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خودمان را باور کنیم
کسب وکار آینده

روحیــه  عظیمــی»  «جــواد 
ماجراجویــی دارد. خودش اعتراف 
می کنــد در دوران تحصیل هیچ گاه 
غــرق  درس هایــش  در  را  خــود 
از  نمره اش همیشــه  امــا  نمی کرد 

میانگین باالتر بود. 
در  مســعودیه  شــهرک  در  او 
جنوب تهــران به دنیــا آمد. پدرش 
شغل آزاد داشت و مادرش خانه دار 
بــود. دوران ابتدایی را در مدرســه  
«بقیه اهللا االعظــم» گذراند. تحصیل 
در آن دوران هم مشــکالت خودش 
را داشت. مدرسه شان هم سه شیفته 
بود و روی هر نیمکت هم سه، چهار 
دانش آموز می نشســتند. هرچند در 
زمــان تحصیــل «جــواد عظیمی»، 
مثــل امــروز امکانات آموزشــی و 
کمک آموزشــی فراوان نبــود، اما با 
این همه، او از معلمان خود به نیکی 
یــاد می کند: «معلمانــی هم بودند 
کــه تنها بــا اتکا به  کالم گرمشــان، 
دانش آمــوزی چون من را شــیفته 

خود و درسشان می کردند».
کارهــای  مدرســه  دوران  در  او 
بســیاری را تجربه کــرد؛ از آهنگری 
نزد پدر تا خیاطــی نزد عمو. بعدها 
هــم بــه کابینت ســازی عالقه مند 
شــد. اما او که همیشه می خواست 
چیزهای تــازه را تجربــه کند، همه 
عزمــش را جزم کرد تــا وارد دنیای 
مهندسان شود. او با جدیت و تالش 
و همچنین کمک گرفتن از دوســتان 
المپیادی خود، در رشــته مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه شاهد پذیرفته شد. 
را در هم دانشگاه  فوق لیسانســش 
علم وصنعــت با نمره عالی به پایان 
 رســاند. او در همان زمان هم مدت 
کوتاهــی در برخــی از دانشــگاه ها 
تدریــس می کرد امــا بــرای ادامه 
تحصیل در مقطع دکترا، به دانشگاه 

اورگان رفت. 
او دربــاره بــازار کار و اشــتغال 
می گویــد:  دارد.  جالبــی  نظــرات 
«بســیاری از جوانانی که از دانشگاه 
دارند  انتظار  فارغ التحصیل شده اند، 
دولت برایشان کاری انجام دهد مثال 
آنهــا را در جایی اســتخدام کند اما 
به نظر من حتــی در همین جامعه 
امــروز ایران که بیکاری زیاد اســت 
هم می توان شــغلی پیــدا کرد». او 
برای این ادعای خود اســتدالل هم 
دارد: من چندســال پیش هم برای 
تعطیــالت بــه ایــران آمــده بودم. 
آن زمان بیشــتر مــردم موبایل های 
ســاده ای داشــتند که فقط کارهای 
معمولی مانند تماس گرفتن را انجام 
می داد. اما این بار که به تهران آمدم، 
دیدم بســیاری از مردم موبایل های 
هوشمند دارند. بسیاری از این افراد 
با اســتفاده از موبایل، در شبکه های 
اجتماعــی عضو هســتند. کامپیوتر 
و اینترنت هم نســبت به ســال های 
پیشــرفت کرده است  گذشته بسیار 
که همه اینهــا نیازمند تخصص در 
زمینــه کامپیوتر و نرم افزار اســت». 
او می گوید بــه آینده جوانانی که در 
رشته های فنی و مهندسی تحصیل 
اســت  خوشــبین  بســیار  می کنند، 
چون بــازار کار ایران در این زمینه ها 
بســیار بکر و دســت نخورده است. 
اگر امروز کســی در آمریکا لیسانس 
برای  باشد،  و فوق لیسانس داشــته 
پیداکردن کار دچار مشکل می شود، 
حتی اگــر در خود آمریــکا تحصیل 
کرده باشد اما یک لیسانس کامپیوتر 
در ایران می تواند بسیار موفق باشد. 
امروزه در بستر موقعیت های تازه ای 
که اینترنــت و کامپیوتر فراهم کرده 
است، شــغل های بسیار زیادی پدید 
آمــده که می توان کســب و کارها و 
اینجا  را در  تجارت های پردرآمــدی 
راه انداخــت امــا پرداختن به چنین 
بســیار  آمریکا  در  کســب وکارهایی 
دشــوار اســت چون رقابت در آنجا 
بسیار سنگین و فشرده است. امروزه 
بســیاری از جوانان چینی راه و رسم 
کسب وکارهای اینترنتی را در آمریکا 
می آموزنــد و بعــد به کشورشــان 
می روند و آن را بومی می کنند که در 
بسیاری از موارد نیز موفق بودند. به 
نظر او، جوانان ایرانی هم می توانند 
جهانی،  تجربه هــای  بومی کردن  با 
پردرآمدی  اما  کسب وکارهای آسان، 

برای خودشان راه بیندازند. 

