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„Wyobraźmy sobie świat bez Google …”, tak zaczyna swój program pt.: „Prawdziwa 
historia internetu. Wojna wyszukiwarek.” dziennikarz John Heilemann. Świat bez Google?  
W dzisiejszych czasach bardzo trudno sobie to wyobrazić. Brak możliwości przeszukiwania 
internetu w znalezieniu interesujących nas informacji. Czasy, w których jednym kliknięcie 
klawisza nie można byłoby sprawdzić pogody na nadchodzące dni, kursu walut, aktualnej 
ceny naszych akcji… Niewyobrażalne dla współczesnego człowieka. 

Jeszcze 11 lat temu nie było Google, a 5 lat wcześniej nie można było przeszukiwać 
sieci. Na początku strony internetowe były niezwykle skromne, były to po prostu zapełnione 
tekstem strony z podkreślonymi wyrażeniami. Człowiek poszukujący interesującej go 
informacji musiał skakać ze strony na stronę, z odnośnika do odnośnika do momentu aż 
przypadkowo natrafiłby na potrzebną informację. Ponad 150 mln stron plus do tego mld 
podstron! Aż trudno sobie wyobrazić technologię, która umożliwiałaby sprawne 
przeszukiwanie takich zasobów. Początkowo nikt nie mógł sobie z tym problemem poradzić 
aż do momentu, gdy wkroczyły dwie firmy: Yahoo! i Excite. Można powiedzieć, że one 
przetarły szlak dla Google.  

Yahoo! stworzyło dwóch genialnych 
dwudziestolatków z Uniwersytetu Stanford, Jerry Yang  
i David Filo. Pomysł powstał zupełnie przypadkowo. 
Pozostawieni bez opieki profesora (który wyjechał  
w tym czasie na roczny urlop) studenci bawili się  
w laboratorium, chcąc znaleźć sprytne rozwiązanie na 
wygranie ligii koszykówki w Stanford. David wymyślił 
sposób wyszukiwania wyników meczów. Mrówczą 
pracą zbierał je oraz inne dane o drużynach, np. która 

zmieniła zawodnika itp. Następnie obaj wpisywali dane do katalogów. To były pierwsze kroki 
na drodze do stworzenia wyszukiwarki. Dzięki temu stworzyli swoisty przewodnik po sieci. 
Pozwalał on w szybki sposób znaleźć potrzebne informacje. Przewodnik nie przypominał ani 
trochę współczesnych przeglądarek czy portali. Był to po prostu zbiór kategorii  
i podkategorii, które były godzinami wyszukiwane i ręcznie wpisywane przez twórców 
Yahoo!. Stał się on od razu niewiarygodnie popularny. Miliony wejść z całego świat 
zaskoczyły Jerry’ego i Davida, a swój przewodnik postanowili nazwać Yahoo!.  Nazwa ta jest 
skrótem od angielskich słów: „Yet Another Hierarchical Officius Oracle” (kolejny 
zhierarchizowany system zarządzania bazą danych). Odniesiony sukces, młodej jeszcze wtedy 
firmy, przyczynił się do inwestycji Michael’a Moritz’a z Sequoia Capital. Początkowo nikt 
nie zarabiał na sieci, a pomysł komercjalizacji sieci internetowej odbierany był głównie przez 
jej użytkowników z oburzeniem i dezaprobatą. Fakt ten wówczas stanowił nierozwiązywalny 
problem. Naturalną koleją rzeczy było w bardzo popularnym miejscu, (jakim jest strona 
Yahoo!) umieścić reklamy… jednak bano się konsekwencji tego czynu, mogło to 
doprowadzić nawet do bojkotu strony. Mimo obaw w 1995 roku firma Yahoo! umieściła 
pierwsze reklamy na banerach („graficznych form przekazania treści informacyjnych bądź 
reklamowych, często będących odnośnikiem do strony promowanego produktu”). Obawy 

Rysunek 1. Jerry Yang i David Filo 
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okazały się nieuzasadnione, ponieważ nowych użytkowników wciąż przybywało, a wraz ze 
wzrostem liczby użytkowników zwiększała się liczba firm płacących za reklamy.  

Jednak, jak to bywa w Dolinie Krzemowej nie należało długo 
czekać na konkurentów. Już w 1996 roku weszły na rynek nowe 
firmy oferujące podobne usługi, największą z nich była Excite.  

