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СТВОРЕНО ПОРТРЕТ
ТИПОВОГО РІВНЕНСЬКОГО ПРОГРАМІСТА
Чимало людей реально вважає, ніби комп'ютер володіє
інтелектом. А ще кажемо «комп’ютер думає», коли система
«підвисає», виконуючи операції. Насправді - це просто набір
залізяк, які думати не вміють. Якщо якась ділянка цієї залізяки
розмагнічена - це значить нуль. Намагнічена - одиниця. Ще
вони можуть додавати і віднімати ці одиниці, утворюючи більш
складні числа. Більше комп'ютер сам нічого робити не вміє,
тільки зберігати числа і оперувати ними. Кожна програма

представляє собою певний код, в якому прописаний набір
команд.
Їх комп’ютер і виконує, перетворюючи кожен введений нами
символ у свій числовий код. Наприклад, англійська «а» кодується числом 97, а знак рівності – числом 61.
По суті, цей бездумний дурень лише виконує команди програміста. А от вони вже справжні повелителі всяких залізяк. Не
кожен може представити зрозумілі людині дані (наприклад:

текст, зображення, звук) у вигляді тих, які зрозуміє комп'ютер.
Хто ж вони ці надлюди, що створюють алгоритми, заставляють
машини виконувати потрібні йому дії і які бачать красу у звичайному коді?
Редакція газети провела опитування серед програмістів однієї
з найбільших ІТ-компаній України, що розробляють програмні та
мережеві рішення у сфері банківської техніки та бізнесу.
Програміст «РЕНОМЕ-СМАРТ», хто це?

ПРОГРАМІСТ «РЕНОМЕ-СМАРТ», ХТО ЦЕ?
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Особисте
На жаль, серце більшості перспективних чоловіків уже заняті. Це
сімейні люди, з дітками або без. Та
все ж надія на вісімнадцять відсотків вмирає останньою, чи не так?
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Вусолапохвости не для сурових
дядь, які вільний час люблять проводити на свіжому повітрі, за
книжкою чи займаючись спортом.
Вони сплять не менше 5-7 годин в
добу і ніщо краще за чашечку чаю
чи кави не налаштовує їх на робочий лад.

Навіть якщо одного дня програміста
«РЕНОМЕ-СМАРТ» накриє зеленою
хвилею грошей і їх вистачить ще на
безбідне життя його правнуків, він
буде займатись улюбленою справою заради задоволення. Якщо ви
не можете так сказати про власну
роботу, то, може, ви не тим займаєтесь? Ніколи не думали писати код?

одружений

Маєте домашнього улюбленця?

Intermediate

Що ви цінуєте
у власній роботі?

випадково

Не дивно, що через п’ять років
більше двадцяти відсотків фахівців
бачать себе стартаперами і майже
шістдесят хочуть опинитись у
сеньорах чи лід. Майже сорок
відсотків має щонайменше 5 років
досвіду роботи у обраній галузі.
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Чому ви обрали ІТ?

Сферу ІТ більшість програмістів
компанії обрали зовсім невипадково, а через любов до технологій. У
своїй роботі вони найбільше цінують цікаві задачі, а комфортні
умови праці і заробітна плата гідно
ділять друге місце у цьому списку.
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Згідно даних опитування усі програмісти компанії чоловіки та
жінки віком 23-43 років. Вони
мають вищу освіту і непогано
знають англійську. Трохи більше
двадцяти відсотків – працюють не
за фахом.
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Як проводите вільний час?
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