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 یانجام م نترنتیا قیهمه کارها از طر بایو در عصر ارتباطات که تقر ۲۱در قرن 

 یشنود، به زبان م یبار آن را م نیاست که هر فرد روزانه چند یشود، گوگل نام

( Googleکند. شرکت گوگل ) یگرفتن اطالعات استفاده م یآورد و از آن بارها برا

متخصص خدمات و محصوالت مرتبط  کهاست  ییکایآمر یتیچند مل یشرکت فناور کی

 ،یابر انشیموتور جستجو، را ن،یآنال غاتیتبل یها یاست که شامل فناور نترنتیبا ا

  د ی از شرکت گوگل بدان   د ی خواه   ی هر آن چه م 

 جاست!   ن ی ا 

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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بوک، اپل و  سیدر کنار آمازون، فنرم افزار و سخت افزار است. شرکت گوگل 

 شود. یمحسوب م یاز پنج شرکت بزرگ فناور یکی کروسافتیما

 یعنیگوگول  کی( است. googol( برگرفته از کلمه گوگول )Googleگوگل ) کلمه

آن است.  یصد هزار صفر در جلو کیو  کیکه در واقع همان عدد  ۱۰۰به توان  ۱۰

است که نشان دهد هدف از به وجود آمدن شرکت  نینام ا نیهدف از انتخاب ا

و گوگل قصد دارد  است ایاطالعات به سراسر دن ی( رساندن تمامGoogleگوگل )

و اطالعات خود را تا آن مقدار در جهان وب  یرساناهداف و اطالع ها،سیسرو

 گسترش دهد.

 شرکت گوگل چطور به وجود آمد؟ 

دانشگاه استنفورد بود که در سال  یدکتر یدو دانشجو یقاتیتحق ٔ  ل پروژهگوگ

 google.stanford.eduها ابتدا با دامنه استارت خورد. موتور جستجوگر آن ۱۹۹۸

ثبت شد و  google.comدامنه  ۱۹۹۷سپتامبر سال  ۱۵در  یول شد،یاستفاده م

شده و شرکت گوگل رسمًا  یدازاندفتر کار گوگل راه نیاول ۱۹۹۸در سپتامبر سال 

 .دیبه ثبت رس

 

 ست؟ ی ک   ی گوگل برا   شرکت 

است  جیپ یگوگل لر یتوان گفت که مخترع موتور جستجو یسوال م نیجواب به ا در

توانست پروژه خود را به سرانجام برساند. اما شرکت  نیبر یسرگئ یکه با همکار

از  یمیت تیمحصول فعال م،یشناس یکه امروز با نام گوگل م یالمللنیو ب یبعدچند

 مهندسان با استعداد و خالق است.

 خالق گوگل 
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دانشگاه استنفورد  یدکترا یدو دانشجو نیبر یو سرگئ جیپ یشرکت گوگل توسط لر

 نیبر یو سرگ نیبه عنوان ششم ۲۰۲۱در سال  جیپ یبه وجود آمد. لر ایفرنیدر کال

 یمرد ثروتمند جهان شناخته شدند و به آن ها پسران گوگل م نیبه عنوان هشتم

 آن ها ساخته شد. وردنام در م نیبه هم یمستند ۲۰۰۵. در سال ندیگو

 

 گوگل  رانیمد 

شرکت  ییعامل اجرا ریتبار و مد ی( مهندس هندSundar Pichai) یچایپ سوندار

ز گذشت بعد ا یشد. و دهیسمت برگز نیبه ا ۲۰۱۵گوگل است که از دهم اوت 

با حفظ سمت به  جیپ یلر یریپس از کناره گ ۲۰۱۹چهار سال در روز چهارم دسامبر 

 یها، گوگل قسمت۲۰۱۵شد . در سال  دهیآلفابت برگز ییاجرا رعاملیعنوان مد

کرد. گوگل در حال  یآلفابت سازمانده یامختلف خود را به صورت شرکت خوشه

 آلفابت است. یرمجموعهیز نیترحاضر بزرگ

 ۱۰۰ارشد و  ریمد ۱۰۰۰ ،یداخل ریمد ۵۰۰۰کارمند،  ۳۷۰۰۰حال حاضر گوگل  در

 معاون دارد.