Firma ta jak ich wiele w Dolinie Krzemowej była stworzona przez grupę genialnych 
młodzieńców (głównym pomysłodawcą jest Joe Kraus) z Uniwersytetu Stanford. Ta 
wyszukiwarka różniła się znacznie od Yahoo!. Technologia była bardziej wyrafinowana  
a mianowicie opierała się na oprogramowaniu a nie jak Yahoo! na katalogach  
i podkatalogach. Po wpisaniu słowa w wyszukiwarkę program przeszukiwał strony 
zawierające dane słowo. To była pierwotna wersja tego, co mamy teraz.   

W 1997 roku Internet pękał w szwach, było coraz więcej użytkowników sieci. 
Przeglądarki ewoluowały, aż przekształciły się w portale internetowe. Już w zmienionej 
formie posiadały coraz to bardziej wymyślne reklamy oraz różnego rodzaju informacje 
(pogoda, giełda, horoskopy itp.) mające na celu „kuszenie” i „wabienie” użytkowników. 
Konkurencja stawała się coraz ostrzejsza, przez co portale skupiały się przede wszystkim na 
zarabianiu pieniędzy i kompletnie zapomniano o potrzebie wyszukiwania. Efektem tego było 
to, że po wpisaniu szukanego słowa w wyszukiwarkę pojawiały się odnośniki przeważnie do 
stron, w których ktoś coś chciał sprzedać, najczęściej pornografię.  

Strzałem w dziesiątkę było powstanie w tym 
momencie firmy                       . Twórcami byli 
dwaj doktoranci Uniwersytetu Stanford Amerykanin 
Larry Page i Rosjanin Siergiej Brin. Nazwa pochodzi od 
słowa gugol oznaczającego 10 do setnej potęgi (10 ) 
czyli: 

1 googol = 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000. 

Co ciekawe słowo googol wymyślił 
dziewięcioletni Milton Sirotta, siostrzeniec 
amerykańskiego matematyka Edwarda Kasnera, 
który zapytany przez swojego wujka o nazwę dla 
bardzo dużej liczby odpowiedział mu „googol”. 

Panowie spotkali się podczas zwiedzania 
San Francisco zorganizowanego dla absolwentów 
Stanford. Tur prowadził najmłodszy doktorant uniwersytetu Siergiej. Był ona bardzo szorstki 
w swoich wypowiedziach i zawsze miał gotową odpowiedź na wszystko. Larry z kolei był 
bardzo miły, i to właśnie jego genialny pomysł pozwolił stworzyć Google.  

Rysunek 2. Larry Page i Siergiej Brin. 
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Zaczął od tego, że sieć sama w sobie prowadzi test popularności swych zasobów. Ilość 
odniesień do danej strony z innych stron jest wykładnikiem jej przydatności. Na tej podstawie 
oparli silnik przeglądarki Google. Tak to zapisali w swojej pracy dyplomowej: Google 
interpretuje odnośnik ze strony A do strony B, jako głos strony A na rzecz strony B. Google 
ocenia większość stron na podstawie ilości głosów na nią. 

Silnik Google a dokładniej algorytm wyszukiwania jest genialny sam w sobie. Nosi on 
nazwę „PageRank” od nazwiska Larry’ego. Wymyślił go jeszcze na studiach, określa jakość 

strony w skali od 0 do 10. Na 
podstawie skomplikowanych obliczeń 
Google nadaje indeksowanym 
stronom określoną wartość liczbową. 
Ranking polega na ważeniu sumy 
odnośników - czyli linków zwrotnych 
(ang. backlinks) - wskazujących na 
analizowaną treść ich własną 
wartością PageRank. Innymi słowy, 
jeśli na daną stronę internetową  
A (np. z PageRank 5), powołuje się 
link ze strony B, który sam ma 
wysoką ocenę PR, ma to większe 
znaczenie niż gdy na tą samą stronę 
(A) powołuje się (czyli umieszcza 
link zwrotny) strona mało popularna. 
Wartość Google PageRank obliczana 

jest, zatem na podstawie ilości i jakości linków wskazujących na daną stronę.  

W serwisie Seomoz.org Randfish zebrał i opisał czynniki, które decydują o pozycji strony  
w wynikach wyszukiwania Google. Po badaniach ustalił on swego rodzaju wzór, który  
w uproszczony sposób pokazuje sposób działania algorytmu Google przy ustalaniu pozycji strony: 

풑풐풛.풘	푮풐풐품풍풆 = 	 (푲푾	푼풔풂품풆	푺풄풐풓풆	 × 	ퟎ, ퟑ) + (푫풐풎풂풊풏	푺풕풓풆풏품풕풉	 × ퟎ,ퟐퟓ)
+ (푰풏풃풐풖풏풅	푳풊풏풌	푺풄풐풓풆 × ퟎ, ퟐퟓ) + (푼풔풆풓	푫풂풕풂 × ퟎ, ퟏ)
+ (푪풐풏풕풆풏풕	푸풖풂풍풊풕풚	푺풄풐풓풆 × ퟎ, ퟏ) + (푴풂풏풖풂풍	푩풐풐풔풕풔)
− (푨풖풕풐풎풂풕풆풅&푴풂풏풖풂풍	푷풆풏풂풍풕풊풆풔) 

