی کند و
از برطرفشــدن آنها مطمئن شود .او
بــرای آنکه کارش را بــه بهترین وجه
انجام دهــد ،باید ذهنیــت یک مجرم
را داشــته باشد تا بهتر متوجه راههای
نفوذ شــود .او هرروز بایــد با دزدهای
هویــت مــردم مبــارزه و از اطالعــات
میلیونهانفــر حفاظــت کنــد .جالب
است که بدانیم این مسوولیت سنگین
را یکخانم جوان ایرانی به نام »پریسا
تبریــز« برعهده دارد .مســوولیتهای
»پریســا تبریــز« بســیار زیاد اســت به
همین دلیل قوانین ســفت و ســختی
بــرای مالقــات بــا او وجــود دارد و
خبرنــگاران نمیتواننــد در محل کار
او حضــور یابند ،بلکه ایــن مالقاتها
در جایــی ماننــد اتــاق کنفرانــس یــا
مکانهای عمومی صــورت میگیرد.
حتی در مکانهای عمومی هم حتما
بایــد یکمامــور امنیتــی و حفاظتــی
حضور داشــته باشــد» .پریســا تبریز«
و لشــکر »کالهســفید«های او دوست
دارند در مقابل هکرهای آنارشیســت
و آنهایــی که به قوانیــن خاص پایبند
نیستند ،بایســتند» .پریســا« در حومه
شــهر شــیکاگو بزرگ شــده است ،پدر
او یــک مهاجــر ایرانی و مــادرش یک
پرســتار لهســتانی-آمریکایی اســت.
جالب آنکه او تا سن کالج به کامپیوتر
عالقهای نداشت .درعوض ،او به هنر
عالقهمنــد بود ،ورزشهــای مختلفی
انجــام میداد و با دوبــرادرش رقابت
میکــرد .او در ریاضــی و علوم نابغه
بود و ســرانجام وارد دانشگاه ایلینویز
شــد .آنجا بــود که به مبحــث امنیت
عالقهمند شــد .یکمتخصص امنیت
بایــد بتوانــد کدهــای مخــرب را در
البــهالی انبوهــی از اطالعــات دیگر
ببیند و این هنری اســت که »پریســا«
دارد .او در ایــن زمینــه بــه حکایــت
جالبــی از دوران امپراتورهــای یونان
اشــاره میکنــد» :روزی امپراتــوری
تصمیم گرفــت پیامی ســری را برای
یــک امپراتــور دیگــر بفرســتد و از
آنجاکه نگران پیداشــدن نامه در حین
ماموریــت بود ،یــک بــرده را انتخاب
کــرد ،دســتور داد موهــای ســرش را
بتراشــند و بعــد پیام را روی پوســت
ســرش خالکوبی کنند ،بعد صبر کرد
تــا موهــای برده دوبــاره رشــد کند و
برده را به ماموریت فرســتاد «.جالب
اســت کــه بعــد از گذشــت قرنهــا،
هنوز هم خیلیها از شــیوه مشــابهی
برای رســاندن پیامهای خود استفاده
میکننــد؛ مثال دســتورهای »اســامه
بنالدن« در عکسهای پورنوگرافیک
پنهــان و بعــد در قالــب ایمیلهــای
معمولــی ارســال میشــدند! »تبریز«
و دوســتانش البتــه پیامهــای خــود
را در عکسهــای گربههــا پنهــان
میکنند و بــرای هم میفرســتند .در
عین حــال آنچه افرادی مثل »پریســا
تبریــز« مجبورند همواره در مقابل آن
مقاومــت کنند ،وسوســه پــول زیادی
است که به این افراد پیشنهاد میکنند
تا آنها کارهای غیرقانونی انجام دهند.
آنهــا بایــد از بین یک هکر مســتقل و
کارمند یک شرکت بزرگ ،فقط یکی را
انتخاب کنند .خیلی از شــرکتها مثل
گوگل حاضرند به افرادی که باگهای
برنامههــای آنهــا را پیــدا و گــزارش
میکننــد ،جایزههایــی بپردازنــد ،مثال
مواردی وجود داشــته کــه گوگل ۲۵
تا ۶۰هــزاردالر به این افــراد پرداخته
اســت» .پریســا تبریــز« از ســال۲۰۰۷
کارش را در گــوگل آغــاز کــرد .او
دهمین هکری بود که در این شــرکت
استخدام شــده بود ،اما امروزه ،بیش
از ۲۵۰متخصــص امنیتــی در گــوگل
کار میکننــد» .تبریــز« از مهندســان
گــوگل میخواهــد هنــگام طراحــی
مانند یــک مهاجم فکر کننــد و از این
راه باگها را برطرف کنند .همین گروه
»پریســا تبریز« بــود که در ســال۲۰۱۱
متوجــه هکشــدن شــرکت امنیتــی
» «DigiNotarشــدند ،ایــن موضوع
باعث شد حساب جیمیل صدهاهزار
کاربر ایرانی به خطر بیفتد.