زاویه دید

یادداشتی درباره «خوددانشمندپنداری»
می دانم که نمی دانم

جمله ای مشهور؛ منسوب 
بــه ســقراط اســت کــه 
که  «می دانــم  می گویــد: 
جملــه ای  نمی دانــم!»، 
کــه در زمانه مــا به ندرت 
شنیده می شود. در مراودات روزمره؛ در خالل گفت وگوهای رایج ساده؛ 
الجرم به افرادی برمی خوریم که خود را در هر موضوعی فوق تخصص 
می دانند و شــنیدن عباراتی مانند «نمی دانم» یــا اطالعی در این زمینه 
ندارم، از دهان آنها تقریبا محال اســت. آنها تصور می کنند همه چیز را 
می دانند و بــه همین دلیل در قبال هر موضوعــی، نظری دارند. چنین 
افرادی با خواندن یک یا دو کتاب روان شناســی خود را روان شــناس و 
با مطالعه سرســری یکی، دو کتاب فلسفی، خود را فیلسوف می دانند. 
در ســال های اخیر افراد بســیاری را دیده ام که بــه موضوعات علمی 
عالقه مندنــد و حتی اخبــار رویدادهــای علمی را پیگیــری می کنند و 
احتمــاال گاهی کتاب هــای علم عمومــی در حوزه های غیر از رشــته 
تحصیلی شان را نیز مطالعه می کنند. تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست 
و بلکه باعث خوشحالی نیز است. مشکل از جایی پیش می آید که آنها 
در بــرآورد میزان فهم و درک و به عبارتــی در حجم دانش خود دچار 
سوءبرداشت می شوند. آنها راجع به کرمچاله ها، جهان های موازی، سفر 
در زمان، بوزون هیگز، شبیه ســازی و مسئله سلول های بنیادی، بیگ بنگ 
و... چیزهایی شــنیده اند و به صورت پراکنده اینجــا و آنجا راجع به آنها 
مطلب خوانده اند. از طریــق برنامه های تلویزیونی، مجالت، گپ وگفت 
با دوستان راجع به روان شناســی، فرهنگ، سیاست، تاریخ و... اطالعاتی 
گرفته اند ولی به تبع آن، این تصور برایشــان پیش آمده که درباره تمامی 
موضوعات مذکور صاحب نظر هســتند. البته بدیهی است هر فردی در 
جامعه انســانی آرای مخصوص به خــود را دارد و می تواند در البه الی 
گفت وگوها، نظریات شــخصی و برداشــت های خــود را از موضوعات 
مختلــف بیان کند، اما مشــکل از آنجایی آغاز می شــود کــه فرد توقع 
داشته باشد نظریات شــخصی اش به عنوان نظریات کارشناسی پذیرفته 
شــود و نه به عنــوان نظریات شــخصی. خوددانشــمندپنداری تعریف 
دقیق و به خصوصی ندارد و طیف گســترده ای را نیــز دربر می گیرد؛ از 
افرادی که صرفــا در میهمانی های خانوادگی کوچک به اظهار فضل و 
ایده پردازی های خام می پردازند گرفته تا کســانی که پا را فراتر گذاشته 
و هیچ فرصتــی را در شــبکه های اجتماعی مجــازی و نظایر آن برای 
فضل فروشی و ابراز نظر درباره مسائلی که کمترین اطالعی از آن ندارند، 
از دست نمی دهند. اما وجه اشتراک این افراد «عقاید خودمهم انگاری» 
(self -important ideas) اســت. «عقایــد خود مهم انــگاری» یکی از 
نشــانه های شیدایی (Mania) است. چنین افرادی زیاد و سریع صحبت 
می کننــد که ایــن مشــکل، فشــار کالم (pressure of speech) نامیده 
می شــود. همچنین غالبا از پرش افــکار (flight of idea) رنج می برند. 
برخی نیز افکار خودبزرگ بینی (grandios) داشــته و خود را مبدع آثار 
و اختراعات بزرگ می دانند. با گســترش علوم و توسعه اندیشه بشر در 
اعصار اخیر، حوزه های مختلف علوم پایه، مهندســی و حتی فلســفه 
و علوم اجتماعی به بخش های تخصصی تری تقســیم شــدند. به دلیل 
حجم باالی اطالعات در علوم مختلف، محال است فردی بر بخش های 
بزرگی از علوم احاطه داشــته باشــد. دانش هــا و فناوری ها، روزبه روز 
تخصصی تر می شــوند و هرکس درنهایت می تواند در یک یا شــاید دو 
شــاخه علمی متخصص باشد. به عبارتی، همه ما نسبت به دانش های 
دیگر خارج از حیطه صالحیت مان، بی ســواد یا کم سواد هستیم. ممکن 
است یک کیهان شــناس از جغرافیای آسیای جنوب شرقی هیچ نداند و 
یک مهندس مکانیک از دیالوگ دو نفر پزشک درباره نوار قلبی یک بیمار 
حتی یک کلمه هم سردرنیاورد. اینکه یک جراح متخصص بسیار باسواد 
و حاذق، کمتریــن اطالعی از روش اویلر در حل معادالت دیفرانســیل 
مرتبه اول نداشــته باشد، نه نقص است و نه کم سوادی. همان گونه که 
یک نفر مهندس بسیار خبره، کمترین اطالعی از روش های جراحی مغز 
در درمان پارکینسون ندارد. اگر ما درباره موضوع به خصوصی اطالعاتی 
نداریم یــا تنها چند کلمــه و عبــارت ناپخته از آن مبحــث می دانیم، 
هیچ مشــکلی پیش نمی آید اگر که فقط شــنونده باشیم. هیچ کس ما 
را بابــت چیزهایی که نگفته ایم ســرزنش نمی کند، اما زمانی که درباره 
موضوعاتی اظهار فضل می کنیم که کمترین سررشــته ای از آن نداریم، 
درحقیقت نادانی خود را آشکار کرده ایم. گفتن عباراتی نظیر «نمی دانم، 
یا «بایســتی در این زمینه مطالعه کنم» یا «اطالع دقیقی ندارم»، نه تنها 
نشــان نادانی نیســت، بلکه نهایت فهم و روحیه جست وجوگرانه فرد 
را می رســاند. یکی از پرسش های مؤسسه Eurobarometer در گزارش 
سال ۲۰۰۵ پیمایش فهم عمومی از علم چنین بود: «دایناسورها هم زمان 
با انسان ها زندگی می کردند». این گزاره غلط؛ در بین افراد مورد پژوهش 
نتایج زیر را دربرداشت: ۸۷ درصد از سوئدی ها، ۸۰ درصد از آلمانی ها، 
۷۹ درصد از دانمارکی ها و ۵۰ درصد یونانی ها و... به درســتی تشخیص 
دادند که این گزاره غلط اســت. بیشــترین انتخاب گزینه (نمی دانم) در 
کشور بلغارستان بوده که در آن ۳۹ درصد نسبت به درست یا غلط بودن 
این گزاره اظهار بی اطالعی کرده اند. هرچند در جدول نهایی، کشــورها 
براســاس جواب های درست رده بندی می شــوند و تفاوتی میان آنهایی 
که جواب غلط داده اند و کســانی که گفته اند (نمی دانم)، لحاظ نشده 
است، اما گر نیک بنگریم؛ گزینه «نمی دانم» وضعیت میانه ای را توصیف 
می کنــد. وضعیتی که فرد به صحت پاســخ اطمینان نــدارد از طرفی 
لزومی هم نمی بیند هرطور که شده و به هر قیمتی حتما گزینه صحیح 
یا غلط را عالمت بزند. گزینه «نمی دانم» نیز یک پاســخ اســت و از قضا 