KW Usage Factors  -  Czynniki związane ze stroną 
Domain Strength  -  Siła domeny 
Inbound Link Score  -  Wynik linków przychodzących 
User Data  -  Wpływ użytkowników 
Content Quality Score  -  Wynik jakościowy 

 

 

Czynniki związane ze stroną 

Słowa kluczowe w znaczniku „title” 
Słowa kluczowe w Tagach znajdujących się w sekcji 
„head” 
Słowa kluczowe w tekście strony 
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Słowa kluczowe w linkach wewnątrz serwisu 
Słowa kluczowe w nazwie domeny  
i url 

Siła domeny 

Historia i data rejestracji 
Wiek domeny 
Siła linków, które prowadzą do domeny 
Sąsiedztwo domeny, tematyka domen podobnych 
Historyczne użytkowanie linków na stronie, 
historyczna tematyczność domeny 

Wynik linków przychodzących 

Wiek linków 
Jakość domen, z których prowadzą linki 
Jakość podstron poszczególnych serwisów, z których 
prowadzą linki 
Teksty i tytuły linków 
Ilość linków w ujęciu ważonym (Pagerank i wariacje) 
Tematyka witryn i podstron, z których wychodzą linki 
do danej strony 
 

Wpływ użytkowników 

Historyczna klikalność strony internetowej w 
wynikach organicznych 
Czas spędzony przez użytkowników na stronie 
Wyszukiwania w wyszukiwarce Google adresu 
domeny i url 
Historyczne działanie użytkowników  
i użytkowanie narzędzi, które Google może 
monitorować (toolbar, Google Analytics, etc.) 

Wynik jakościowy 

Od czasu do czasu wprowadzany manualnie dla 
popularnych wyszukiwań przez redaktorów Google 
Wynik testów narzędzi, które sprawdzają jakość 
tekstów, ich łatwość czytania i itp. 
 

 

Larry i Siergiej byli od samego początku pewni, że stworzyli coś niezwykłego, mimo 
że Larry nie doceniał potencjału swojego genialnego pomysłu. Po raz pierwszy pokazali 
wyszukiwarkę prof. Hector Garcia-Molina z Uniwersytetu Stanford, porównywali popularność 
strony swojego uniwersytetu ze stronami innych uczelni. Pomysł uzyskał aprobatę władz 
uczelni i uruchomili swoją przeglądarkę na serwerach uniwersytetu zarządzając nią z biura 
znajdującego się na terenie kampusu. Bardzo szybko okazało się, że serwery nie wytrzymują 
naporu tak dużej liczby użytkowników. Władze uczelni kazali im się przenieść. Można się 
spodziewać, że twórcy Google nie będą mieli problemu ze znalezieniem inwestora 
szczególnie, jeśli się zaznaczy, że na dzień dzisiejszy firma Google jest warta 200 mld dol., 
posiada ogromne tereny w Dolinie Krzemowej i ma duży wpływ kulturotwórczy. Jednak tak 
nie było. Chodzili od firmy do firmy, jednak wszyscy im odmawiali. Było to dość 
niespotykane, ponieważ w tamtych czasach nawet bardzo słabe pomysły czy idee znajdowały 
bez problemu inwestora. Pierwszym, który się zainteresował Google był znany inwestor 
Vinod Khosla z firmy Khosla Ventures, wtedy pracował dla Excite. Khosla wpadł na pomysł, 
żeby Excite kupiło Google i wykorzystali technologię wyszukiwania w swoim portalu, aby 
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zdobyć przewagę nad Yahoo!. Excite mogło kupić Google za 1mln dol...., (ponieważ tyle 
potrzebowali Larry z Siergiejem na rozwój firmy), ale tego nie zrobili.  