 شرکت گوگل کجاست؟

 کینزد ایفرنیسانتاکالرا در کال و،یو نیو مرکز شرکت گوگل در مانت یساختمان اصل

واقع هستند. گوگل  یشمال یکایمرکز گوگل در آمر ۲۳است. سن خوزه واقع شده

مرکز در  ۳و  انهیمرکز در خاورم ۵ ،ییایمرکز آس ۱۴ ،ییمرکز اروپا ۲۳ نیمچنه

 دارد. نیالت یکایآمر
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 پلکس  گوگل

پلکس شناخته قرار دارد و با نام گوگل ایفرنیکال و،یو نیگوگل در مانت یاصل ساختمان

مجتمع و  یمعنا به) کامپلکس و گوگل ٔ  دو واژه بیپلکس ترک. واژه گوگلشودیم

 گوگل در آنجا حضور دارند. یهااز ساختمان یادیاجتماع ز یعنی( است که دهیچیپ

 

 یقاتیتحق یو جستارها یمیسرور قد یتعداد انو،یپ کیگوگل پلکس به  یورود سالن

ها و دوچرخه یورزش یهاآنجا مملو از توپ یاست. تاالر ورود وارید یپروژه بر رو کی

 ،ییپا نیماش یشرکت شود که دارا یحیوارد قسمت تفر تواندیم یاست. هر کارمند

 انو،یپ ،یفوتبال دست ،ییدئویو یهایباز اژ،کن، اتاق ماسو خشک ییرختکن، لباسشو

غذا و  یدارا ییهادر آنجا اتاق ح،یوه بر اتاق تفراست. عال پنگنگیو پ اردیلیب زیم

 وجود دارد. زین یدنینوش

 

 گوگل  یران یکارکنان ا

 ی کردستان   دی ام

است که در  ییکایآمر-یرانیعامل گوگل و تاجر ا ریمشاور ارشد مد یکردستان دیام

 آمد. ایتهران به دن

 کمانگر   ساالر 
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از  یکیمدت هفت سال به  یبه گوگل رفت و ط یسالگ ۲۲کمانگر در سن  ساالر

 ریمد نیگوگل توسط ا غاتیتبل ستمیشد. خلق س لیشرکت تبد نیا یدیکارمندان کل

 صورت گرفت . Google Adwordsتحت عنوان  یرانیجوان ا

 

 ی ترانه رضو   دکتر

 یشرکت چندان شهرت نیکه ا یاز زمان آغاز به کار گوگل و زمان بایتقر یرضو ترانه

ها آغاز شرکت با آن نیتوانمند ا ریخود را به درخواست دو مد ینداشت، همکار

از دانشگاه جورج واشنگتن است و  یرشته پزشک لیالتحصفارغ یکرد. دکتر رضو

 کرده است. لیخود را در دانشگاه استنفورد تکم یتخصص داخل

 ایفرنی( کالMountain View) ویو نیگوگل در ماونت یمرکز التیپزشک تشک یو

 کارکنان گوگل را برعهده دارد. یحفظ سالمت تیمسئول یکه و ییاست. جا

 

 بهروزفر   رضا

گوگل است که از سال  یفارس بوردیو مبدع ک یمهندس واحد ریبهفروز مد رضا

 در گوگل مشغول به کار است. ۲۰۰۴

 

 ی ر ی جزا  ک یما 

شرکت از سال  نیاست. کار خود را در ا Googleمحصوالت  ریمد یریجزا کیما

رسان  امیچون گوگالتاک )نرم افزار پ ییهاپروژه تیشروع کرد و موفق ۲۰۰۵

 فرد است. نیکروم از خدمات ا یها( و پلتفرم رسانهتاکیج
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 یی اسکو  ن یر یش 

سابقه  یاز محققان ارشد و دارا یکی Google یتوسعه کاربر میدر ت ییاسکو نیریش

سازگاز  یهاشنیکیموتور جستجوگر را در قالب اپل نیکه توانستند ا یاست. گروه

 ۲۰۰۷ یهارا از سال یتوانسته ابداعات یرانیمخترع ا نیبا اسمارتفون ارائه دهند. ا

 یمحققان برتر گوگل ستیجهت در ل نیشرکت داشته باشد و از ا نیا یتاکنون برا

 باشد.

 

 ی صمد   می شم 

بخش  تیریکه مد یشرکت گوگل است. و یسیبخش برنامه نو ریمد یصمد میشم

اکنون موسس استارت آپ شرکت را برعهده داشت، هم نیا غاتیتبل یزیربرنامه

Stealth Ad Tech است. یتیسورکیویدر ن 

 

 کامور   می مر 

سمتش در  یاختراع در طول تصد ۱۷ یکامور از محققان ارشد گوگل است و میمر

 از او چاپ شده است. یگوگل به ثبت رسانده و هشت مقاله علم

 

 ز یتبر   سایپر

به استخدام گوگل  ۲۰۰۷است که از سال  یا انهیرا تیمتخصص امن زیتبر سایپر

 را داده اند. تیدرآمد. به او لقب شاهزاده امن
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کار در    یمکان ها برا  نیشرکت گوگل از بهتر  د یدانست  ی م  ایآ

 است!  کایآمر

دستمزد  یکه درآن درجه بند ی)سازمان PayScaleبر اساس  ۲۰۱۶در سال  گوگل

قرار  کایکار در آمر یشرکت ها برا نیتا از بهتر ۵۰شود( در صدر  یحقوق انجام م ای

 یشرکت راض نیکه از کارشان در ا ندیگویدرصد از کارمندان گوگل م ۸۶گرفت. 

