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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

کدام شرکت ها بیشتر پول می دهند؟

بـدون تردیـد در زمانـی کـه شـما تصمیـم می گیریـد محـل کار خـود را عـوض کنید 
یـا ایـن که بـرای مـکان جدیـدی درخواسـت کار دهیـد، یکـی از فاکتور هـای اصلی 
کـه بـرای انتخـاب محیـط کاری جدیـد در ذهـن شـما وجـود دارد، ایـن اسـت کـه 
میـزان پرداختـی شـرکت مـورد نظـر بـه شـما چقـدر خواهد بـود. اگـر چنـد موقعیت 
کاری بـه صـورت همزمـان بـرای شـما ایجاد شـود، بـه موقعیتی توجه بیشـتر نشـان 
خواهیـد داد که برای شـما از نظر مالی آورده بیشـتری داشـته باشـد و البتـه کار کردن 
در کمپانی هـای دسـت و دل بـاز، لـذت دیگـری دارد. بـا توجـه بـه همیـن موضـوع 
تصمیـم بر ایـن گرفته ایـم تـا ایـن هفتـه بـه شـما شـرکت هایی در زمینـه تکنولوژی 
را معرفـی کنیـم کـه بیشـترین میـزان حقوق را بـه کارمندان خـود پرداخـت می کنند. 
جالـب اسـت بدانیـد کـه برای هـر کـدام از این شـرکت ها در هر سـال بیـش از 10 ها 
پذیرفتـه  رزومـه ای  اگـر  و  می شـود  فرسـتاده  رزومـه  و  کاری  درخواسـت  میلیـون 
شـود، شـانس در خانـه آن فـرد را زده اسـت. مبالغـی کـه در ادامـه ذکـر می کنیـم، 
حقوق هایـی اسـت کـه هـر فـرد بـه صـورت سـاالنه از شـرکتش دریافـت می کنـد.
کمپانـی نـت فیلیکـس کـه در زمینـه پخـش آنالین فیلـم و سـریال فعالیـت می کند، 
باالتریـن حقوق هـا را بـه کارمنـدان خـود می دهـد. میانگیـن حقـوق پرداختـی 312 
هـزار دالر و میانگیـن پایـه حقـوق کارمندان در این شـرکت 283 هزار دالر می باشـد. 
یکـی دیگـر از شـرکت هایی کـه بـه کارمندانـش حقوق های بـاال می دهـد، لینکدین 
اسـت. لینکدیـن یـک شـبکه اجتماعی بـا تمرکز بر شـغل یابی اسـت و از سـال 2002 
کار خـود را آغـاز کـرده اسـت. میانگیـن پایه حقوقـی در این شـرکت 144 هـزار دالر 
می باشـد. بعـد از لینکدیـن نام مایکروسـافت بـه میان می آیـد که با بیش از 40 سـال 
فعالیـت، بزرگتریـن شـرکت نـرم افـزاری جهـان بـه حسـاب می آیـد. میانگیـن پایـه 
حقوقـی در مایکروسـافت 161 هـزار دالر و میانگیـن حقـوق پرداختی هـم 269 هزار 
دالر می باشـد. کمپانـی دیگـری بـا نـام Airbnb وجود دارد کـه اهل سانفرانسیسـکو 
اسـت و بـه شـما کمک می کنـد تـا بتوانیـد در کشـور های مختلـف خانه اجـاره دهید 
یـا اجـاره کنیـد. میانگیـن حقـوق پرداختـی ایـن شـرکت 271 هـزار دالر و میانگیـن 
پایـه حقـوق کارمنـدان در این شـرکت 143 هـزار دالر می باشـد. نام شـبکه اجتماعی 
pinterest کـه یـک شـبکه اجتماعـی بر پایـه اشـتراک گذاری عکـس اسـت را بار ها 