W akcie desperacji odszukali swojego dawnego profesora Davida R. Cheritona, on  
z kolei współpracował z Andym Bechtolsheim z Sun Microsystems inc. z doliny krzemowej. 
Cheriton zaaranżował spotkanie. Po prezentacji możliwości wyszukiwarki Google, pomysł się 
spodobał i Bechtolsheim wypisał im czek od ręki na 100 000 dol. To był punkt zwrotny, 
swoisty cud, najprawdopodobniej gdyby nie ten czek zarówno Larry jak i Siergiej wróciliby 
na studia doktoranckie. Ta inwestycja pociągnęła za sobą kolejne pieniądze, od tzw. 
„Aniołów” (inwestorzy wspierający młodych przedsiębiorców) i tak w sumie zebrali mln dol., 
jakie potrzebowali na początek. Wydawać się może, że jest to duża kwota, jednak pieniądze 
się bardzo szybko skończyły. Spotkali się, więc z najsłynniejszym inwestorem w Dolinie 
Krzemowej John Doerr z Venture Capitalist. Interesowało go tylko, czy wyszukiwanie będzie 
dochodowe i jeśli tak to ile można na tym zarobić. Odpowiedzieli mu, że dochód będzie 
sięgać 10 mld dol. (podobno Doerr jak to usłyszał to spadł z krzesła), nie uwierzył im, ale 
wypisał czek na 12 mln dol. Drugi taki dostali od Michaela Moritza. Inwestorzy wierzyli  
w Google i byli świadomi jej potencjału jednak martwili się o nią, w końcu zainwestowali 
ogromne pieniądze. Mija rok od założeniu firmy i nadal nie mają żadnego źródła dochodu  
a wydają pół mln dol. miesięcznie na pensje i sprzęt, jak łatwo wywnioskować pieniądze się 
dość szybko kończą, zwiększa się presja inwestorów. Największym problemem było 
wymyślenie jak zarobić na reklamie. Nie chcieli nachalnych, kolorowych banerów, nie chcieli 
przekształcić się w kolejny zatłoczony portal internetowy. Nie byli przeciwnikami reklamy, 
ale chcieli, aby była ona bardziej przyjazna dla użytkownika. Zrobili coś bardzo popularnego 
w Dolinie Krzemowej, skopiowali pomysł Billa Grossa.  

Był on założycielem „Idealab”- jest to laboratorium 
zajmujące się przeróżnymi innowacjami, akurat w tamtym czasie 
Grossa zaciekawił problem reklamy w internecie, zastanawiał się 
jak można zmienić reklamę, aby była ona efektywniejsza. 
Uratowało to pośrednio Google przed bankructwem. Rozwiązanie 
okazało się bardzo proste, jeśli użytkownik wpisuje do 

wyszukiwarki hasło to nie tylko mówi, czego szuka, ale też zazwyczaj, co by chciał kupić. 
Czyli wpisując nazwę ulubionego zespołu nie tylko dowiadujemy się, co interesuje danego 
użytkownika, ale może nawet chce kupić ich nową płytę. Każdorazowe wpisanie w 
przeglądarkę ulubionych zespołów czy artystów daje przekrój preferencji, użytkownika, co 
jest bezcenną informacją dla koncernów muzycznych. Jako pierwszy zauważył, że 
przeglądarka może być najpotężniejszym narzędziem do badania rynku na świecie. 
Wyrażenia wpisywane do przeglądarki nazywane są słowami kluczowymi i to właśnie dzięki 
ich sprzedaży można zarobić krocie. I tak, np. gdy firma Audi kupi słowo klucz „samochód” 
wtedy każdorazowo wpisane słowo „samochód” do przeglądarki spowoduje wygenerowanie 
wyników wyszukiwania i na pierwszym miejscu będzie odnośnik do strony Audi. Przekonał 
inwestorów, że da się na tym zarobić i otworzył pierwszą stronę internetową opartą na 
słowach kluczowych pod adresem: www.overture.com – odniosła natychmiastowy sukces.  
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Wszystkie poczynania Grossa były bacznie obserwowane przez Google, spodobał im się 
pomysł z overture.com i postanowili go wykorzystać do swoich celów. Spotkali się 
dwukrotnie z Grossem, jednak rozmowy skończyły się fiaskiem. Google odstąpiło od rozmów 
i uruchomiło niemal identyczny portal jak overture.com. Automatycznie Gross oskarżył 
Google o zaskarbienie pomysłu. Jeszcze przed rozprawą doszli do porozumienia. Gross dostał 
tyle akcji Google, że nie musiał się już martwić o przyszłość, dzięki temu poświęcił się  
w pełni różnego rodzaju 
innowacjom. 

Google zmienił pomysł 
Grossa, oddzielili reklamy od 
wyników wyszukiwania. 
Użytkownikom właśnie taka 
reklama się bardziej podoba. 
Dzięki niej firma Google zarabia 
mld dol. Narodziła się ekonomia 
internetowa a Google został jej 
głównym rozgrywający.  

