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со полно работно 
време, неделно от-

прилика правиш по три 
до четири интервјуа. 
Според податоците од 

претходната година, во 
Google имале три мили-
она апликации. Овој факт 
говори дека не е воопшто 
лесно да се дојде на ред да 
се започне интервју, а камо 
ли да станете вработен. 
За побрзо да се процеси-
раат сите пратени CV-а на 
помош Google дури има и 
машини што глобално го 
разгледуваат вашето CV 
и го прегледуваат дали 
целосно ги исполнувате 
критериумите за да стигне-
те до телефонско интервју.

Откако регуларно ќе 
биде прегледано вашето 
CV и одобрено, како за 
почеток ви следуваат две 
телефонски интервјуа од 
општ карактер. На нив ве 
прашуваат прашања од 
типот кога си почнал да 
работиш, со што моментал-
но се занимаваш и др. Исто 
така, ве прашуваат и поте-

хнички прашања, најчесто 
се некои логички прашања 
со финти, да проверат дали 
имате некоја креативност 
при размислувањето и 
дали имате осет за реал-
носта. Значи не се некои 
специфични прашања да 
ве прашуваат конкретно 
за ASP или, пак, PHP да им 
раскажувате кодови. 

Штом завршат овие две 

интервјуа, тие целокуп-
но се разгледуваат и се 
пишуваат анализи за потоа 
да ве известат дали сте ги 
поминале или не. Докол-
ку сте ги поминале, ви 
следува интервју во Google 
во некоја од канцелариите 
каде што ве прашуваат чет-
ворица, секој по еден саат 
и ве „рендаат” во буквална 
смисла на зборот. Значи од 
овие две телефонски ин-
тервјуа и овие 4 луѓе кои ве 
прашуваат, еден ако пока-
же барем некаков сомнеж 
во вас, готови сте. Ова е до 
некаде опасно затоа што 
секој човек е човек и не 
може да знае сè, па колку 
и да е генијален. Ако му се 
погоди такво прашање да 
киксне односно кај некого 
да направи сомнеж, може 
да изгубат многу паметни 
луѓе заради таа строга 
политика. Но Google може 
да си го дозволи тоа. Тие 
одат кон политиката да не 
може некој слаб да влезе 
внатре.

П: На што Google посве-
тува најмногу внимание 
односно која е нивната 
главна стратегија?

О: Google има една своја 
стратегија 70-20-10. Значи 
70 проценти од луѓето и 
ресурсите ги користат за 

нивните најважни техно-
логии, а такви технологии 
на Google се енџинот за 
пребарување и рекламите 
(AdSense, AdWords). 20 
проценти користат на не 
толку важни продукти за 
бизнисот на Google како 
што се Gmail и Maps кои не 
им носат толку пари. И 10 
проценти од времето се ко-
ристи за отворени техноло-

П: како се одвива-
ше хронолошки вашето 

образование?
О: Високото образова-

ние го имам завршено на 
Природно математичкиот 
универзитет во Скопје. Ма-
гистрирав на Макс Планк 
Институтот во Германија, 
а имам докторирано во 
Љубљана од област на 
биоинформатика односно 
примена на машински ал-
горитами за учење на над 
биолошки податоци.

П: каде имате работено 
до сега?

О: Како студент на ПМФ, 
со уште двајца другари 
работевме хонорарно во 
Телеком додека студирав-
ме. Потоа, во 2004-та рабо-
тев во Мобимак (сегашно 
Т-мобил) на една година. 
Исто така, бев асистент во 

Штутгарт доде-
ка магистрирав. 

Во Google 
работев два пати. 

Во Mountain View (глав-
ното седиште на Google) 

беше минатото лето, а ова 
лето во Цирих (едно од по-
веќето седишта на Google 
надвор од Америка). На 
двете места по пет месеца.

П: вашиот ангажман во 
Google?