(ندانستن) متضمن هیچ بار مفهومی حقارت بار نیز نیست. 
عموما افرادی کــه مطالعات عمیق تر و دقیق تــری از یک موضوع 
به خصوص داشــته اند، به دلیل آنکه با چالش ها و مسائل پیرامونی آن 
موضوع آشناترند، به حجم نادانســته های خود نیز آگاه ترند. به عبارت 
ســاده تر، فرد دانا می داند که چه چیز هایی را نمی داند. اما کســی که با 
موضوع درگیر نبوده و درک صحیحی از جوانب موضوع ندارد، به همان 
درک ســطحی بسنده کرده و ممکن اســت خود را صاحب نظر ارزیابی 
کند و به همین جهت از گفتن «نمی دانم» پرهیز کرده و هرطور که شده، 
نظری له یا علیه یک موضوع ارائه می کند. از دیگر سو از آنجایی که فرد 
به اسلوب و قواعد منطق گفت وگوآگاه نیست، صورت بندی و فرمالیسم 
منطقــی باطلی را پیش می گیرد و با فرافکنــی و به کارگیری مغالطات 
منطقــی، تالش می کند به هر قیمتی پیروز میدان باشــد. به بیان دیگر، 
هدف خوددانشــمندپندارها از اینکه خود را به بحث ها و دیالوگ هایی 
که اطالعات مخدوش و ســطحی از آن دارند، وارد می کنند، دســتیابی 
به حقیقت یا فهم بهتر یک موضوع نیســت. ورود به یک دیالوگ برای 
خوددانشــمندپندارها فرصتی برای ابراز نظر اســت. منش فرزانگی و 
دانایی اما به گونه دیگری است و دانایی چون سقراط، دلیلی برای تظاهر 