19 sierpnia 2004 Google weszła na giełdę. Z tym też było małe zamieszanie, ponieważ 
właściciele firmy zdecydowali, że kupno akcji odbędzie się po przez aukcję. Nie spodobało 
się to inwestorom i maklerom. Spekulowano nawet nieudany debiut na giełdzie. Jednak 
rzeczywistość była inna, oferta okazała się sukcesem. W Momocie otwarcia giełdy, pierwsza 
transakcja opiewała na 100 dol. o 15 więcej niż w dniu poprzednim, od tego Momoty cena za 
jedną akcję nie spadła poniżej tego poziomu. 31 października 2007 roku indeks Google 
osiągnął maksimum - 747, 24 dol., w dniu dzisiejszym (tj. 20.05.2009) jedna akcja jest warta 
398, 88 dol. Dzięki temu posunięciu Larry Page i Siergiej Brin trafili na listę 30 
najbogatszych ludzi na świecie. 

Nie chcieli stać się drapieżcami jak inne firmy z Doliny Krzemowej takie jak np. 
Microsoft. Głównym hasłem Google jest „Nie bądź zły”, prowadzi dość niekonwencjonalny 
sposób motywowania swoich pracowników, jest jedną z najlepszych pracodawców. Dużą 
część zysku Google przeznacza na badania i rozwój, dzięki temu oferta jest wciąż 
udoskonalana i rozwijana. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem systemu operacyjnego, 
który (tak jak wszystkie narzędzia Google do tej pory) będzie dostępny za darmo. 

Niektóre narzędzia Google: 

 

Google Chrome 
Przeglądarka stworzona dla 
prędkości, stabilności  
i bezpieczeństwa 

 

Gmail 
Szybka poczta email  
z wyszukiwarką i ochroną przed 
spamem 

 

Desktop  
Informacje na żądanie, 
bezpośrednio na pulpicie  

Grupy 
Twórz listy mailingowe i grupy 
dyskusyjne 

 

Grafika  
Szukaj w sieci zdjęć, 
rysunków i innych obrazów  

Kalendarz  
Zorganizuj swój kalendarz  
i zsynchronizuj się z przyjaciółmi 
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Katalog 
Przeglądaj sieć według 
tematów  

Picasa 
Znajdź, edytuj i udostępnij swe 
zdjęcia 

 

Notatnik 
Wycinaj i zbieraj informacje 
w czasie przeglądania 
internetu 

 

YouTube 
Oglądaj, wysyłaj i dziel się swoimi 
filmami wideo 

 

Opcje wyszukiwania 
Zrób więcej korzystając z 
wyszukiwarki  

Pakiet Google 
Zwiększ możliwości swojego 
komputera 

 

Toolbar 
Dodaj do swojej przeglądarki 
okno wyszukiwania  

Dokumenty 
Twórz i dziel się swoimi projektami 
online i otwieraj je gdzie tylko chcesz 

 

Video 
Przeszukaj pliki wideo  
i załaduj własne  

Narzędzie do 
poszukiwania książek 
lub fragmentów. 

 

Wyszukiwarka 
Przeszukuj miliardy stron 
internetowych 

Narzędzie do 
tłumaczenia na języki 
obce. 

 
Blogger 
łatwe i darmowe blogowanie. 

 

Narzędzie do 
poszukiwania map, 
miejsc, itp… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Dolina Krzemowa. 

Rysunek 4. Posiadłoś Google w Dolinie Krzemowej tzw. Googleplex 
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Rysunek 5. Posiadłoś Google w Dolinie Krzemowej tzw. Googleplex 
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Specyfika pracy w Google. 

 Firma Google zajmuje wysokie miejsca 
w rankingach najbardziej innowacyjnych firm  
i najlepszych pracodawców. Jak wyjaśnia Mario 
Queiroz (Vice President, Product Management 
na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę 
Łacińską) dzieje się tak dzięki dwóm 
czynnikom. Po pierwsze innowacyjni są ludzie. 
Wybierani są najlepsi, którzy w twórczy sposób 
będą wymyślać i rozwijać produkty. Powoduje 
to przeznaczenie przez firmę Google dużo czasu na rekrutację. Otrzymują oni w zamian dużo 
swobody. Sami ustalają swoje godziny pracy, mogą też wybierać tematy, które ich 
szczególnie interesują. Rzecz jasna projekty priorytetowe, kluczowe dla Google mają 
pierwszeństwo. 20% czasu mogą jednak poświęcać swoim zupełnie dowolnym pomysłom.  
Po drugie, ważne jest, w jaki sposób rozwijane są produkty. Google zaczęło, jako 
wyszukiwarka, ale wyszukiwanie to usługa, którą ciągle można ulepszać. Wyszukiwarka nie 
jest skończonym produktem. Google wprowadza produkty w momencie, gdy są 
wystarczająco dobre (ale nie idealne), aby można z nich było korzystać. Na początku 
programy wprowadzane są w wersji beta, by użytkownicy mogli go udoskonalić. Bo  
w Google nie tylko pracownicy eksperymentują, ale również użytkownicy. Np. w Gmail Labs 
każdy może wypróbować nowe funkcje konta. Inżynierowie i menedżerowie produktów 
chcąc dodać nowe funkcje w poczcie, uruchamiają je najpierw w Gmail Labs i mówią: 
„sprawdźcie to”.  W ten sposób obserwują, co interesowałoby użytkowników. Częścią kultury 
innowacji jest gotowość do eksperymentowania i nieustannego próbowania nowych rzeczy. 