О: Во главно има два 
начина за да стигнете да 
работите во Google. Едниот 
е со испраќање на вашето 
CV преку веб форма, а 
другиот е преку референ-
ции односно по пат на 
препорака.

Јас стигнав таму по пре-
порака од еден мој близок 
пријател кој исто така беше 
примен по препорака. 
Веројатноста да се најде 
добар човек што ќе ги 
пројде интервјуата од пре-
пораките од луѓе е можеби 
дваесет пати поголема от-
колку да си доаѓаат обични 
луѓе преку веб форма. Ин-
тервјуирањето во Google е 
пари. Бидејќи тоа го прават 
вработени луѓе од Google, 
односно самите инженери. 
Тие немаат посебни оддели 
кои ја вршат таа работа. На 
пример, ако си вработен 
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Последниве неколку години Игор Трајковски 
оствари две работни посети во Google и неколку 
ветувачки локални интернет сервиси

 Во Google не е воопшто лесно да се  
 дојде на ред да се започне интерву. 
 Само минатата година добиле вкупно 
 3 милиони апликации 
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Инженерите имаат неделни 
состаноци. Членовите на 
тимот, заедно со тим лидерот 
на некој проект, неделно 
се среќаваат и разговараат 
кој до каде е со проблемот 
што треба да го реши. Секоја 
недела секој инженер пишува 
забелешки до каде стигнал во проценти со неговата работа и 
уште колку време ќе му треба тоа соодветно да го заврши и каде 
заглавил. 

Секако, тука се и крајните рокови кои мора да се почитуваат. 
Најважно е проектот да се заврши во неговото одредено време. 
Не е толку значајно дали ќе работиш сабајле или навечер, дури 
не претставува проблем да работиш и од дома бидејќи 80% од 
комуникацијата е преку мејл или преку внатрешните сервиси кои 
вработените на Google ги користат за меѓусебна комуникација.  

На крај на неделата имаат настан кој се вика TGIF (Thanks God It’s 
Friday). Главните луѓе на овие настани се  се Larry Page, Sergey Brin 
и Erick Schmidt, а тие се вистински шоумени. Раскажуваат што е 
ново за фирмата. На пример купиле некоја компанија, презен-
тација на нов производ, некој производ има нова функција, од 
следен месец безбедноста на некој систем ќе се имплементира на 
друг начин, земале нови вработени од некоја компанија итн. При-
тоа, тоа е единствениот термин кога се служи алкохол во Google.

Храна има нонстоп на дофат. Три пати во денот има квалитетна 
топла храна подготвена од професионални кувари од хотели.

гии како што се продуктите 
од Google Labs. 

Значи тие во главно се 
делат во три класи. Со тек 
на време може едно да си 
премине во друго. За подо-
цна тоа да го мапираат и на 
вработените. Значи 70 про-
центи од времето работиш 
на некој проект или про-
дукт каде што си одреден. 
20 проценти имаш обврски 
на други работи за да ти се 
шири знаењето кон сите 
области за сите технологии 
кои се застапени во Google, 
а тие 10 проценти ги 
користиш ти што сакаш да 
направиш, доколку имаш 

некаква инвен-
тивна идеа.

П: На што конкретно ра-
ботевте во Google додека 
бевте во Mountain View и 
додека бевте во Цирих?

О: Во Mountain View ра-
ботев на една група која се 
викаше UBAQ (User Based 
Ads Quality). Конкретно 
работев на персонализа-
ција на AdWords рекламите 
кои што се прикажуваат од 
десната страна на сајтот. Во 
суштина, системот работи 
на алгоритам кој да речеме 
дека прави еден профил 
за вас односно ги прибира 
сите информации кои сте 
ги пребарале преку енџи-
нот, од мејловите или, пак, 
од Picasa (програмата за 
преглед на слики) според 

фотографиите кои ви се 
анотирани. Значи, според 
сите овие информации 
кои може системот да ги 
собере за еден корисник, 
на излез дава специфични 
реклами кои вас конкретно 
најмногу би ве интереси-
рале.