به دانایی نمی بیند و می گوید: می دانم که نمی دانم. 
*پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

سال دوازدهم    شماره 2340علم شنبه    13 تیر 1394

فرداى روشن

گروه علم: فاصله زیاد دانشگاه و صنعت، یکی از معضالت همیشگی جامعه 
ماســت که هم صنعتگران از آن گله دارند و هم فارغ التحصیالن دانشــگاه. 
صنعتگــران می گویند در دانشــگاه چیــز دندان گیری به دانشــجویان یاد 
نمی دهند و فارغ التحصیالن دانشــگاه سواد و تجربه کار در صنعت را ندارند. 
از آن طرف، فارغ التحصیالن هم می گویند صنعتگــران به ما و توانایی های 
ما اعتماد ندارند. به دنبال کارشناســی برای بررســی این موضوع بودیم که 
با «جواد عظیمی» آشــنا شدیم. «جواد عظیمی» ســال  ۲۰۱۲ دکترای علوم 
کامپیوتر را از دانشــگاه ایالتی اورگون دریافت کرد و از آن زمان تاکنون، در 
شرکت مایکروسافت مشغول کار اســت. خودش می گوید کارش را به زبان 
فارســی می توان «محقق اجرائی» تعریف کرد. او در بخش تبلیغات اینترنتی 
«بینگ» کار می کند. «بینگ» (bing. com) یک موتور جســت وجو اســت که 
مثل دیگر موتورهای جســت وجوی اینترنتی، کاربران را به سمت اطالعات 
دلخواه شان هدایت می کند. در فرصت کوتاهی که «عظیمی» برای تعطیالت 
به ایران آمد، دربــاره موضوعات مختلفی باهم گفت وگــو کردیم؛ ازجمله 
راهکار کشورهای دیگر برای اســتفاده از تجربه فارغ التحصیالن و همچنین 

ارتقای آن. 

 گفتیــد در بخش تبلیغات موتور جســت وجوی «بینگ» کار می کنید.  �
کارتان دقیقا چیست؟ 

هدف تبلیغات اینترنتی این است که تبلیغات مرتبط با موضوع جست وجو 
هم به  کاربر ارائه شــود. برخی از جســت وجوها، صرفا تبلیغاتی است؛ مثال 
یکی از کاربران به دنبال مدل خاصی از یک گوشــی تلفن همراه و اطالعاتی 
درباره امکانات و قیمت آن اســت؛ اما زمانی، کاربر به دنبال اطالعات درباره 
یک محصول خاص نیست. ما در دیتابیس (یا پایگاه داده های مان) به دنبال 
موارد تبلیغاتی هستیم و آن موارد را هنگام ارائه نتیجه جست وجو، به  کاربر 
عرضه می کنیم؛ برای مثال اگر کســی به دنبال گوشــی تلفن همراه اســت، 
موتور جست وجوی ما دیگر نباید تبلیغات کفش را به او نشان دهد. طبیعتا 
مــن اگر بتوانم در دیتابیس خودم دقیق تر بگردم و نتایج مرتبط تری به  کاربر 

عرضه کنم، بهتر می توانم توجه او را به خود جلب کنم. 
 این موضوع، چه ســود و فایده ای برای شرکت مایکروسافت یا بینگ  �

دارد؟ 
اگر کاربر روی این تبلیغات کلیک کند، پولی هم  عاید شرکت تبلیغات کننده 
(در اینجا شــرکت مایکروســافت) می شــود. اگر هم کلیلک نکند، که هیچ. 
پس اینجا هدف من این اســت تاجایی که امــکان دارد الگوریتمم را طوری 
طراحــی کنم که تبلیغی که ارائه می کنم، تا حــد امکان به موضوع مِدنظر 

کاربر نزدیک تر باشد و خالصه آنکه پولی  گیر شرکت ما بیاید. 
 بــا توجه به اینکه موضوعاتــی که افراد برای جســت وجو در موتور  �

جســت وجو انتخاب می کنند، زیاد و از طرف دیگر موارد تبلیغاتی که شما 
باید بین شــان بگردید و موضوع مرتبط را بیابید هم خیلی فراوان است، 
می توان احتمال داد زمان الزم برای نمایش نتیجه جست وجو زیاد شود. 
ســؤال خیلی خوبی اســت. اتفاقا یکی از مواردی که ما باید به آن توجه 
کنیم، همین زمان الزم برای نمایش نتیجه جست وجو است. اگر اشتباه نکنم 
آســتانه تحمل کاربر زیر ۵۰۰ میلی ثانیه (نیم ثانیه) است. این گفته یعنی ما 
فقط نیم ثانیه فرصت داریم نتیجه جســت وجوی کاربر را با نتیجه تبلیغات 
پیشنهادی خودمان به وی ارائه دهیم؛ اما اگر زمان ما از این مقدار بیشتر شد، 
کاربر حوصله اش ســر می رود و می رود ســراغ موتور جست وجوی دیگری. 
پس این موضــوع محدودیت زمان، کار را برای ما بســیار ســخت می کند؛ 
البته این را هم در نظر داشــته باشــید که ما در شــرکت مان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلی ثانیــه فرصت داریم نتیجه همــه این موارد را به  کاربــر عرضه کنیم. 
پس این موضوع یکی از محدودیت های الگوریتم من اســت. الگوریتم های 
بسیار پیشرفته ای هستند که نتایج خیلی خوبی هم ارائه می کنند، اما ممکن 
اســت دو ثانیه زمان ببرد. چنین الگوریتم هایــی، به دلیل همان محدودیت 
زمانی، کارآیی ندارند. پس الگوریتم مناســب آن است که در مدتی کمتر از 
۲۰۰ تــا ۲۵۰ میلی ثانیه کامل ترین نتایج را عرضه کنــد. ازاین رو کار ما صرفا 
افزایش ارتباط موضوعی بین موضوع جســت وجوی کاربر و پیشــنهادهای 
ما نیســت، بلکه هدف اصلی افزایش این ارتباط با درنظرداشتن محدودیت 

زمانی است. 
 شرکت های اینترنتی می گویند بیشتر درآمدشان از راه تبلیغات است.  �

مگر این روش چقدر درآمد دارد؟ 
خیلی! شما برای آنکه بهتر متوجه منابع درآمد شوید خوب است به دو 
موضوع دقت کنید؛ اولی درصد کلیک روی تبلیغات است که مقدار آن تقریبا 
بین ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد جست وجو است. این عبارت یعنی از صد نفری که 
به گوگل مراجعه می کنند، ۱۰ تا ۲۰ نفرشان روی پیشنهادهای تبلیغاتی هم 
کلیــک می کنند. در بینگ هم وضعیت به همین صورت اســت. عدد دومی 
هم که به آن باید توجه کرد این اســت که در ازای هر کلیک، به طور متوسط 
حدود یک دالر گیرشــان می آید؛ البته مواردی هم هســت که بیشتر گیرشان 
می آید. در نظر داشته باشید که در یک روز ممکن است صدها میلیون تا چند 
میلیارد سرچ اینترنتی انجام شود. خودتان حساب کنید یک شرکت اینترنتی 
از تبلیغات چقدر گیرش می آید؟ من ســال ۲۰۱۰ در یاهو بودم. آن موقع یاهو 
بزرگ ترین ســایت اینترنتی دنیا بود، یعنی دیتابیــس تبلیغاتی اش در دنیا از 
همه بیشــتر بود. در آن سال آماری منتشر شــد و درنهایت نتیجه گرفتند در 
ســال ۲۰۱۶، درآمد تبلیغات اینترنتی از درآمد نفت هم بیشتر می شود؛ البته 
مقدار دقیق همه این اعداد و ارقام در اینترنت هست و شما می توانید با یک 
ســرچ کوتاه به نتیجه برســید. اطالعات مربوط به این شرکت ها، در اینترنت 
هســت. آنها هر ســه ماه یک بار آمار جدید در آمارهای خود ارائه می کنند. 
خالصه آنکه تعداد زیاد جست وجوهای اینترنتی را در ۰٫۱۵ضرب کنید تا به 
مبلغ زیاد درآمد از این راه پی بیرید؛ البته در کنار اینها، بعضی ها هم هستند 

که ممکن است پنج تا ۱۰ دالر برای هر تبلیغ بدهند. 
 وقتی قیمت هــر کلیک یک دالر اســت، چرا برخی دیگــر پنج دالر  �

می دهند؟ 
اینجا داستان کمی فرق می کند. فرض کنید یک شرکت تولیدکننده تلفن 
همراه می گوید اگر کسی به دنبال گوشی تلفن همراه بود و شما تلفن همراه 
شــرکت مــن را تبلیغ کردید، من بــه ازای هر کلیک، یــک دالر می دهم، اما 
شــرکت دیگری هم هست که به ازای هر کلیک دو دالر می دهد، چون هنوز 
معروف نیســت و می خواهد معروف شود. شرکت های اینترنتی هم شرکت 
دو دالری را اول، یــک دالری را دوم و نیــم دالری را ســوم معرفی می کنند. 
حال اگر هنگام معرفی، این شرکت دو دالری در ابتدا معرفی شود، احتمال 
شناخته شــدن و موفقیت تجاری وی بیشتر است؛ اما شرکت دیگر، نیم دالر 
می دهــد، ولی در عمل این اتفاق می افتد که چون شــرکت دو و یک دالری 
چندان معروف نیستند، ممکن است کاربر از آنها عبور کند، ولی به تبلیغات 
شرکت نیم دالری که معروف تر است، توجه کند. پس مبلغ ضرب در احتمال 
مراجعه کاربر، تعیین کننده مقدار درآمد شــرکت تبلیغاتی است. برای مثال، 
فرض کنید بانک الف می گوید اگر کســی ســرچ کرد افتتاح حساب در بانک 
«الــف»، تبلیغات مرا نشــان بدهید و یک دالر بگیرد، اما اگر نوشــت افتتاح 
حســاب در بانک «ب» بازهم تبلیغات مرا (با آنکه بی ربط است) بگذار، در 
این حالت من به ازای هــر کلیک، دو دالر می دهم. در این حالت یک موتور 