Bardzo cenne w Google są także otwartość  
i dostęp do informacji. W firmie znajduje się 
wewnętrzna baza danych, w której gromadzone 
są informacje na temat bieżących projektów, ich 
statusu, składu zespołów itd. W firmie znajduje 
się też Google CV, w którym jest możliwość 
sprawdzenia informacji o innych pracownikach, 
czym się interesują, a także gdzie pracowali 
zanim przyszli do Google i jakie mają 
doświadczenie. Składowe innowacyjnej kultury 
Google: eksperymentowanie, otwartość, 
dzielenie się informacjami, praca zespołowa. 

 Marissa Mayer jest w Google Vice President wyszukiwania produktów i klientów. Jest 
ona zwolenniczką prostoty. Stworzyła 9 zasad innowacyjności Google. Tak sama o nich 
pisze: 

1. Innovation, not instant perfection. [Innowacji, nie chwila perfekcji] 
"Istnieje dwa rodzaje programistów. Jedni lubią kod miesięczny lub nawet roczny  
i mają nadzieję, że będą mieli zbudowany doskonały produkt. Jest to dość poprawne, 
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bo jak pojawi się na świecie idealna rzecz to jest w tedy „wielkie wow!”. Problem 
pojawia się, gdy ten produkt jest wadliwy wtedy wszystko „wali się z wielkim 
hukiem” – jeśli, np. 100 osób pracowało nad projektem 5 lat. Drudzy z kolei, wolą 
mieć coś, co działa na koniec dnia, coś do poprawy i udoskonalenia następnego dnia. 
Najtrudniejszą częścią nastawienia inżynierów jest to, że gdy pokazują swój prototyp 
to uważają go za niegotowy. Chcą go poprawiać, zmieniać i przekształcać, ponieważ 
uważają, że nie pasuje do standardów Google. Najważniejsze żeby uruchomić 
program na samym początku w Google Labs, a następnie interpretować i uczyć się, co 
chce rynek. Przez co można uczynić projekt wielkim. Piękno takiego 
eksperymentowania jest w tym, że nigdy nie uzyska się wyników zbyt odległych od 
tego, co rynek chce". 

2.  Ideas come from everywhere. [Pomysły pochodzą zewsząd.] 
"Mamy tu wielką wewnętrzną listę, na której wpisywane są nowe pomysły, które 
każdy może zobaczyć. Można oceniać pomysł wg własnego zdania. Uwagi te 
prowadzą do kolejnych pomysłów. " 

3.  A license to pursue your Dreas. [Licencja 
na realizowanie swoich marzeń]  
"Od około 2000 r., inżynierowie spędzają 
20% swojego czasu pracy na cokolwiek chcą, 
i wierzymy, że będą budować interesujące 
rzeczy. Po 11 września, jeden z naszych 
naukowców, Krishna Bharat, przeglądała do 
10 lub 15 witryn z wiadomościami każdego 
dnia szukając informacji na ten temat. Pomyślała, dlaczego by nie napisać programu, 
któryby to robił automatycznie? Krishna jest ekspertem w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, użyła internetowej wyszukiwarki do zbierania grupy artykułów. Ona to 
później wysyłała pocztą elektroniczną do wszystkich pracowników. Ja też go 
dostałam. Po niewielkich zmianach i dodaniu więcej źródeł powstał duży produkt - 
Google News. Krishna nie zamierza zbudować produktu, ale przypadkowo podsunęła 
nam pomysł.” 

4. Morph projects don’t kill them. [Przekształć projekt, nie zabijaj go.]  
"Eric [Schmidt, CEO] pewnego razu podzielił się ze mną pewnym spostrzeżeniem,  
z którym się wpełni zgadzam: Każdy projekt, który jest wystarczająco dobry, aby się 
nim zajęto w Google Labs prawdopodobnie ma coś w sobie, nawet, jeśli rynek nie 
reaguje na niego. To nasze zadanie, aby przekształcić go w coś, co potrzebuje rynek.”  