Во Цирих работев на 
AdSense (прикажување 
на Google реклами на 
„third-party” сајтови). Значи 
Google не работи односно 
не наплаќа врз основа на 
тоа колку некоја реклама е 
прикажана, туку колку пати 
таа е кликната, што е едно 
многу ефикасно решение. 
Луѓето кои се рекламираат 
најмногу им одговара да 
платат со тоа што ти ќе им 
донесеш некој муштерија, 
а не да плати само колку да 
се прикажува тоа.

Најголем проблем при 
ова е како ќе им наплату-
ваш на компаниите кои 
се рекламираат затоа што 
опасно е тоа да не бидат 
скрипти односно ботови 
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други филозо-
фии од аспект на 
тоа каква платформа 
да се користи. 

Затоа јас решив да си те-
рам по свој пат. Не можев 
нив да ги избркам од Набу 
затоа што јас бев тој кој 
повеќе се бунеше. Па така, 
им оставив сè на нив до 
тогаш што беше сработено 
да продолжат да си тераат 
работа.

П: Накратко по вашето 
заминување се појави 
и BORG.mk како ваш 
втор проект. кажете ни 
накратко за неговиот 
принцип на работа!

О: По моето заминување, 
јас почнав да си правам 
свој енџин за пребару-
вање, а тоа е BORG.mk. 
Значи Набу и Борг не се 
комплетни енџини кои го 
индексираат Македонскиот 
интернет на сопствени 
хард-дискови како што се 
Најди или, пак, Погодок 
кои се вистински односно 
енџини за пребарување 
правени од нула.

Борг работи на принцип 
така што човек кога ќе 
постави побарување, тоа 
се експандира да опфати 
повеќе термини што би 
мислел јас дека вас ви се 
потребни и го прашувам 
Google за тоа. Кога ќе ги 
добијам резултатите за тоа, 
ви ги претставувам на вас. 
На пример, кога ќе вне-
сете нешто на латиница, 
интересно е да го прашате 
Google дали има некаков 
резултат за тоа поставено 

побарување и на кирилица. 
Сето тоа со цел да не про-
бувате една иста информа-
ција по два пати (бидејќи 
некаде може да ја има како 
информација на кирилица, 
а да ја нема на латиница 
и обратно). Како втор тип 
на експанзија е да прави 
морфолошка анализа на 
даденото побарување. Во 
смисла ако некој праша за 
некој збор, соодветно ќе 
го прашаме Google преку 
код за тој збор во еднина, 
множина, членувано. Значи 
тоа се техники кои што се 
процесираат за тоа како да 
најдеш дека два збора се 
исти. Значи за секој збор на 
Борг кој ќе му го внесете, 
ги дава и сите негови мор-
фолошки форми односно 
збороформи. За сите тие 
зборови во латиница и ки-
рилица го прашува Google 
со едно големо побару-
вање од максимални 32 
термини. Како олеснување 
е тоа што во целото ова 
побарување може да се 
стави еден параметар за 
да ви врати страни што се 
од македонско подрачје. 
Значи сите страници што 
се со .mk на крајот, а плус 
има и македонски страни-
ци што се со .com. Но, затоа 
Google се грижи за тоа 
да одреди која страница 
конкретно од кое подрачје 
е, со што би дал соодветни 

П: добивме многу ин-
тересни информации во 
главно за вашето минато 
и за вашата работа во 
Google. Но, сега би сака-
ле да дознаеме накратко 
нешто за вашите три 
проекта NABU.mk , BORG.
mk и TiME.mk. Од каде 
идејата за овие одлични 
проекти ?

О: Се вратив во Маке-
донија бидејќи сакав тука 
нешто да се „размрда”. 
Горе долу видов како 
работи системот на Google. 
Дури на луѓе кои како 

мене имале повремена 
работа во Google, не им 
е дозволен комплетен 
пристап до сите податоци, 
но во главно тие генерални 
концепти имав прилика да 
ги видам.