جســت وجو، تبلیغات بی ربط را حذف می کند، اما موتور جست وجوی دیگر 
در برخــی مواقع، تبلیغات کمی بی ربط را هم با هدف کســب درآمد، ارائه 

می کند. 
 با توجه به گســتردگی موضوعاتی که مردم در موتورهای جست وجو،  �

ســرچ می کنند و کثرت صفحه ها، کار ارائه نتیجه جست وجو بسیار دشوار 
می شود، به ویژه اینکه شــما هم گفتید در برخی مواقع باید ترفندهایی را 

هم برای افزایش درآمد به  کار گرفت. 
بلــه و این یعنی تکنولوژی. همه دشــواری کار هم در همین اســت؛ اما 
چون شــما پرسیدید من یک راهکار را شــرح می دهم؛ یکی از راهکارها این 
است که نتیجه بسیاری از جست وجوها آفالین است، یعنی از قبل اطالعات 

جمع آوری و پس از جست وجو به  کاربر عرضه می شود. 
 گفتید در بخش تحقیق و توســعه بینــگ کار می کنید. بخش تحقیق و  �

توسعه در بینگ چه کار می کند؟ 
شاید باور نکنید در بسیاری از این شرکت ها بیش از ۵۰۰ یا هزار نفر مشغول 
کارند و هدف شــان هم این اســت که نتیجه این جســت وجوها، هرچه بهتر 
شود. برای مثال در چنین شرکت هایی همیشه تعدادی کارشان این است که 
سیســتم را مانیتور یا پایش می کنند و مراقب هســتند برای سیستم مشکلی 
پیش نیاید. تعدادی دیگر تکنولوژی های تازه را بررسی می کنند، تعدادی هم 
الگوریتم ها را بهتر می کنند؛ یعنی هر روز می توان این الگوریتم ها را بهتر کرد 
و باید هم بهتر کرد. فیس بوک مثال بسیار خوبی از این نظر است. این شرکت 
در سال  ۲۰۰۴ راه اندازی شد؛ یعنی تا حدودی تازه تاسیس است. در آن زمان 
نرم افزارهای خوبی در دســترس بود. آنها نرم افزارش را نوشتند و مرتب هم 
آن را ارتقا می دادند؛ اما پس از مدتی کل آن را از اول نوشــتند. تا جایی که 
من می دانم کل کدهای فیس بوک را دو یا سه بار از اول نوشته اند. این یعنی 
چی؟ یعنی اینکه چیزی که دو ســال پیش آخرین دســتاوردهای تکنولوژی 

بود، االن دیگر خوب نیست و باید آن را ارتقا داد. 

 بحث فیس بوک شد. چرا فیس بوک توانســت به این سرعت فراگیر  �
شود؟ 

پیش از فیس بوک هم شــبکه های اجتماعی دیگری بودند، مثل اورکات، 
اما کم کم فراموش شدند. درباره اینکه چرا فیس بوک موفق شد، اما دیگران 
نــه، چند عامــل نقش دارد؛ اول اینکــه توانایی ها و امکانــات فیس بوک از 
رقبایش بیشــتر بود. دیگر اینکه، از قدیم شعاری در حوزه فناوری بوده است 
که می گوید: «ایده مناســب، در زمان مناسب». اورکات ایده مناسبی بود، اما 
شاید در زمان مناسبی عرضه نشــد یا شاید هم نتوانست خود را با تغییرات 
سازگار کند. شاید در زمانی که اورکات در اوج بود، این قدر کامپیوتر و اینترنت 
فراگیــر نبود؛ ولی شــاید فیس بوک ایده مناســبی بود که در زمان مناســب 
(یعنی زمان فراگیرشــدن اینترنت و کامپیوتر) ارائه شــد. این موضوع درباره 
خود شرکت گوگل هم مصداق دارد. موتورهای جست وجوی زیادی هستند، 
اما گوگل موفق شــد و به تنهایی توانســت بخش زیادی از بازار را از آِن خود 
کند؛ ولی در نظر داشــته باشید بازار به شدت رقابتی است و هر لحظه امکان 
دارد رقیبی تازه ظاهر شــود و پس از مدتی کوتاه به بازیگر مهمی بدل شود؛ 
برای مثال، یاهو یکی از اولین موتورهای جست وجوی اینترنتی بود. من پای 
صحبت های «جــری یانگ»، یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل پیشــین یاهو، 
نشســتم. او می گفت ما خیال می کردیم دنیا را گرفتیم. در نظر داشته باشید 
یاهو در بســیاری از چیزها مثل یاهو مپ، یاهو ودر و در بســیاری از زمینه ها 
و خدمات دیگــر اول بود. او می گفت ما تصور می کردیم همه از خدمات ما 
اســتفاده می کنند و گوگل نمی تواند به ما برسد. بااین همه، گوگل خیلی زود 