5. Share as much information as you can. [Podziel się jak największą liczbą 
informacji.]  
"Pracownicy mają dostęp do wszelkich informacji dotyczących projektów. Moją do 
nich dostęp dzięki wewnętrznej MOMA. Istnieje bardzo dużo informacji w całej 
firmie, pracownicy mają wgląd w to, co dzieje się w firmie. Pracownicy mają za 
zadnie, co poniedziałek wysłać e-maila ze „strzępkiem informacji. Zaznaczają  
w pięciu do siedmiu punktach, co zrobili w poprzednim tygodniu. Wszystkie e-mail 
zbierane są na stronie internetowej i automatycznie indeksowane. Zapobiega to 
powielaniu się pomysłów.” 
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6.  Users, users, sers. [Użytkownicy, użytkownicy, użytkownicy.]  
"Najważniejsi są użytkownicy a nie pieniądze. Wierzymy, że jeśli będziemy 
koncentrować się na użytkownikach, pieniądze będą same „przychodzić”” 

7.  Data is apolitical. [Dane są apolityczne.]  
"Kiedy ludzie uruchomić na wzór innych organizacji, są one zawsze jak" Design jest 
jedną z najbardziej polityczne obszary firmy. Ten twórca lubi zielone i że lubi 
fioletowy, i którego wzór zostanie odebrany? Ten, kto Przyjaciele do szefa ". Niektóre 
firmy myśleć projektu jako sztuki. Myślimy projektowania jako nauki. Nie ma 
znaczenia, kto jest faworytem i ile chcesz estetyczne w porównaniu z tym, że 
estetycznych. Wszystko sprowadza się do danych. Uruchamianie testu 1% [1% na 
widowni] i który ma najlepszy design przeciwko użytkownikowi szczęścia metryki 
ponad dwóch tygodni jest to rynek. Mamy bardzo akademickim środowisku,  
w którym my się na danych przez cały czas. Mamy prawdopodobnie gdzieś między 
50 a 100 eksperymentów na żywych uruchomiony ruch, wszystko od domyślną liczbę 
wyników na podkreślone linki do dużych, jak strzałka powinna być. Dążymy te 
wszystkie różne rzeczy. "  

8. Creativity loves constraints. [Kreatywność uwielbia ograniczenia.]  
"To jedna z moich ulubiony zasad. Inżynierowie „rozkwitają” jak są ograniczeni. 
Uwielbiam ich sposób myślenia: "Wiemy, że powiedział pan, że było to niemożliwe, 
ale mamy zamiar to zrobić."  

9. You’re brilliant? We’re hi ring. [Jesteś genialny? We're hi ring] 
"W Google jest teraz tysiące razy więcej ludzi, niż gdy zaczynałam. Jest to dla mnie 
nie tyle zdumiewające, co to, że się nie zmieniły typy ludzi, którzy pracują tutaj  
i rzeczy, nad którymi lubią pracować. Jest to niesamowity element kultury, ludzie 
chcą pracować nad dużymi problemami, chcą robić wielkie rzeczy dla świata. 
Wierzymy, że możemy zbudować udany biznes bez narażania naszych norm  
i wartości. Jeśli jestem przedsiębiorcą i chcesz uruchomić witrynę sieci Web, 
potrzebuje system rozliczeniowy -  to Google Checkout. Potrzebuje mapy - Google 
Maps. 

Złote reguły Google: 

„Hire by committee.” Praktycznie każda 
osoba, uczestnicząca w rozmowie 
kwalifikacyjnej w Google ma za sobą, co 
najmniej 6 takich rozmów. Dotyczy to zarówno 
kadry zarządzającej jak i potencjalnych 
pracowników. Każda opinia jest ważna, 
pozwala to na przeprowadzenie 
sprawiedliwego procesu oraz podwyższenie 
standardów. Trwa to dłużej, lecz uważają, że 
warto. Jeśli zatrudniasz wielkich ludzi  
i zaangażuje się ich w proces rekrutacji to otrzyma się więcej takich wspaniałych osób. 
Pozwoliło to zatrudnić dużą rzeszę wartościowych pracowników. 
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“Cater to their every need.” Firma Google troszczy się o każdego pracownika. Zapewnia 
mu wszystko, czego zapragnie, np. wyżywienie, z kilku różnych restauracji, siłownia, pralnia, 
pokoje do masażu, korty tenisowe, myjnie samochodowe… 

„Pack them in.” Przy niemal każdym projekcie w Google pracuje zespół. Aby poprawić 
komunikację w nim rozmieszczono członków blisko siebie. 