П: да почнеме со ред. 
Запознаени сме со по-
датокот дека NABU.mk 

беше ваши-
от прв проект. 
Но, во последно 
време се случија 
некои промени па 
вас повеќе ве нема 
на страницата во тимот 
како еден од пронаоѓа-
чите. што конкретно се 
случи?

О: Значи прв проект 
беше Набу. Бевме двајца 
во тимот како пронаоѓачи, 
долгогодишни другари. 
Проектот стигна до еден 
степен каде што целата 
работа се искомплицира, 
целиот код и целокупната 
поставеност на тоа кон што 
конкретно да се развива 
целиот проект. Дали тоа да 
биде портал со сè и сешто 
како што е Yahoo, или да 
се сконцентрираме на 
стратегијата на помал број 
на сервиси, но да ги напра-
виме максимално добри, 
нели како што е Google. 
Исто така, имаше и многу 

кои ќе кликаат цело време, 
а за возврат компании-
те нема да добијат ниту 
еден муштерија. Доаѓа 
до проблем да загубат 
голем дел од муштериите, 
бидејќи тие им даваат 
пари Google да им донесе 
муштерии, така што Google 
треба да си најде решение 
да се справи со тие злоупо-
треби на самиот систем. Па 
затоа се прави алгоритам 
кој со тек на време учи да 
разликува кои кликови се 
од скрипти односно бото-
ви, а кои се од вистински 

луѓе. Но, овој проблем 
отсекогаш постоел и 
секогаш ќе постои бидејќи 
секогаш едните ќе смислат 
добра одбрана, па другите 
ќе ја пробијат и сè така се 
врти во круг. Затоа Google 
има развиено алгоритам 
кој точно знае кога некој 
човек вистински кликнал 
на тој линк.

 Се вратив во Македонија бидејќи 
 сакав тука нешто да се „размрда“ 



там на овие два проекта, 
исто така работам на про-
ект од поле на машинско 
преведување на природни 
јазици. На пример, да 
внесете на англиски текст 
и да ви го даде на Маке-
донски или обратно. Тоа е 
еден проект кој го правам 
во соработка со моите 
студенти и воедно сакаме 
да бидат застапени сите 
балкански јазици. Ќе биде 
бесплатен за употреба и 
објавено во јавност кога ќе 
биде готово. l
[АЛЕКСАНДАР НЕШИЌ]

резултати. Тоа го прави со 
тоа што ги прегледува збо-
ровите кои се застапени 
на .мк домените односно 
кириличната поддршка и 
според тоа споредува со 
.com домените доколку нај-
де таков сличен енкодинг, 
со што би значено дека тој 
интернет сајт е од македон-
ско подрачје. Така, за се-
која страница на интернет, 
Google си чува анотација 
од кој регион доаѓа. 

П: дали во план имате 
некој следен проект?

О: Покрај тоа што рабо-

П: TiME.mk воведува еден нов поглед при прегле-
дувањето на онлајн вестите, конкретно во нашата 
држава, па и пошироко. како дојдовте до таа идеа и за што конкретно се работи?

О: TIME.mk го имам мислено уште многу одамна, пред Набу и Борг. Сакав да 
направам нешто како Google News што е. Значи целата идеа е од таму позајме-
на. Но, сепак и способноста да познаеш добра идеа и тоа да го реализираш е 
квалитет. 

Главен проблем во сето ова е како да се направи генерален алгоритам кој ќе 
ги извади само текстовите од интернет страниците на нашите дневни весници и 
новински агенции, при што имаше доста технички проблеми. Штом ќе се собе-
рат сите вести, треба и да се групираат. Тие вести за кои најголемиот број имаат 
пишувано, имаат поголема важност. Исто така, и тие што се понови вести имаат 
поголема важност. Значи вестите на секој десет минути се собираат од сите но-
вински агенции и медиуми, притоа тие се сортираат со тоа што се прикажуваат 
најновите и најпопуларните односно оние со најголема важност.