 هستند.

 لیتبد زیکار منحصر به فرد و شگفت انگ طیکه گوگل را به مح یصلاز عوامل ا یکی

کارمندان گوگل  شتری. بمیتر به آن اشاره کرد شی” است که پ Googleplexکرده “

سالم و  ییغذا ی: مانند وعده هاندیگو یشرکت م نیدر ا یریاز قدرت انعطاف پذ

 یبرا اریبس یها یمرخص ،یشسته شده و امکانات ورزش یلباس ها گان،یرا ذیلذ

 و داشتن محل مراقبت از کودکان. ن،یوالد

 

 کارمندان گوگل   ت ی رضا

شرکت که  کی: “دیگو یگوگل م فیدر توص Mountain Viewاز کارمندان در  یکی

دهد که در مقابل باعث  یبزرگ منشانه نشان م یدر مقابل کارکنان خود رفتار ها

 .” شود یآن ها م یو وفادار زهیانگ جادیا

خود را بر  یها دهیو ا تیدهد تا خالق یکه گوگل اجازه م ندیگو یگوگل م کارمندان

 یکند که برا یم قیکارکنان خود را تشو نیکنند. گوگل همچن ادهیپروژه ها پ یرو

 گریکدی یمعلم و مرب یمیبخش و صم تیجامعه خالق تر، رضا کی جادیکمک به ا

 باشند.
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 درآمد گوگل چقدر است؟

فروش  قیدالر، تنها از طر اردیلیم ۹۰از  شیتوانست ب ۲۰۱۶شرکت گوگل در سال 

 غاتیتبل قیدرصد از درآمد خود را از طر ۹۳از  شی. گوگل باوردیدست ببه غاتیتبل

کسب  Google AdSenseو  Google AdMob ،Google Ads رینظ ییبا ابزارها

 گریدر مقابل د ینترنتیا یوجوموتور جست کی یرافروش ب زانیم نیکند. چن یم

 .شودیمحسوب م ینترنتیوکار اکسب یایشاهکار در دن یشرکت گوگل، نوع یرقبا

 

آن  یوجوشگفت آور و مدام موتور جست شرفتیگوگل از رقبا، پ یبرتر گرید عامل

 حیپاسخ صح هایوجوجست یقادر است به تمام بایگوگل تقر یاست. موتور جستجو

 جیشرکت توانسته در کنار نتا نیا ،یفردمنحصربه یژگیو نیبدهد. با داشتن چن

دست وجو، بهجست جیغات در نتایاز تبل یادیز یاریکاربران، درآمد بس یوجوجست

 آورد.

دالر ثبت شده است. در شکل  اردیلیم ۱۸۱از  شیب ۲۰۲۰گوگل در سال  درآمد

 : دیکن یرا مشاهده م ۲۰۲۰تا سال  ۲۰۰۸درآمد گوگل از سال  ریز
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 شرکت گوگل یشعار و لوگو

 گوگل   شعار 

“Don’t be evilگوگل به کار  یاست که در کد رفتار شرکتها ی” ) شرور نباش( عبارت

شد. پس  یاز آن استفاده م Googleبه عنوان شعار شرکت  زیرفته است که قباًل ن

شرکت  نی، ا ۲۰۱۵در اکتبر  Alphabet Incشرکت گوگل تحت کنگره  یاز بازساز

“Do the right thingبه عنوان شعار خود در نظر گرفت. ا” ) انجام کار درست( ر 

 

 گوگل   ی لوگو 

 انهینسخه را GIMP گانیرا یکیبا استفاده از برنامه گراف جیپ ی، لر ۱۹۹۸سال  در

کرده و عالمت تعجب به  رییکرد. پس از آن نوع متن تغ جادیحروف گوگل را ا یا

 به آن اضافه شد. اهویاز  دیتقل

 

 یتوسط روث کدر طراح کند،یکه در حال حاضر گوگل از آن استفاده م یاصل یلوگو

 و ساده استفاده شده است. یلوگو تنها از حروف متن نیشده که در ا

 

  

 

معروف به  یاژهیو یو هنر یکیگراف ریخاص تصاو یهامناسبت یبرا نیهمچن گوگل

مثال  ی. براکندیخود م یاصل یلوگو نی( را جانشGoogle Doodlesگوگل دودل )
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

که آن  دهدیرا قرار م ییلوگوها گرید یدادهایرو ای کیتولدها، المپ الت،یدر تعط

 لوگو بود. ۱۰۰۲ ی، گوگل دارا۲۰۱۱ هیفور ۱۴شود. مثال در  یآورادی  دادیرو
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