امــروزه ایرانیــان بســیاری در شــرکتهای فناوری و بهویــژه گوگل
مشغول به کارند که برخی از آنان همچنان برای هموطنان ما در داخل
کشــور ناشــناختهاند .در ادامه ،با برخی از نامدارترین چهرههای ایرانی
دنیای فناوری آشنا میشویم.
»امید کردســتانی« مشاور ارشــد مدیرعامل گوگل و تاجر ایرانی-
آمریکایی است که در تهران به دنیا آمده است .وی در ۱۴سالگی
پــس از مرگ پدرش بــه کالیفرنیا رفت و مدرک کارشناســی خود را در
رشــته مهندسی برق در سال ۱۹۸۴از دانشــگاه ایالتی سنخوزه گرفت.
»کردســتانی« در ســال ۱۹۹۱موفــق به اخذ مــدرک کارشناسیارشــد
مدیریــت ارشــد کســبوکار ) (MBAاز دانشــگاه اســتنفورد شــد.
»کردستانی« که سابقه بیش از ۱۲سال فعالیت در زمینه فناوری سطح
باال در شرکتهای پیشرو اینترنتی را دارد ،بهواسطه مسوولیت برقراری
ارتباطات تجاری با شــرکتهای مهم ،صاحب تجارب ارزندهای شد که
وی را تا مرحله مشاور ارشدی گوگل پیش برد.
»لیلی بقاییراد« ،ایرانی مقیم آمریکا و مدیر تولید اندروید شرکت
گوگل اســت .دکتــر »بقاییراد« از محققــان و عضو هیاتمدیره
دانشــگاه اســتنفورد آمریکاســت .وی در ســال ۲۰۰۴معاون پژوهشی
دانشــگاه آیداهو آمریکا نیز بوده است» .بقاییراد« در سال ۲۰۱۰موفق
به اخذ دکترای خود در رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه استنفورد
آمریکا شــد .وی بعد از گرفتن مدرک دکترا ،دوســال بهعنوان مهندس
برنامهنویس در شــرکت »کی.ال.ای.تنکور« مشغول به کار شد .پس از
آن به مدت یکســال بهعنوان مدیر تولید در »آتیرتک« و بعد از آن هم
به گوگل پیوست .گفتنی اســت دکتر »بقاییراد« سال گذشته بهعنوان
میهمان ویژه و سخنران در مراسم پایانی مسابقه برنامهنویسی اندروید
به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشت.
»ترانــه رضوی« که دههپنجم عمر خود را پشتســر میگذارد،
تقریبــا از زمــان آغــاز بــه کار گــوگل و زمانــی که این شــرکت
چندان شــهرتی نداشــت ،همکاری خود با این شرکت را به درخواست
دومدیــر توانمنــد آن ،آغاز کرد .دکتــر »رضوی« فارغالتحصیل رشــته
پزشــکی از دانشــگاه جورج واشــنگتن و تخصص داخلی خــود را در
دانشــگاه استنفورد تکمیل کرده اســت .وی در تشکیالت مرکزی گوگل
در »ماونتین ویو« کالیفرنیا مشــغول طبابت اســت و مســوولیت حفظ
ســالمتی کارکنان گوگل را برعهده دارد .عالقه این پزشک ایرانیاالصل
به فعالیت در یک شــرکت فناوریمحور ،رفتهرفته بهسمت تکنولوژی
کشــیده شــد تا جایی که دوســت دارد بداند چگونه فنــاوری میتواند
ســالمت افراد را تحتتاثیر قرار دهــد و حتی چگونه میتوان از همین
تکنولوژی برای مراقبتهای پیشگیرانه استفاده کرد .این پزشک ایرانی
به درخواست مدیران گوگل حیطه فعالیتهای خود را از بعد داخلی،
بــه پهنه جهانی گســترش داد و عالوهبر پیغامهای ســالمتی که برای
گوگلیها ارســال میکند ،در وبالگ خود ،خطاب به تمام مردم جهان،
هشدارهایی را در زمینه پزشکی ارایه میدهد.