Најбитна работа е давањето на важност и на сајтовите кои генерираат вести. 
На пример, новинските агенции како што се Макфакс, МИА или, пак, дневните 
весници, имаат поголема важност од другите сајтови кои генерираат вести би-
дејќи нивните прикажани содржини се оригинално напишани т.е. не ги превзе-
маат од други интернет сајтови, туку самите ги пишуваат вестите.

Некако почна да се развива и една силиконска долина кај нас. Некои одредени 
сајтови и медиумски агенции сакаат да ги купуваат тие приказни кои се појаву-
ваат на TIME.mk што значи дека Тајм може да почне да нуди и сервиси.

Со еден збор, на едно место можеш да видиш што се случува во државата 
односно што е најново. 

click/интервју/

Не е потребно креирање 
профил
Одличен додаток за Firefox
Солиден кориснички 
интерфејс
Го забавува работењето 
со мејл
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колку сте подготве-
ни да ја отворите 

ширум вратата од вашата 
приватност за му дозволите 
некому да ви го направи 
животот полесен? Најмалку 
еднаш неделно секој си го 
поставува ова прашање. 
Дали би му дозволиле на 
некој сервис пристап до ва-

Згора на тоа, ќе ги претвори 
сите Flickr, YouTube, Flickr, 
Shutterfly, Kodak i Picasa 
линкови во фото или видео 
документи кои ќе може 
да ги прегледате без да 
го напуштите сандачето. 
Бидејќи сервисот се врзува 
за вашиот мејл, не е потреб-
но да правите нов профил, 
едноставно се најавувате 
со вашето корисничко име 
и лозинка од мејлот. Покрај 
стандардниот Gmail, под-
дршка има и за Google Apps 
хостираните мејлови што 
дополнително ја зголемува 
неговата употребливоста. 
Xoopit може да го користите 
на самиот негов сајт (xoopit.
com), но вистинската упот-
ребливост доаѓа до израз со 
употребата на соодветниот 
додаток за Mozilla Firefox. 
Доколку го употребувате 
него, сите сервиси кои ги 

нуди Xoopit ќе може да ги 
искористите како составен 
дел од вашиот мејл. 

Xoopit е достапен и за 
корисниците на YahooMail, 
но за таму нема додаток 
за Firefox. Креаторите на 
сервисов работат напорно 
да овозможат употреба и 
со други мејл сервиси, но 
и интеграција со повеќе 
сервиси. Внимавајте, пред 
да започнете со користење, 
треба да донесете најмалку 
две одлуки. Едната е да го 
отворите своето сандаче 
на уште еден сервис, а 
другата  е да прифатите 
дека мејлот може за нијанса 
да се отвора побавно и до 
одредена мера да зависи од 
стабилноста на овој сервис. 
Ако немате проблем со ова, 
ќе бидете задоволни при 
користењето на Xoopit. l
[ДАРКО БУЛДИОСКИ]

шиот Gmail? Доколку сакате 
сериозно да се помислете 
на ова прашање, Xoopit е 
вистинскиот тест. 

Xoopit е сервис кој ќе ви ја 
олесни навигацијата, упра-
вувањето и пребарувањето 
на сите документи кои ви 
стигнале или сте ги испра-
тиле преку вашиот Gmail. 

Xoopit 
Сервис кој ќе ви ја помати помислата дека Gmail и до сега бил совршен

ИНФО

• Xoopit
• лиЦеНЦа:  Бесплатна
• URL: www.xoopit.com

ЗА И ПРОТИВ






 

ОЦЕНА

МНОГУ ДОБРО
Корисен сервис кој го менува 
веб мејл искуството кон 
подобро.

1 2

со помош на додатокот за Mozilla Firefox, Xoopit се интегрира 
во вашиот меил и набрзо станува неопходен
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