در بایـت برده ایـم. ایـن کمپانی موفـق کار خود را در سـال 2010 آغاز کـرد و میانگین 
حقـوق پرداختـی در ایـن شـرکت 272 هـزار دالر و میانگیـن پایـه حقـوق 141 هـزار 
دالر می باشـد. فیـس بـوک هـم جزو شـرکت هایی اسـت کـه دسـت و دلبـاز بـه نظر 
می رسـد و البتـه بایـد گفـت کـه از معروف ترین شـبکه اجتماعـی جهان، جـز این هم 
انتظـار نمـی رود. میانگیـن حقوق پرداختـی در فیس بـوک 275 هـزار دالر و میانگین 
پایـه حقـوق در ایـن شـرکت 146 هـزار دالر می باشـد. شـرکت اوبـر کـه در حـوزه 
حمـل و نقـل فعالیـت دارد هـم در حـال حاضـر بـه جایگاهی دسـت پیدا کرده اسـت 
کـه می توانـد جزو کمپانی هـای پردرآمـد باشـد. میانگیـن حقـوق پرداختـی در ایـن 
شـرکت 279 هـزار دالر و میانگیـن پایـه حقـوق در ایـن شـرکت هم 146 هـزار دالر 
می باشـد. شـرکت دراپ باکـس کـه اولیـن شـرکتی اسـت که در فضـای ابـری را در 
اختیـار کاربران قرارداده اسـت بـا میانگین حقـوق پرداختی 299 هـزار دالر و میانگین 
پایـه حقـوق 142 هـزار دالر، در دسـته شـرکت هایی قـرار می گیـرد که حقـوق خوب 
می دهنـد. نکتـه جالبـی کـه در ایـن میـان به چشـم می خـورد، نبـودن گـوگل و اپل 
در ایـن لیسـت اسـت با وجـود این کـه این دو شـرکت باالتریـن ارزش و درآمـد را در 

میـان شـرکت های حـوزه تکنولـوژی دارند.

ظاهـری  شـکل  حـال  بـه  تـا  گذشـته  سـال  چنـد  از 
سـایت  ها و سـرعت لـود شـدن آن  هـا بسـیار تغییـر 
کـرده اسـت. فناوری  هـای بـه کار رفتـه در زبان  های 
و  تغییـر  حـال  در  روز بـه روز  هـم  نویسـی  برنامـه 
پیشـرفت هسـتند و امکانـات بیشـتری را در اختیـار ما 
قـرار می دهنـد. در حـال حاضـر وب هـم ماننـد همـه 
مـا  دیگـر  و  اسـت  کـرده  تغییـر  دیگـر  فناوری  هـای 
آن یکنواختـی را کـه در گذشـته در آن وجـود داشـت 
نمی بینیـم. اگـر شـما جـز برنامه نویسـان وب باشـید، 
شـنیده اید،  را  آژاکـس  فنـاوری  نـام  حتـم  طـور  بـه 
آژاکـس مربـوط بـه سـال  های پیـش اسـت و باعـث 
ایجـاد تحولـی در برنامـه نویسـی وب شـده اسـت. در 
واقـع بایـد گفـت آژاکـس مخلوطـی از چنـد فنـاوری 
قدرتمنـد دیگـر اسـت کـه در مجموع مفهـوم جدیدی 
را بـه وجـود آورده اسـت. ایـن فنـاوری شـاید در نگاه 
اول چنـدان مهـم بـه نظـر نرسـد، امـا اگـر بـا دقـت 
بیشـتری بـه آن نـگاه کنیـد، می فهمیـد کـه حداقـل 
باعـث می شـود کـه شـما از نظـر زمانـی یـک گام به 
جلـو حرکت کنید. اگر به خاطر داشـته باشـید بسـیاری 
از سـایت  ها کـه هنـوز هم وجـود دارند به ایـن صورت 
بودنـد کـه اگـر شـما درخواسـتی را از صفحـات آن  ها 
داشـتید، اطالعات به سـرور فرسـتاده می شـد و دوباره 
بـاز می گشـت. بـه طـور مثـال اگـر شـما درخواسـت 
عضویـت در سـایتی را می دادیـد، پـس از وارد کـردن 
اطالعاتتـان با فشـردن دکمه عضویت اطالعات شـما 
برای سـرور ارسـال می شـد و شما احسـاس می کردید 
نمایـش  شـما  بـرای  دوبـاره  صفحـه  اطالعـات  کـه 

داده خواهـد شـد. بـا اسـتفاده از فنـاوری آژاکـس کـه 
شـروعی بـرای پیشـرفت  های بعـدی در ایـن زمینـه 
بـود، دیگـر شـما انتظـار نخواهیـد کشـید کـه صفحه 
دوبـاره بـرای شـما لـود شـود. به ایـن ترتیب سـرعت 
بیشـتری خواهیـد داشـت. آژاکـس AJAX از ابتـدای 
 Asynchronous JavaScript and Xml کلمـات 
گرفتـه شـده اسـت. بـه این معنـا کـه در ایـن فناوری 
از دو فنـاوری جاوا اسـکریپت و ایکـس ام ال به صورت 
غیـر همزمـان اسـتفاده می شـود. آقـای جسـی جیمـز 
فنـاوری  مختـرع   Jesse James Garrett گـررت 
آژاکـس اسـت و می تـوان گفـت کـه بـا ایـن اختـراع 
خـود انقالبـی را درجهـان وب بـه راه انداخته اسـت. او 
می گویـد زمانی  کـه شـما مزایای رسـیدن بـه آژاکس 
را کشـف کنیـد، در آن وقـت به شـور و هیجانی دسـت 
نخواهـد  درک  قابـل  شـما  بـرای  کـه  می کنیـد  پیـدا 
بـود. جیمـز گـررت در فلوریـدا بـزرگ شـد و تـا سـال 
1999 در لـس آنجلـس زندگـی می کـرد و پـس از آن 
بـه سانفرانسیسـکو رفـت. او از بنیان گـذاران معمـاری 
دانشـگاه  در  پیـش  مدت  هـا  از  و  اسـت  وب  جدیـد 
می کـرد.  کار  معمـاری  ایـن  طراحـی  روی  فلوریـدا 
سـایت chi-nederland.nl مصاحبـه ای را با او انجام 