مدیــر مهندســی گــوگل از ســال ۲۰۰۴تاکنــون نیــز مهنــدس
ایرانیاالصلی است که در دانشگاه کرنل نیویورک درس خوانده
و عاشــق ساخت سیســتمهایی برای دسترســی آزاد و هرچه بیشتر به
محتوای اطالعاتی اســت .خودش میگوید عاشق ساخت سیستمهای
ارتباطی اســت که به کوچکسازی جهان تســریع بخشد و آن را مکان
بهتری برای زندگی کند» .رضا بهفروز« بزرگشــده چهارکشور مختلف
اســت و به دوچرخهسواری ،نقاشــی ،پخت غذا ،انجام کارهای بدیع و
جهانگردی عالقه دارد .این مهندس ایرانی شــاغل در گوگل که تاکنون
به ۴۰کشور دنیا سفر کرده ،مهندسی و انتخاب ماساژورهای این شرکت
را هم برعهده داشته است.
»مایک جزایری« مدیر محصوالت گوگل اســت که از سال۲۰۰۵
در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار شــده و در پســت مدیریــت
محصــوالت این شــرکت درگیر پروژههایــی نظیر گوگلتــاک )نرمافزار
پیامرســان جیتاک( ،پلتفرم رســانهای کروم ،پرینتر ابری گوگل ،پروژه
توســعه فرمت ویدئویــی متن باز و رایگان برای مشــاهده ویدئوهای با
کیفیت باال در وب و پرداخت حق اشــتراک مصرفکنندگان بوده است.
جزایری ۳۵سال دارد و در رشته  MBAبا گرایش مدیریت تکنولوژی در
دانشــگاه واشنگتن تحصیل کرده است .جزایری در پروژه کروم گوگل و
تولیدات برنامههای کاربردی گوگل هم کار کرده است.
»شیرین اســکویی« از جمله ایرانیان موفقی بوده که بزرگترین
شــرکت فناوریمحور آمریکا اقدام به جذب او کرده اســت .این
مخترع ایرانی توانســته ابداعاتی را از ســالهای  ۲۰۰۷تاکنون برای این
شــرکت داشته باشــد و از این جهت در فهرســت محققان برتر گوگلی
باشــد .بزرگترین ابداع این فرد برای گوگل ،قابلیت بهروزرسانی تقویم
آن با نرمافزارهای تولیدی شــرکتهای دیگر نظیر مایکروسافت است.
»اســکویی« مدیر پروژه بهروزرســانی تقویم گوگل بــوده و در ارتباط با
تجربهاش در این زمینه گفته است بسیاری از کاربران تا پیش از قابلیت
بهروزرسانی ،دچار سردرد میشــدند چراکه اگر از تقویم مایکروسافت
اوتلوک روی رایانه دسکتاپشــان اســتفاده میکردند ،نمیتوانســتند
محتوای آن را بهجای دیگری ببرند .وی میگوید با بهروزرســانی تقویم
گــوگل ،این امکان را فراهم کرد تا محتوای تقویمها را در هرسیســتمی
بتوانیم بهروز داشته باشیم.
»شــمیم صمــدی« هــم دیگــر مدیــری اســت کــه بــا تصدی
جایــگاه مدیریت محصوالت ایــن غول آمریکایــی ،تواناییهای
ایرانیــان را به جهانیان نشــان داد .وی که مدیریــت بخش برنامهریزی
تبلیغات این شــرکت را برعهده داشــت ،هماکنون موسس استارتآپ
 Stealth Ad Techدر نیویورکســیتی اســت» .صمــدی« نیــز ســمت
مدیریــت محصــوالت گــوگل را در پرونــده خــود دارد و دارای مدرک
کارشناســی مهندسی برق از دانشگاه دیویس کالیفرنیا است .وی دوبار
مدیــر محصوالت گوگل بود و روی چندپــروژه مهم تبلیغاتی و تجاری
کار کرده است» .صمدی« در ارتباط با راهاندازی شبکه ویدئو تبلیغاتی
آنالین گوگل میگوید ایده این کار را از یک ســوژه ابتدایی گرفته و آن را
به یک خط استراتژیک کسبوکار در گوگل تبدیل کرده است.
»مریم کام َور« بهواسطه فعالیتش چهرهای شناختهشده است و
تیم تجزیه و تحلیل فناوری گفتاری گوگل را رهبری میکند .وی
درصدد توســعه محصوالت گفتاری اســت و تحقیقات بسیاری در این
زمینــه انجام داده که برخی از آنها »ورودی صوتی برای دســتگاههای
اندرویــدی« و »تجزیــه و تحلیل جســتوجوی موبایلی« بوده اســت.
وی ۱۷اختــراع در طــول تصدی ســمتش در گوگل به ثبت رســانده و
هشــتمقاله علمی از او چاپ شــده اســت» .کامــور« فارغالتحصیل
دکتــرای علــوم کامپیوتر از دانشــگاه کلمبیا در ســال ۲۰۰۸اســت .این
محقق ایرانی عالقه بســیاری به تحقیقات در زمینــه رابطه کامپیوتر و
انسان ،دستگاههای کوچک و رابطهای جستوجوگر دارد.
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