„Make coordination easy.” Łatwiej koordynować pracą zespołu, jeśli wszyscy jego 
członkowie są rozmieszczeni bardzo blisko siebie. Oprócz fizycznej bliskości, każdy 
pracownik wysyła e-maila, w którym pisze o swoich postępach w pracy nad danym 
projektem. W ten sposób wszyscy z łatwością mogą śledzić postępy. 

“Eat your own dog food.” Pracownicy Google używają narzędzi firmy bardzo intensywnie. 

„Encourage creativity.” Inżynierowie Google mogą spędzić nawet do 20% swojego czasu 
na własne projekty. Istnie je proces zatwierdzania oraz nadzoru nad projektami, ale dając 
swobodę swoim pracownikom, umożliwiają i wspomagają kreatywność. 

„Strive to reach consensus.” W Google, rola menedżera polega na tym, że jest motywatorem 
do kreatywnej pracy a nie dyrektorem narzucającym własne idee. Budowanie konsensusu 
czasami trwa dłużej, ale zawsze daje lepsze efekty. 

„Don't be evil.” Nie jest to tylko slogan. W Google starają się żyć w zgodzie. 

„Data drive decisions.” W Google, prawie każda decyzja jest oparta na analizie ilościowej. 

„Communicate effectively.” W każdy piątek odbywają się spotkania, na których omawia się 
projekty oraz sprawy bieżące. 

Darmowe wykwintne posiłki, boisko do 
siatkówki plażowej, ściana do wspinaczki, basen,  
5 tys. dol. dotacji dla pracowników, którzy zdecydują 
się na samochód z hybrydowym silnikiem - to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie czekają członków załogi 
głównego oddziału Google w Mountain View  
w Kalifornii. Jak powiedział Milton Moskowitz  
z Great Place To Work Institute: „Niektórzy 
przychodzą do pracy w piżamach, inni w smokingach, 
wielu może poświęcić się pracy nad własnymi 
projektami, ludzie cieszą się tam swobodą 
odkrywania świata i radości życia.” Można z tego 

wywnioskować, że pracownicy po prostu się dobrze bawią. Na lunch można pójść do którejś 
z jedenastu kafejek specjalizujących się w kuchniach regionalnych i narodowych. Wśród nich 
są między innymi kuchnia indyjska, chińska i bar sałatkowy zaopatrujący się wyłącznie  
w żywność organiczną. Oczywiście pracownicy za posiłki nie płacą. W całym biurowcu 
rozsiane są niezliczone barki z darmowymi słodyczami i napojami. Dla osób lubiących 
zdrowszy tryb życia w budynku również znajdują się bogato wyposażone centrum fitness, 
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salę do gry w bilard i masażystów. Wszystko za darmo. Pracownicy mogą również bez opłat 
korzystać z pralni, ośrodka zdrowia, dentysty, myjni samochodowej i usług konsjerżki na 
przykład po to, by zarezerwować stolik na wieczór w restauracji. Młodzi rodzice otrzymują 
zwrot kosztów posiłków, które spożywają poza firmą w czasie pierwszych tygodni życia 
swego dziecka, a później, gdy pociecha podrośnie, mogą korzystać z firmowego przedszkola. 
Właściciele psów i kotów mogą przychodzić do pracy ze swoimi pupilami. Tę niezwykłą 
obfitość socjalną pracownicy zawdzięczają zyskom firmy. Według kierownictwa wszystkie te 
wydatki opłacają się z nawiązką, gdyż dzięki nim rośnie wydajność, a firma może 
rzeczywiście wybierać najlepszych. Darmowe posiłki na miejscu pozwalają pracownikom 
spędzać więcej czasu przy biurkach i poświęcić się z oddaniem pracy z pełną świadomością, 
że o każdym z 4 tys. etatów w firmie marzą setki tysięcy potencjalnych kandydatów.  
W Google, podobnie jak w innych firmach technologicznych, zdecydowana większość 
pracowników to mężczyźni. Kobiety stanowią jedynie 31 proc. zatrudnionych.  

Firma Google wydaje się marzeniem każdego pracownika. Żeby w niej pracować nie 
trzeba mieć wykształcenia typowo informatycznego, ale trzeba się charakteryzować bardzo 
dużą kreatywnością i pracowitością. Niewątpliwie klimat, jaki panuje w tym 
przedsiębiorstwie sprzyja innowacyjności, kreatywności i pomysłowości. Dla tego Google 
osiąga sukces za sukcesem. Larry Page i Siergiej Brin nieustannie rozwijają swoją firmę 
powstałą z prostego pomysłu. Z roku na rok zarabiają coraz więcej pieniędzy, ale 
jednocześnie dbają o wszystkich swoich 
pracowników.   
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