به آنها رسید و از آنها پیشی گرفت. 
 چرا گوگل توانست از یاهو سبقت بگیرد؟  �

عوامل مختلفی ممکن اســت دلیل این ســبقت گرفتن باشــد؛ چیزهایی 
مثل نبــوِد تحقیقات کافی یا هزینه نکردن برای بهبود وضعیت. شــاید آنها 
می بایست بیشتر به این موضوع فکر می کردند که مردم چه چیزهای دیگری 
می خواهند؛ اما در عوض گوگل نوآوری های زیادی داشــت و به همین دلیل 

نتیجه جست وجوها بهتر شد و بازار را قبضه کرد. 
 خدماتی که یاهو ارائه می کند، بیشتر از گوگل است و انتظار داریم یاهو  �

موفق تر باشد، اما در عمل گوگل موفق تر است. چرا؟ 
شاید دالیل زیادی داشته باشــد که بهتر است کارشناسان درباره آن نظر 
بدهند، ولی من اینجا می خواهم به یک نکته اشاره کنم؛ اگر شما به صفحه 
اول یاهو مراجعه کنیــد، موضوعات مختلفی را در آنجا می  بینید که ممکن 
است باعث سردرگمی شود، ولی صفحه اول گوگل بسیار ساده است و کاربر 

از این سادگی و راحتی استقبال می کند. 

 شــاید این گونه به نظر برسد که یاهو امکانات بیشتری دارد و خدمات  �
بهتــری ارائه می کند و بهتر می تواند کاربران را به ســمت خود جلب کند. 
مثل یک فروشگاه بزرگ که نسبت به یک مغازه کوچک، مشتریان بیشتری 
را به ســمت خود جلب می کند؛ اما گوگل تک منظوره اســت و فقط سرچ 

می کند. 
بله گوگل تک منظوره اســت و فقط ســرچ می کند، ولی در نظر داشــته 
باشید این سرچ از همه  چیزهای دیگر مهم تر است؛ البته گوگل سرویس های 
دیگری هم دارد که آنها جداســت، ولی ســرویس جســت وجو که از همه 
مهم تر اســت و بیشترین کاربرد را دارد، مستقل اســت. مثال در یاهو آن قدر 
خدمات هســت که فرد در آن گم می شود. به همین دلیل است که یاهو هم 
می خواهد تخصصی شود. با آنها که صحبت می کنیم، می گویند می خواهند 
بیشتر روی مدیا تمرکز کنند تا ســرچ. اتفاقا این ایده خوبی بود و موتورهای 
جســت وجویی که بعدها آمدند، همین ایده را دنبال کردند. کشورهایی مثل 
چین، روســیه یا ژاپن، همه موتور جســت وجوی بومی و محلی خودشان را 
دارند. اگر به این موتورهای جست وجو مراجعه کنیم، می بینیم آنها هم مثل 
گوگل ســاده هستند و استفاده از آنها راحت اســت. چرا آیفون موفق شد؟ 
عالوه بر طراحی زیبا، کارکردن با آن هم راحت است. در گوشی های دیگر ما 
منوی پیچیده ای داریم که کار کردن با آنها دشوار است؛ اما کارکردن با آیفون 
تا حدودی راحت تر اســت. شما در آیفون هر عملی را با سه کلید می توانید 

انجام دهید. پس سادگی رمز موفقیت است. 
 گفتید موبایل. گویا مایکروســافت در زمینه گوشی موبایل هم فعال  �

است. 
در جریان هســتید که مایکروســافت، نوکیا را خرید و فکر می کنم از سال 
دیگر، گوشی ها با مارک مایکروسافت عرضه می شوند. این موضوع تا حدود 
زیادی تهدیدی برای اپل است. زیرا اوال قیمتش بسیار کمتر از محصوالت اپل 
اســت و از طرف دیگر، سیستم عامل آن ویندوز است. ازآنجا که سیستم عامل 
کامپیوتر ویندوز است، مشتریان ترجیح می دهند موبایلی داشته باشند که با 

کامپیوترشان سازگار باشد. 
 تاجایی کــه می دانیــم بینگ بیــن موتورهای جســت وجو، جایگاه  �

چشمگیری ندارد. چگونه می توان جایگاه آن را ارتقا داد؟ 
نه اصال این طور نیســت. اوال اینکه ۲۰٫۱ درصد ســرچ های دنیا از موتور 
جســت وجوی بینگ انجام می شود، البته ســهم گوگل ۷۰ درصد است؛ اما 
هم اکنون در فکر این هســتند که جســت وجوی صوتی را هــم فعال کنند. 
جســت وجوی صوتی هم از طریق بینگ انجام می شــود و اگر این کار انجام 
شود، درآمد سرشــاری نصیب مایکروسافت می شود. خدمات دیگرشان هم 

قرار است با بینگ انجام شود و از این طریق ترافیک بینگ باالتر می رود. 
 وضعیت کار و اشتغال برای فارغ التحصیالن در آمریکا به چه صورتی  �

است؟ 
با اینکه مهندســی برق و کامپیوتر در آمریکا ریشه ای طوالنی دارد، ولی 
هنــوز هم بــه این تخصص احتیاج اســت و به ویژه اینکه در ۱۰ســال اخیر، 
کامپیوتر و اینترنت به شــدت پیشــرفت کرده اســت، به همین دلیل اگر کسی 
کارش را خوب بلد باشــد، قطعا کار پیدا می کند. تأکید می کنم صرفا داشتن 
مدرک، برای پیدا کردن کار خوب کافی نیست. با توجه به اینکه در صنعت و 
تجارت هر روز مســئله تازه ای پدید می آید، ذهن آنها هم باید بتواند راه حلی 
برای این مســائل جدید بیابد؛ یعنی باید توانایی تحقیق داشــته باشد. افراد 
کم توان یا نمی توانند شــغل خوبی پیدا کنند یا شغل شــان چندان پردرآمد 
نیســت. کسی که به دنبال شــغل اســت، نباید به آن چیزی که در دانشگاه 
آموزش می دهند، اکتفا کند؛ یعنی در دانشــگاه خطوط کلی را یاد می گیرد، 

اما کارشناس در صنعت و تجارت، باید یک مشکل واقعی را حل کند. 
 یکی از مشکالت امروز ایران همین فاصله دانشگاه و صنعت است.  �

البته این مشــکل در آمریکا تا حدودی حل شــده است. صاحب صنعت 
می داند کســی که تازه از دانشگاه آمده اســت، با همه موارد آشنا نیست و 
نمی تواند مشکالت را حل کند. به همین دلیل در روز آزمون و مصاحبه از آنها 
ســؤال هایی درباره تخصص شان می پرسند و انتظار ندارند مشکل امروزشان 
را حــل کنند؛ اما درعین حال به این نکته توجه می کنند این فرد تا چه اندازه 
باهوش اســت و می توانــد موضوعات جدید را یاد بگیــرد. بعد که این فرد 
استخدام شــد، دوره های آموزشی چندماهه ای را می گذراند تا با زیرو بم کار 
در محیط جدید آشــنا شود. کسی که روز اول استخدام شده است، می تواند 
بگویــد من این چیزها را نمی دانم؛ اما پس از ســه ماه کــه دوره را گذراند و 
منابــع در اختیار او قرار گرفت، دیگر حق ندارد بگوید من نمی دانم. پس من 
با قاطعیت می گویم محال است کســی با بهترین معدل از بهترین دانشگاه 
دنیــا فارغ التحصیل شــود و در اولین پروژه صنعتی موفق شــود. چون در 
صنایع استانداردهایی هست که در دانشگاه نیست. فرض کنید کدهای بینگ 
فقط یک بار ناموفق عمل کند، فکر می کنید که شرکت دچار چه ضرر و زیان 
هنگفتی می شــود. اگر فقط یک دقیقه موتور جســت وجوی بینگ غیرفعال 
شــود، همه جای دنیا به صدر اخبــار می رود. این یعنی کــدی که برای این 
برنامه نوشــته اند، آن قدر قابل اطمینان اســت که در هر شرایط و وضعیتی 
کارآیی دارد؛ یعنی محصول تجربه افرادی کارکشــته است. پس از کسی که 
از دانشــگاه به صنعت می رود، انتظار ندارند همه چیــز را از همان روز اول 

بداند، اما از او انتظار دارند، بتواند یاد بگیرد. 

«جواد عظیمی»، محقق اجرائی موتور جست وجوی «بینگ» در گفت وگو با «شرق»

صنایع، فارغ التحصیالن را مطابق نیاز خود آموزش دهند

 صاحبان صنایع بزرگ می دانند کسی که تازه از دانشگاه آمده است
با همه موارد آشنا نیست و نمی تواند مشکالت را حل کند.

به همین دلیل در روز آزمون و مصاحبه از آنها سؤال هایی درباره 
تخصص شان می پرسند و انتظار ندارند مشکل امروزشان را حل کنند.

 بعد که این فرد استخدام شد، دوره های آموزشی چندماهه ای را 
می گذراند تا با زیرو بم کار در محیط جدید آشنا شود

 عرفان کسرایى*
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