داده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـم.

J    همـه به ایـن اعتقـاد دارند کـه فناوری 
آژاکـس انقالبـی در وب ایجـاد کرده اسـت. 

ایـن فنـاوری چگونـه به وجـود آمد؟

* در مـورد آژاکـس قبـل از هـر چیـز بایـد بگویـم که 

ایـن فنـاوری چیـز جدیـدی نبـود و در واقـع ترکیـب 
هـم  گذشـته  در  کـه  اسـت  فناوری  هایـی  همـان 
وجـود داشـت. بنیـان آژاکـس همـان کد هـای جـاوا 
اسـکریپت اسـت کـه افـراد از آن اسـتفاده می کننـد. 
نحـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری بسـیار مهـم اسـت و 
مـن هم معتقـدم که آژاکـس گام بزرگی اسـت که در 

جهـت پیشـرفت وب برداشـته شـد.

J    ،شما در حقیقت بنیان گذار وب2 هستید 
به نظر شما در طراحی سایت  ها چه موضوعی 

بیشتر از همه اهمیت دارد؟
کاری  هر  برای  وب  جهان  در  که  می کنم  فکر  من   *

باید معماری مناسبی در نظر گرفت و در زمان طراحی 
اصولی را رعایت کرد که نتیجه کار از انعطاف باالیی 
پیاده  سازی  هنگام  در  صورت  این  به  باشد  برخوردار 
با  من  نظر  به  شد.  نخواهیم  روبه رو  زیادی  مشکل  با 
شد  خواهند  حذف  واسط  ها  تمامی  آژاکس  از  استفاده 
و شما می توانید آن سرعتی را که زمانی آرزوی آن را 

داشته اید به آسانی تجربه کنید.

J    چگونه می توان بین داشتن ظاهری کاربر 
پسند و زیبا برای سایت  ها و کارایی و کیفیت 
مناسبی  تعادل  سرعت  نظر  از  آن  ها  باالی 

برقرار کرد؟
* فکر می کنم منظور شما این است که در سایت  هایی 
که فلش کار می شود یا در طراحی  های پیچیده سرعت 
اگر  که  معتقدم  من  می شود.  کمتر  سایت  ها  آمدن  باال 
طراحی به شکلی صحیح انجام شود می توان زیباترین 
اما  داشت  هم  کنار  در  سرعت  باالترین  با  را  طراحی 
باز هم امید دارم که با استفاده از امکاناتی که وب2 و 
نویسان  وب  اختیار  در  آژاکس  از  بعد  که  فناوری  هایی 
لود  در  بیشتری  سرعت  روز به روز  است،  گرفته  قرار 

شدن سایت  ها داشته باشیم.

J   در مورد آینده وب چه نظری دارید؟ 
آمده  وجود  به  شرایطی  حاضر  حال  در  من  نظر  به   *

است که جهان مجازی با سرعت بسیار بیشتری نسبت 
می دانیم  همه  است.  حرکت  حال  در  حقیقی  جهان  به 
من  است.  عامل  مهم ترین  سرعت  وب  جهان  در  که 
فیلم   یک  مانند  سایت  ها  تمامی  آینده  در  می کنم  فکر 
در  می کنیم  تصور  ما  که  سرعتی  باالترین  با  ویدئویی 
حرکت خواهند بود و این به خاطر تجربه و تالشی است 

که ما از وب به دست آورده ایم.

  آقای جسی جیمز گررت، مخترع فناوری آژاکس است و می توان گفت که
 با این اختراع خود انقالبی را درجهان وب به راه انداخته است.

فناوری های پشت صحنه سایت  های اینترنتی
 آشنایی با آقای جسی جیمز گررت Jesse James Garrett، محقق آی تی

599 هزار تومان


